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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesalahan yang dilakukan siswa SMP N 2 

Tuntang dalam menyelesaikan soal cerita materi SPLDV menggunakan analisis kesalahan 

Newman, kemudian memberikan solusi kepada siswa dengan pemberian scaffolding untuk 

mengatasi kesalahan yang telah dilakukan. Sebelum pemilihan subjek dilakukan tes di kelas  

VIII D SMP N 2 Tuntang. Subjek penelitian yang terpilih terdiri dari 3 siswa yang dipilih 

berdasarkan kesalahan yang dilakukan saat menyelesaikan soal cerita materi SPLDV. Tekhnik 

pengumpulan data dilakukan dengan pemberian tes soal cerita materi SPLDV, dokumentasi, 

dan wawancara. Instrumen yang digunakan dalam wawancara berdasarkan teori analisis 

kesalahan Newman, selanjutnya pemberian scaffolding berdasarkan teori anghileri. Keabsahan 

data dijamin dengan melaksanakan triangulasi metode. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

kesalahan yang dilakukan oleh siswa yaitu: 1) comprehension error (kesalahan dalam 

memahami) dan untuk scaffolding yang diberikan yaitu explaining dan reviewing; 2) 

transformation error (kesalahan transformasi) dan scaffolding yang diberikan kepada subjek 

yaitu exsplaining dan reviewing; 3) process skills error (kesalahan ketrampilan proses) dan 

untuk scaffoldingnya yang diberikan yaitu exsplaining, reviewing dan restructuring; dan 4) 

encoding error (kesalahan penulisan jawaban akhir) dan scaffolding yang diberikan kepada 

subjek yaitu explaining dan reviewing.  

 

Kata kunci : analisis kesalahan newman, soal cerita, spldv, scaffolding. 
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PENDAHULUAN 

Matematika adalah ilmu yang berkenaan dengan konsep abstrak. Herman Hudojo 

(2005) mengemukakan bahwa hakikat matematika berkenaan dengan ide-ide, struktur-struktur, 

dan hubungan-hubungannya yang diatur menurut urutan yang logis. Matematika sekolah 

berorientasi pada kepentingan kependidikan, yaitu pada proses pembelajaran di sekolah. Salah 

satu tujuan pembelajaran matematika tersebut adalah mengembangkan ketrampilan pemecahan 

masalah. Soal cerita matematika sangat berperan dalam kehidupan sehari-hari siswa, karena 

soal tersebut mengedepankan permasalahan-permasalahan real yang sesuai dengan kehidupan 

sehari-hari. Dewi dkk (2014) mengungkapkan bahwa soal cerita matematika bertujuan agar 

siswa berlatih dan berpikir secara deduktif, dapat melihat hubungan dan kegunaan matematika 

dalam kehidupan sehari-hari, dan dapat menguasai keterampilan matematika serta memperkuat 

penguasaan konsep matematika. 

Salah satu materi dalam matematika yang berhubungan dengan masalah  kehidupan 

sehari-hari yaitu Sistem persamaan linear dua variabel. Bahri (2009) menyatakan bahwa salah 

satu konsep matematika yang memerlukan penguasaan yang baik dalam pemecahan masalah 

adalah sistem persamaan linear dua variabel (SPLDV). Berdasarkan hasil penelitian Wijaya & 

Masriyah (2013) mengemukakan bahwa masih terdapat banyak kesalahan dalam mengerjakan 

sistem persamaan linear dua variabel (SPLDV), diantaranya kesalahan dalam memahami soal, 

kesalahan dalam membuat model matematika, kesalahan dalam menyelesaikan model 

matematika, kesalahan dalam menyatakan jawaban akhir soal yang disebabkan oleh lemah 

tentang konsep variabel yang digunakan untuk membuat model matematika, tidak mampu 

menerjemahkan kalimat soal ke dalam kalimat (model) matematika, dan lemah dalam 

menentukan hasil perhitungan. 

Lenner dalam Abdurahman (2003) mengemukakan berbagai kesalahan umum yang 

dilakukan oleh siswa dalam mengerjakan tugas-tugas matematika, yaitu kurangnya 

pengetahuan tentang simbol, kurangnya pemahaman tentang nilai tempat, penggunaan proses 

yang keliru, kesalahan perhitungan, dan tulisan yang tidak dapat dibaca. Lebih lanjut, Soleh 

(1998) menyatakan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan siswa membuat kesalahan adalah 

siswa tidak mengungkap konsep matematika dengan benar, siswa tidak menangkap arti dari 

lambang-lambang, siswa tidak lancar menggunakan operasi dan prosedur, serta 

ketidaklengkapan pengetahuan.   

Salah satu analisis kesalahan siswa yang digunakan untuk menganalisis kesalahan 

siswa adalah Analisis Kesalahan Newman. Analisis kesalahan ini ditemukan oleh seorang guru 

matematika di Australia yang pertama kali memperkenalkan metode analisis kesalahan dan 
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diberi nama analisis kesalahan Newman. Newman mengemukakan bahwa siswa yang ingin 

menyelesaikan masalah matematika harus bekerja melalui lima tahapan berikut yaitu (1) 

membaca masalah (reading); (2) memahami masalah (comprehension); (3) transformasi 

masalah (transformation); (4) keterampilan proses (process skill); (5) penulisan jawaban  

(encoding). Lima tahapan ini dapat digunakan untuk menemukan dimana dan kenapa siswa 

melakukan kesalahan dalam masalah matematika. 

Di dalam kesalahan yang dilakukan oleh siswa untuk masalah dalam menyelesaikan 

soal cerita matematika ,bantuan yang diberikan adalah scaffolding. Anghileri (2006: 39) 

mengemukakan tiga tingkat scaffolding sebagai serangkaian strategi yang efektif, tingkat 

pertama adalah enviromental provisions yaitu penataan lingkungan belajar, tingkat kedua 

adalah explaining, reviewing, and restructuring dan tingkat ketiga adalah developing 

conceptual thingking. Hal tersebut di dukung oleh penelitian yang di lakukan oleh 

Rahayuningsih & Qohar (2014)  dan Putri & Budiarto, (2017). Kedua penelitian tersebut 

bertujuan untuk mengamati kesalahan menyelesaikan soal cerita matematika dan pemberian 

scaffolding untuk mengatasi kesalahan tersebut. 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan 

kepada siswa kelas  VIII D SMP N 2 Tuntang, yaitu siswa yang sudah mempelajari materi 

sistem persamaan linear dua variabel. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 

2019. Subjek dalam penelitian ini adalah 3 siswa kelas VIII SMP . Siswa yang di pilih adalah 

siswa yang sudah memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam materi sistem persamaan 

linear dua variabel. Di tinjau dari kurikulum 2006, siswa kelas VIII SMP telah mempelajari 

materi tersebut di kelas VIII semester 1/ganjil. Subjek yang terpilih diambil dari siswa kelas 

VIII D yang telah diberikan tes terlebih dahulu kemudian baru memilih tiga anak sebagai 

subjek penelitian.  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes, 

dokumentasi dan wawancara, serta dilanjutkan dengan pemberian scaffolding. Tes dilakukan 

untuk mengetahui kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal sisitem persamaan linear dua 

variabel. Tes yang diberikan adalah tes tertulis yang berupa tes uraian. Dokumentasi digunakan 

untuk mendokumentasikan semua data agar dapat diputar ulang yaitu dengan melakukan 

rekaman data tertulis dan rekaman data suara. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui 

lebih dalam dari hasil tes dan faktor-faktor yang menyebabkan siswa melakukan kesalahan 

dalam menyelesaikan soal sistem persamaan linear dua variabel. Instrumen yang digunakan 

dalam penelitian ini berupa tes berbentuk uraian dan instrumen yang berupa soal akan diuji 



9 
 

validitasnya kembali, maka dikonsultasikan kepada ahli. Dalam penelitian ini, ahli yang 

dimaksud adalah dosen berlatar belakang matematika dan guru matematika yang mengampu 

kelas VIII di SMP Negeri 2 Tuntang. Validasi instrumen berupa soal yang sudah 

dikonsultasikan, direvisi, dan kemudian disetujui untuk diberikan kepada siswa sebagai tes 

untuk dikerjakan.  

Pemberian scaffolding, dilakukan untuk pembenaran dari kesalahan-kesalahan proses 

pengerjaan soal pada siswa. Setelah siswa mengerjakan soal yang diberikan, akan terdapat 

kesalahan-kesalahan dalam proses pengerjaannya. Selanjutnya peneliti harus memberikan 

scaffolding agar subjek tahu dimana letak kesalahan dalam proses mengerjakannya dan 

membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh subjek. 

HASIL PENELITIAN  

Subjek AF 

Kesalahan yang dilakukan oleh subjek AF ketika mengerjakan soal nomor satu adalah 

tidak menuliskan satuan rupiah dalam hasil akhir (gambar 1). subjek hanya menuliskan x = 

35.00 dan y = 25.00. subjek tidak menuliskan jawaban akhir dan penulisan jawaban masih 

kurang tepat karena subjek hanya menuliskan 25.00 bukan 2.500 dan 35.00 bukan 3.500.  

kesalahan yang dilakukan oleh subjek AF pada soal nomor satu adalah encoding error 

(penulisan jawaban akhir). 

 

Gambar 1. Kesalahan Encoding Error  Subjek AF Pada Soal Nomor Satu 

Dari kesalahan subjek di atas, scaffolding untuk mengatasi kesalahan tersebut berupa 

explaining dan reviewing. Scaffolding yang diberikan untuk reviewing adalah memberikan 

pertanyaan kepada subjek untuk memperbaiki kesalahan saat menuliskan hasil akhir. 

Kemudian untuk kegiatan explaining yang di berikan kepada subjek yaitu memberikan arahan 

kepada subjek agar hasil akhir yang dituliskan bisa sesuai dengan apa yang di maksudkan 

dalam soal. 

Kesalahan yang dilakukan oleh subjek AF pada soal nomor dua adalah comprehension 

error , transformation error, process skills error, dan encoding error .subjek mengerjakan soal 

nomor dua dengan cara sendiri tanpa menggunakan prosedur atau metode SPLDV yang benar.  
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Gambar 2. Kesalahan Process Skills Error  Subjek AF Pada Soal Nomor 2 

Berdasarkan kesalahan subjek di atas, scaffolding yang diberikan untuk mengatasi 

masalah tersebut adalah explaining, reviewing dan restructuring. Dalam reviewing ini caranya 

adalah memberikan dorongan pertanyaan supaya subjek dapat memperbaiki dalam 

menentukan metode yang tepat untuk mengerjakan soal nomor dua. Ketika explaining yaitu 

memberikan penjelasan supaya subjek bisa mengerjakan metode penyelesaiannya secara runtut 

dan benar. Kemudian saat restructuring yaitu memberikan contoh soal lain yang berkaitan 

dengan soal yang dikerjakan oleh subjek. 

Kesalah yang dilakukan subjek AF soal nomor tiga adalah comprehension error , 

transformation error, process skills error, dan encoding error. Subjek mengerjakan soal nomor 

tiga dengan cara sendiri tanpa menggunakan prosedur atau metode SPLDV yang benar.  

Peneliti : “Sekarang coba lihat di pekerjaan mu. Kamu menggunakan metode 

apa untuk mengerjakan soal nomor 2 ini?” 

Subjek : “Menggelengkan kepala” 

Peneliti : “Tidak tahu?” 

Subjek : “Tidak tahu” 

Gambar 2. Wawancara Subjek AF Soal Nomor 3 

Dari hasil wawancara seperti pada Gambar 2, dapat dilihat bahwa subjek mengerjakan 

tanpa menggunakan metode SPLDV dan prosedur yang benar.  

Gambar 3. Kesalahan Subjek AF  Soal Nomor 3 



11 
 

Berdasarkan Gambar 3, dapat dilihat bahwa subjek AF belum mampu memahami soal 

yang telah diberikan. Kemudian untuk pemberian scaffolding terhadap subjek AF, peneliti 

menggunakan explaining, reviewing, dan restructuring untuk membenahi kesalahan yang 

subjek AF lakukan dalam proses pengerjaan soal. Dalam reviewing ini caranya adalah  

memberi dorongan pertanyaan kepada subjek agar subjek bisa memperbaiki kesalahan dari 

pemahaman soal, penulisan kalimat matrematika, dan menentukan model matematika yang 

cocok. Selanjutnya untuk explaining adalah memberikan penjelasan dari soal kepada subjek 

agar memperhatikan informasi apa saja yang terdapat pada soal dan proses pengerjaan sampai 

hasil akhir. Bagian yang terakhir yaitu dengan restructuring caranya dengan memberikan 

contoh soal yang setipe dengan soal yang dikerjakan oleh subjek. Sehingga subjek mengetahui 

bagaimana caranya atau proses pengerjaan dari awal sampai hasil akhir. 

Subjek ZA 

Kesalahan yang dilakukan oleh subjek ZA untuk soal nomor satu adalah 

comprehension error , transformation error, process skills error, dan encoding error. Subjek 

belum mampu memahami kalimat yang terdapat pada soal . 

Peneliti : “Oke, ada tidak kata-kata atau kalimat yang tidak bisa kamu pahami 

dari soal nomor dua” 

Subjek : “Ada” 

Peneliti : “Yang mana?” 

Subjek : “Selisih umur ayah dan anak pada lima tahun yang lalu” 

Gambar 3. Wawancara Subjek ZA Soal Nomor 2 

Subjek masih mengerjakan dengan cara sendiri tanpa menggunakan prosedur yang 

benar.  Subjek tidak menuliskan apa yang diketahui dalam soal, informasi apa saja yang ada 

didalam soal, subjek tidak menggunakan metode yang benar, dan subjek langsung mengerjakan 

tanpa melalui proses yang tepat. 

 

Gambar 4. Kesalahan Subjek ZA Soal Nomor Satu 

Berdasarkan Gambar 4 dapat dilihat bahwa subjek ZA belum mampu memahami soal 

yang diberikan oleh peneliti. Dari kesalahan yang dilakukan, scaffolding yang diberikan adalah 
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reviewing,exsplaining dan restructuring. Untuk reviewing yang diberikan adalah memberikan 

dorongan pertanyaan kepada subjek agar subjek bisa membuat kalimat matematika yang benar, 

memilih model yang tepat maupun proses pengerjan yang benar. Untuk explaining yang 

diberikan adalah memberi penjelasan dari kata-kata maupun kalimat yang susah dipahami oleh 

subjek. Kemudian menjelaskan dari cara proses pengerjaan sampai hasil akhir. Untuk 

restructuring adalah peneliti menggunakan contoh soal yang setipe dan peneliti memberikan 

contoh pengerjaan dari awal sampai hasil akhir. 

Kesalahan yang dilakukan oleh subjek ZA dari soal nomor 2 adalah comprehension 

error , transformation error, process skills error, dan encoding error. subjek belum mampu 

memahami soal yang diberikan. subjek mengerjakan tanpa menentukan kalimat matematika 

,informasi apa saja yang ada didalam soal, apa yang diketahui , tanpa menggunakan SPLDV 

dan masih mengerjakan menggunakan cara sendiri yang tidak tepat. 

 

Gambar 5. Kesalahan Subjek ZA Soal Nomor 2 

Dilihat dari Gambar 5, scaffolding yang diberikan untuk subjek ZA adalah 

reviewing,explaining, dan restructuring. Kemudian untuk reviewing caranya adalah 

memberikan dorongan pertanyaan seperti kata-kata mana yang belum dipahami, kemudian 

kalimat yang belum dipahami,sampai menentukan kalimat dan model apa yang akan digunakan 

untuk proses pengerjaannya. Selanjutnya explaining adalah memberikan arahan kepada subjek 

seperti mengarahkan subjek dalam memilih model matematika hingga mengarahkan sampai 

hasil akhir. Bagian yang terakhir untuk restructuring dengan memberikan contoh soal yang 

setipe seperti yang dikerjakan oleh subjek. Setelah subjek memahami semua, dilanjutkan 

dengan memberikan soal yang setipe untuk dikerjakan subjek sendiri tanpa bimbingan peneliti. 

Kesalahan yang dilakukan oleh subjek ZA untuk nomor 3 adalah comprehension error, 

transformation error, process skills error, dan encoding error.  Subjek belum mampu 
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memahami soal yang diberikan. Subjek belum mampu mngartikan kata-kata yang dianggap 

sulit, kalimat yang susah dipahami sampai metode dan proses penyelesaiannya. subjek 

mengerjakan menggunakan cara sendiri untuk mencari hasil akhirnya. 

 

Gambar 6. Kesalahan Subjek ZA Soal Nomor 3 

Berdasarkan Gambar 6, scaffolding yang diberikan adalah reviewing, explaining, dan 

restructuring. Kemudian untuk reviewing adalah dengan cara memberikan dorongan 

pertanyaan kepada subjek agar subjek  mampu mengartikan kata-kata yang sulit untuk 

diartikan, kalimat yang belum mampu dipahami, sampai menentukan kalimat matematika. 

Selanjutnya untuk explaining adalah memberikan arahan seperti menentukan metode yang 

tepat dan cara mengerjakannya yang runtut sampai hasil akhir. Kemudian untuk restructuring 

adalah memberikan contoh soal yang setipe kemudian dijelaskan kedapa subjek. Setelah subjek 

mampu memahami semua, dilanjutkan memberikan soal kepada subjek yang akan subjek 

kerjakan sendiri tanpa arahan peneliti.  

Subjek JZ 

Kesalahan yang dilakukan oleh subjek JZ untuk soal nomor satu adalah encoding error. 

Dimana subjek tidak menuliskan satuan rupiah dalam hasil akhir. Subjek hanya menuliskan 

harga satu buah buku =  3.500 dan harga satu buah pensil = 2.500.  

 

Gambar 7. Kesalahan Subjek Jz Soal Nomor 1 
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Berdasarkan kesalahan yang dilakukan subjek JZ seperti pada Gambar 7, scaffolding 

yang diberikan adalah explaining. Explaining yang diberikan berupa arahan agar subjek 

melengkapi satuan rupiah dalam hasil akhir. 

Kesalahan yang dilakukan oleh subjek JZ untuk soal nomor 2 adalah  comprehension 

error , transformation error, process skills error, dan encoding error. Subjek belum mampu 

mengartikan kata yang dianggap sulit,kalimat yang susah untuk dipahami, membuat kalimat 

matematika, memilih model matematika sampai proses hasil akhir. Dalam mengerjakan soal 

nomor dua subjek masih menggunakan cara sendiri untuk mengerjakan soal yang diberikan 

oleh peneliti. 

 

Gambar 8. Kesalahan Subjek JZ Soal Nomor 2 

Berdasarkan Gambar 8, scaffolding yang diberikan adalah reviewing, explaining, dan 

restructuring. Kemudian untuk reviewing adalah dengan cara memberikan dorongan 

pertanyaan agar subjek bisa mengartikan kata-kata atau kalimat yang sulit untuk dipahami. 

Selanjutnya untuk exsplaining adalah memberikan arahan agar subjek bisa meniliskan kalimat 

matematika yang benar dan memilih metode yang tepat untuk menyelesaikan soal. Bagian 

terakhir adalah restructuring yang diberikan kepada subjek adalah dengan memberikan contoh 

soal yang setipe agar subjek mengetahui bagaimana langkah langkah mengerjakan secara 

runtut dan benar. Kemudian subjek diberikan soal lain untuk dikerjakan tanpa bimbingan 

peneliti. 

Kesalahan yang dilakukan oleh subjek JZ untuk soal nomor tiga yaitu comprehension 

error , transformation error, process skills error, dan encoding error.  subjek belum mampu 

memahami soal dengan baik. Subjek tidak menuliskan apa yang ditanyakan dalam soal, subjek 

tidak menggunakan metode SPLDV dalam mengerjakan soal dan subjek menggunakan cara 

sendiri dalam mengerjakan soal nomor tiga.  
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Gambar 9. Kesalahan Subjek JZ Soal Nomor 3 

Berdasarkan Gambar 9, scaffolding yang diberikan adalah reviewing, explaining, dan 

restructuring. Kemudian untuk reviewing adalah dengan cara memberikan dorongan 

pertanyaan agar subjek bisa memahami kata-kata atau kalimat yang sulit untuk dipahami. 

Selanjutnya untuk explaining adalah memberikan arahan kepada subjek agar subjek bisa 

membuat kalimat matematika yang benar dan menentukan model atau metode apa yang akan 

digunakan untuk menyelesaikan soal. Kemudian untuk restructuring adalah memberikan 

contoh soal yang setipe, kemudian menjelaskan bagaimana proses pengerjaan yang runtut 

kepada subjek. Setelah subjek bisa memahami, dilanjutkan memberikan soal lain untuk 

dikerjakan oleh subjek tanpa dibimbing dan diarahkan oleh peneliti. 

PEMBAHASAN 

Reading Error 

Reading error merupakan kesalahan yang dilakukan siswa apabila siswa tidak bisa 

membaca soal yang diberikan. dari hasil wawancara,  ketiga subjek mampu membaca dengan  

benar dan lancar tiga soal yang diberikan. 

Comprehension Error 

Kesalahan memahami yang dilakukan siswa adalah kurang memahami beberapa 

informasi yang terdapat dalam soal, tidak memahami maksud dari pertanyaan soal, dan tidak 

memahami maksud dari kalimat kalimat kunci (informasi) yang terdapat dalam soal.hal 

tersebut. seperti yang telah di kemukakan oleh Ilmiyah dkk (2018) bahwa tahap dimana peserta 

didik mampu membaca semua kata dalam soal tetapi tidak menguasai secara keseluruhan 

pengertian kata-kata tersebut, sehingga peserta didik tidak dapat melangkah lebih jauh pada 

pola penyelesaian masalah yang tepat atau peserta didik tidak mengetahui apa yang menjadi 

pertanyaan pada soal. dari hasil penelitian, ketiga subjek masih belum bisa memahami 

informasi yang ada pada soal seperti tidak menuliskan apa yang diketahui, tidak menuliskan 
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apa yang ditanyakan dalam soal dan subjek tidak bisa memahami kalimat tertentu yang ada 

pada soal, misalnya seperti soal nomor dua untuk kalimat “selisih umur seorang ayah dan anak 

perempuannya lima tahun yang lalu”. Melalui kalimat tersebut, subjek tidak bisa mengartikan 

yang dimaksud dalam kalimat tersebut. Kemudian untuk scaffolding yang diberikan untuk 

kesalahan memahami adalah reviewing dan explaining. Bentuk scaffolding pada reviewing 

yaitu memberikan dorongan pertanyaan agar subjek mampu mengartikan kata-kata atau 

kalimat yang mungkin sulit untuk dipahami oleh subjek. Bentuk scaffolding pada  explaining 

yaitu dengan memberikan arahan kepada subjek agar subjek mampumengartikan kata atau 

informasi yang ada pada soal. 

Transformation Error 

Kesalahan mentransformasi yang dilakukan oleh subjek adalah kurang tepat merubah 

soal menjadi kalimat matematika dan memilih metode yang tepat untuk menyelesaikan soal. 

dari hasil penelitian, ketiga subjek masih belum bisa merubah soal ke kalimat matematika 

untuk soal nomor 2 dan 3 yang di berikan oleh peneliti. Islamiyah dkk (2018), mengemukakan 

bahwa siswa tidak dapat mentransformasi informasi yang mereka peroleh ke dalam kalimat 

matematika. Dari kesalahan yang dilakukan oleh siswa tersebut, bentuk scaffolding yang 

diberikan adalah reviewing,dan explaining. Bentuk scaffollding pada reviewing yaitu dengan 

memberikan penjelasan agar memperhatikan informasi yang ada dalam soal sehingga subjek 

dapat membuat kalimat matematika dengan benar. Bentuk scaffolding pada explaining 

memberikan dorongan pertanyaan supaya subjek dapat memilih metode yang tepat  untuk 

mengerjakan soal sampai hasil akhir.  

Procces Skill Error 

Kesalahan memproses yang dilakukan sujek adalah melakukan proses perhitungan 

tidak sesuia prosedur yang benar. Dari tiga soal yang diberikan, untuk soal nomor dua dan tiga 

,ketiga subjek masih sering melakukan kesalahan dalam proses perhitungan dan masih 

menggunakan cara sendiri dan  tidak menggunakan metode SPLDV. Mengenai kesalahan yang 

lain yang didapatkan oleh Mawasdi & Yunianta (2018), mengemukakan kesalahan yang 

dilakukan subjek adalah melakukan proses perhitungan tidak sesuai prosedur yang benar (tidak 

runtut). Bentuk scaffolding yang diberikan adalah reviewing, explaining, dan restucturing. 

Bentuk scaffolding pada reviewing yaitu memberikan dorongan pertanyaan agar subjek 

memperbaiki kesalahan saat melakukan proses pengerjaan. Bentuk scaffolding pada explaining 

yaitu memberikan arahan saat subjek melakukan proses pengerjaan agar proses pengerjaan bisa 

sesuai prosedur. Bentuk scaffolding pada structuring yaitu dengan memberikan soal yang setipe 

supaya subjek bisa memahami setiap proses dalam pengerjaannya. 
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Encoding Error 

Kesalahan penulisan jawaban akhir yang dilakukan subjek adalah tidak menuliskan 

satua yang diminta pada soal dan tidak menuliskan kesimpulan dengan tepat. Dari hasil 

penelitian, subjek tidak menuliskan satuan rupiah seperti yang dilakuka oleh subjek JZ dan AF. 

Subjek tidak menuliskan satuan rupiah dalam hasil akhir. Rahayuningsih dan Qohar (2014), 

mengemukakan bahwa kesalahan yang dilakukan siswa adalah tidak lengkap dalam 

menuliskan jawaban akhir dengan tidak menuliskan keterangan yang sesuai yang diinginkan 

soal. Bentuk scaffolding yang diberikan yaitu explaining dan reviewing. Bentuk scaffolding 

pada reviewing yaitu dengan memberikan dorongan pertanyaan agar subjek dapat melengkapi 

kesalahan saat menuliskan satuan. Bentuk scaffolding pada explaining yaitu memberikan 

arahan supaya subjek menuliskan hasil akhir secara lengkap.  

  

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa bentuk 

kesalahan yang dilakukan siswa SMP N 2 Tuntang dalam menyelesaikan soal cerita materi 

SPLDV berdasarkan analisis Newman yaitu comprehension error yaitu siswa tidak bisa 

memahami kalimat yang ada dalam soal serta informasi yang ada pada soal. Kemudian untuk 

scaffolding yang diberikan untuk kesalahan memahami adalah reviewing dan explaining, untuk 

transformation error yaitu siswa kurang tepat saat merubah soal menjadi kalimat matematika 

dan memilih metode yang tepat untuk menyelesaikan soal bentuk scaffolding yang diberikan 

adalah reviewing, dan explaining, selanjutnya untuk process skills error yaitu siswa melakukan 

pengerjaan menggunakan cara sendiri dan melakukan proses perhitungan yang tidak sesuia 

dengan prosedur yang benar bentuk scaffolding yang diberikan adalah reviewing, explaining, 

dan restructuring, dan yang bagian terakhir. encoding error yaitu siswa tidak menuliskan 

satuan yang diminta pada soal dan tidak menuliskan kesimpulan dengan tepat bentuk 

scaffolding yang diberikan yaitu explaining dan reviewing. 

SARAN 

Melalui penelitian ini adapun saran yang dapat diberikan yaitu bagi guru agar 

menggunakan analisis kesalahan Newman untuk dapat mengetahui letak kesalahan siswa 

dalam menyelesaikan soal cerita. Guru juga harus memberikan scaffolding untuk mengatasi 

kesalahan yang dilakukan oleh siswa dari pemahaman soal, proses pengerjaan sampai dengan 

hasil akhir. 
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