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ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan yaitu (1) untuk 

mengetahui  tipe-tipe kesalahan yang dilakukan siswa kelas VIIB SMP Pangudi Luhur dalam 

menyelesaikan soal cerita pada materi operasi hitung pengurangan bilangan bulat. (2) untuk 

mengetahui  berapa besar persentase tiap tipe kesalahan yang dilakukan siswa kelas VIIB SMP 

Pangudi Luhur dalam menyelesaikan soal cerita pada materi operasi hitung pengurangan bilangan 

bulat. Pengklasifikasian tipe-tipe kesalahan siswa menurut Newman yaitu kesalahan keterampilan 

proses, kesalahan membaca, kesalahan memahami, kesalahan transformasi dan kesalahan konsep. 

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Subjek penelitian adalah siswa kelas VIIB SMP 

Pangudi Luhur Salatiga. Pengambilan subjek menggunakan tehnik purposive random sampling. 

Pengumpulan data dilakukan dengan metode tes dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian 

diketahui bahwa tipe-tipe kesalahan yang dilakukan siswa adalah kesalahan memahami, kesalahan 

transformasi, dan kesalahan keterampilan proses. Adapun besar persentase kesalahan yang 

dilakukan siswa dari tiap tipe kesalahan adalah kesalahan dalam membaca 0 atau 0%, 9 kesalahan 

memahami atau 29.03%, 13 kesalahan transformasi atau 41.93%, 9 kesalahan keterampilan proses 

atau 29.03% dan 0 kesalahan notasi atau 0%. Tipe kesalahan yang paling banyak dilakukan siswa 

adalah kesalahan transformasi yaitu sebesar 41.93%. 

Kata Kunci : analisis, kesalahan, newman, soal cerita, bilangan bulat. 

PENDAHULUAN 

Matematika merupakan suatu bidang ilmu yang merupakan alat pikir, berkomunikasi, alat 

untuk memecahkan beberapa persoalan praktis yang unsur-unsurnya logika dan intuisi, 

analisis dan kontruksi, generalitas, dan individualitas serta mempunyai cabang-cabang antara 

lain aritmetika, aljabar, geometri, dan analisis (Uno, 2007: 136). Kitchen dalam Hamzah 

(2003: 128) mengklaim bahwa matematika terdiri atas komponen-komponen: (1) bahasa 

(language) yang dijalankan oleh para matematikawan, (2) pernyataan (statement) yang 

digunakan oleh para matematikawan, (3) pertanyaan (question) pentng yang hingga kini 

belum terpecahkan, (4) alasan (reason) yang digunakan untuk menjelaskan pernyataan dan 

(5) ide matematika itu sendiri. Pembelajaran matematika meliputi tiga jenjang pendidikan 

yaitu pendidikan dasar, menengah dan tinggi dimana setiap jenjang mempunyai tujuan sendiri 
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yang muaranya adalah mendidik siswa untuk dapat berpikir secara logis, kreatif dan 

sistematis (Wahyudi, Kriswandani, 2013). Salah satu pembelajaran matematika di SMP 

adalah operai hitung bilangan bulat. Operasi hitung bilangan bulat terdiri dari operasi hitung 

penjumlahan dan pengurangan. 

Berdasarkan hasil wawancara pada waktu PPL tanggal 3 Desember 2013 dengan guru 

matematika Bapak Supriyatno yang mengajar di kelas VIIB SMP Pangudi Luhur Salatiga 

diperoleh bahwa siswa masih mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal matematika pada 

materi operasi hitung pengurangan bilangan bulat. Hal ini terlihat dari data ulangan harian 

siswa masih terdapat 13 siswa dari 22 siswa yang belum tuntas dengan Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) 70. Menurut Bapak Supriyatno kesulitan siswa dalam mempelajari 

matematika terlihat dari kesalahan-kesalahan siswa dalam mengerjakan soal. 

Kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa dalam mengerjakan soal matematika pada 

materi operasi hitung pengurangan bilangan bulat perlu dianalisis guna mengetahui kesalahan 

apa saja yang sering muncul. Analisis kesalahan dapat membantu guru untuk mengetahui 

jenis kesalahan yang dilakukan siswa, daerah kesalahan, sifat kesalahan, dan sumber serta 

penyebab kesalahan. Analisis kesalahan bertujuan untuk menemukan kesalahan, 

mengklasifikasikan, dan terutama untuk melakukan tindakan perbaikan (Pateda, 1989: 37). 

Kesalahan penyelesaian yang dilakukan siswa dalam mengerjakan soal matematika perlu 

mendapat perhatian dan dianalisis guna menemukan kesalahan yang dilakukan oleh siswa 

(Pateda, 1989: 37). Oleh karena itu dilakukan penelitian tentang analisis kesalahan siswa 

menurut Newman dalam menyelesaikan soal cerita pada materi operai hitung pengurangan 

bilangan bulat siswa kelas VIIB SMP Pangudi Luhur Salatiga. 

LANDASAN TEORITIS 

1. Konsep 

Konsep merupakan buah pemikiran seseorang atau sekelompok orang yang dinyatakan 

dalam definisi sehingga melahirkan produk pengetahuan yan meliputi prinsip, hukum dan 

teori. Konsep diperoleh dari fakta, peristiwa, pengalaman, melalui generalisasi dan berfikir 

abstrak, kegunaan konsep untuk menjelaskan dan meramalkan. Konsep-konsep merupakan 

penyajian-penyajian internal dari sekelompok stimulus-stimulus, konsep-konsep itu tidak 

dapat diamati, konsep harus disimpulkan dalam perilaku (Sagala, 2005: 71). Menurut Dahar 

(2011: 62) konsep merupakan hasil utama pendidikan. Konsep merupakan batu pembangun 

berpikir dan dasar bagi proses mental yang lebih tinggi untuk merumuskan prinsip dan 
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generalisasi. Karena konsep itu adalah abstraksi-abstraksi yang berdasarkan pengalaman dan 

tidak ada dua orang yang mempunyai pengalaman persis yang sama, konsep dibentuk orang 

mungkin berbeda juga. Walaupun konsep kita berbeda, konsep itu cukup serupa bagi kita 

untuk dapat berkomunikasi dengan mengunakan nama-nama yang kita berikan pada konsep-

konsep itu yang telah kita terima bersama. 

2. Konsepsi  

Setiap pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh seseorang itulah yang membangun 

arti dari konsep-konsep yang ditemuinya. Setiap orang akan mempunyai penafsiran sendiri 

mengenai suatu konsep. Tafsiran seseorang terhadap suatu konsep inilah yang disebut dengan 

konsepsi (Dahar, 2011). Menurut Handjojo (2004) konsepsi merupakan konsep yang dimiliki 

seseorang melaluui penalaran, intuisi, budaya, pengalaman hidup atau yang lain. Perbedaan 

konsepsi antarindividu disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya adalah pengetahuan dan 

pengalaman berhubungan yang dimilikinya, struktur pengetahuan yang telah terbentuk 

diotaknya, dan perbedaan kemampuan (menentukan apa yang diperhatukan waktu belajar, 

menentukan apa yang masuk ke otak, perbedaan apa yang disimpan di dalam otak). 

Anggraeni (2012) menyatakan bahwa konsepsi adalah sebuah rancangan yang sudah ada 

dalam pemikiran, pembentukan dari system konsep bercabang, dalam otak yang membawa 

pemahaman. 

3. Soal Cerita 

 Menurut Mudjiono (2002: 238) bahwa suatu masalah matematika dapat dituliskan 

sebagai “tantangan” bila pemecahannya memerlukan kreativitas, pengertian, pemikiran yang 

asli atau imajinasi. Masalah matematika tersebut biasanya berbentuk soal cerita, 

membuktikan, menciptakan atau mencari suatu pola matematika. Soal cerita dalam  

matematika dipandang sebagai suatu masalah apabila dalam penyelesaiannya membutuhkan 

kreativitas, pengetahuan dan imajinasi. Soal cerita pengurangan adalah soal cerita sehari-hari 

berupa kalimat yang jika diubah menjadi kalimat matematika akan berbentuk pengurangan. 

Jika soal cerita pengurangan ini bersifat baru (belum pernah ditanyakan sebelumnya) maka 

untuk mencapai hasil maksimal tahapan pembelajarannya harus dimulai dari konkrit, semi 

konkrit, dan abstrak seperti yang dikemukakan oleh Bruner (Marsudi, 2008: 25). 

4. Kesalahan menurut teori Newman 

Anne Newman, seorang guru bidang studi matematika di Australia yang pertama kali 

memperkenalkan analisis kesalahan pada tahun 1977. Menurut Newman (Clement, 1980), 
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kesalahan dalam mengerjakan soal matematika dibedakan menjadi lima tipe kesalahan yaitu 

(1) reading error (kesalahan membaca) terjadi karena siswa salah dalam membaca soal 

informasi utama sehingga siswa tidak menggunakan informasi tersebut dalam mengerjakan 

soal dan membuat jawaban siswa tidak sesuai dengan maksud soal; (2) comprehension error 

(kesalahan memahami) terjadi karena siswa kurang memahami terutama di dalam konsep, 

siswa tidak mengetahui apa yang sebenarnya ditanyakan pada soal dan salah dalam 

menangkap informasi yang ada pada soal sehingga siswa tidak dapat menyelesaikan 

permasalahan; (3) transformation error (kesalahan dalam tranformasi) merupakan kesalahan 

yang terjadi karena siswa belum dapat mengubah soal ke dalam bentuk matematika dengan 

benar serta salah dalam menggunakan tanda operasi hitung; (4) process skills error 

(kesalahan dalam keterampilan proses) terjadi karena siswa belum terampil dalam melakukan 

perhitungan; (5) endconding error  (kesalahan pada notasi) merupakan kesalahan dalam 

proses penyelesaian. 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian  yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, 

digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah 

instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan 

snoowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat 

induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada 

generalisasi (Sugiyono, 2010:15). Penelitian ini dideskripsikan untuk mengumpulkan 

informasi mengenai  analisis kesalahan konsep menurut teori Newman dalam menyelesaikan 

soal-soal pada materi operasi hitung pengurangan bilangan bulat pada siswa kelas VIIB SMP 

Pangudi Luhur Salatiga. Subyek penelitian diambil dari satu kelas yaitu siswa kelas VIIB 

SMP Pangudi Luhur Salatiga. Pengambilan subjek penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sampling, yang berarti subjek yang akan diteliti dipilih berdasarkan pertimbangan 

peneliti sesuai tujuan kemudian subjek diambil secara acak (Setiawan, 2006). 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa soal tes uraian yang 

berisikan soal-soal cerita operasi hitung pengurangan bilangan bulat. Pengujian validitas 

instrumen menggunakan validitas isi. Validitas isi merupakan pengujian validitas dengan 

menggunakan kisi-kisi instrument yang didalamnya terdapat indikator sebagai tolak ukur dan 

nomor butir pertanyaan-pertanyaan yang telah dijabarkan oleh indikator tersebut dan untuk 
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menguji validitas lebih lanjut, maka dikonsultasikan kepada ahli (Sugiyono, 2012). Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan tes.  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Terdapat 5 siswa sebagai subjek pengambilan data pada penelitian ini. Jawaban siswa 

kemudian dan dikoreksi dan dikelompokkan ke dalam 5 tipe kesalahan menurut Newman. 

Setelah diketahui tipe-tipe kesalahan yang dilakukan siswa maka akan dibahas lebih lanjut 

tentang analisis kesalahan yang dilakukan dari tiap-tiap subjek. Berikut adalah pembahasan 

analisis kesalahan dari masing-masing siswa pada saat menyelesaikan soal cerita materi 

operasi hitung pengurangan bilangan bulat. 

 Tabel 1.  Analisis Kesalahan Jawaban Siswa dari Subjek 1-YC  

Kesalahan Butir soal Total  

1 2 3 4 5 6 7  

Membaca         

Memahami  √     √ 2 

Transformasi  √   √ √  3 

Keterampilan proses   √   √  2 

Notasi          

Jumlah 7 

Keterangan (berlaku untuk semua subjek): 

     : Jawaban siswa benar  

     : Jawaban siswa salah disertai dengan tipe kesalahan 

     : Siswa tidak mengerjakan soal 

 

Tabel 2.  Analisis Kesalahan Jawaban Siswa dari Subjek 2-TF 

Kesalahan Butir soal Total  

1 2 3 4 5 6 7  

Membaca        0 

Memahami     √  √ 2 

Transformasi √ √   √   3 

Keterampilan 

proses 

  √   √  2 

Notasi         0 

Jumlah 7 
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Tabel 3.  Analisis Kesalahan Jawaban Siswa dari Subjek 3-AW 

Kesalahan Butir soal Total  

1 2 3 4 5 6 7  

Membaca         

Memahami  √   √  √ 3 

Transformasi  √ √  √  √ 4 

Keterampilan 

proses 

     √  1 

Notasi          

Jumlah 8 

 

Tabel 4. Analisis Kesalahan Jawaban Siswa dari Subjek 4-ED 

Kesalahan Butir soal Total  

1 2 3 4 5 6 7  

Membaca         

Memahami     √   1 

Transformasi  √   √   2 

Keterampilan 

proses 

  √   √  2 

Notasi          

Jumlah 5 

 

Tabel 5. Analisis Kesalahan Jawaban Siswa dari Subjek 5-SR 

Kesalahan Butir soal Total  

1 2 3 4 5 6 7  

Membaca         

Memahami  √     √ 2 

Transformasi     √  √ 2 

Keterampilan 

proses 

  √   √ √ 3 

Notasi          

Jumlah 7 

 

Pembahasan Hasil Penelitian 

Terdapat 5 siswa sebagai subjek pengambilan data pada penelitian ini. Jawaban siswa 

kemudian dan dikoreksi dan dikelompokkan ke dalam 5 tipe kesalahan menurut Newman. 

Setelah diketahui tipe-tipe kesalahan yang dilakukan siswa maka akan dibahas lebih lanjut 

tentang analisis kesalahan yang dilakukan dari tiap-tiap subjek. Berikut adalah pembahasan 

analisis kesalahan dari masing-masing siswa pada saat menyelesaikan soal cerita materi 

operasi hitung pengurangan bilangan bulat. 

1. Kesalahan Memahami 

Kesalahan memahami adalah siswa tidak paham apa yang ditanyakan pada soal dan 

siswa salah dalam menangkap informasi dalam permasalahan sehingga siswa tidak dapat 

menyelesaikannya.   
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Tabel 6. Kesalahan Memahami Subjek 1-YC 

 

Siswa melakukan kesalahan dalam memahami soal. Berdasarkan hasil wawancara, siswa tidak mengetahui 

apa yang diketahui dari soal tersebut sehingga siswa langsung menuliskan jawaban tanpa menuliskan apa 

yang diketahui dari soal. 

  

2. Kesalahan Transformasi 

Kesalahan transformasi terjadi ketika siswa belum dapat mengubah soal yang telah 

diberikan ke dalam bentuk matematika dengan benar sehingga mengakibatkan jawaban 

siswa menjadi salah 

Tabel 7.  Kesalahan Transformasi  Subjek 2-TF 

 

Siswa melakukan kesalahan transformasi. Seharusnya  karena suhu yang dirurunkan adalah  C 

tetapi siswa menulis  sehingga membuat jawaban siswa menjadi salah. 

 

3. Kesalahan Keterampilan Proses 

Kesalahan keterampilan proses merupakan kesalahan yang terjadi karena siswa 

kurang terampil dalam melakukan perhitungan. kesalahan dalam perhitungan 

mengakibatkan siswa kurang tepat dalam menjawab soal. 

 

Tabel 8.  Kesalahan Keterampilan Proses Subjek 1-YC 

 

Siswa melakukan kesalahan dalam perhitungan, padahal langkah-langkah sebelumnya siswa sudah benar. 

Ketika menghitung  hasil yang benar adalah  tetapi siswa menjawab  . Berdasarkan hasil 

wawancara siswa sudah sangat yakin kalau perhitungannya benar tetapi pada saat ditanya kembali siswa 

masih melakukan kesalahan yang sama dalam menghitung. 

 

Faktor penyebab dibalik kesalahan siswa 

Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa dan hasil penelitian pekerjaan siswa maka 

sdidapatkan beberapa faktor yang mempengaruhi siswa melakukan kesalahan dalam 

mengerjakan soal, yaitu; 1) siswa kurang teliti dalam mengerjakan soal; 2) siswa kurang 

memahami maksud soal sehingga siswa tidak dapat mendapatkan informasi penting dari soal; 
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3)ketidakmampuan siswa dalam merubah soal cerita kedalam bentuk matematika juga 

menjadi penyebab siswa melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal; 4) kurangnya 

pemahaman konsep siswa terhadap materi operasi hitung pengurangan bilangan bulat 

membuat siswa tidak mengerjakan soal. Beberapa siswa cenderung membiarkan jawaban 

kosong adapula siswa yang hanya menuliskan apa yang diketahui dan yang ditanyakan, 

namun tidak menjawab. 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tipe-tipe kesalahan yang dilakukan siswa 

adalah kesalahan memahami, kesalahan transformasi, dan kesalahan keterampilan proses. 

Adapun besar persentase kesalahan yang dilakukan siswa dari tiap tipe kesalahan adalah 

kesalahan dalam membaca 0 atau 0%, 10 kesalahan memahami atau 29.41%, 14 kesalahan 

transformasi atau 41.18%, 10 kesalahan keterampilan proses atau 29.41% dan 0 kesalahan 

notasi atau 0%. Tipe kesalahan yang paling banyak dilakukan siswa adalah kesalahan 

transformasi yaitu sebesar 41.18%. Faktor yang menyebabkan siswa salah dalam 

mengerjakan soal cerita pada materi operasi hitung pengurangan bilangan bulat adalah 

kurangnya ketelitian dan rasa malas siswa dalam menyelesaikan soal. Siswa belum mengerti 

tentang konsep pengurangan bilangan bulat dan masih banyak yang melakukan kesalahan 

dalam mengubah soal cerita kebentuk matematika. 

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka peneliti dapat memberi 

masukkan kepada peneliti lain, guru, siswa, dan sekolah. Guru perlu menanamkan konsep 

kepada siswa terutama pada materi yang menjadi materi prasyarat untuk materi berikutnya. 

Guru juga harus melatih keterampilan siswa dalam mengerjakan soal dengan memperbanyak 

latihan-latihan soal serta membuat pembelajaran menjadi menyenangkan supaya siswa tidak 

tegang dalam belajar sehingga siswa lebih nyaman dalam belajar dan membuat siswa menjadi 

terbuka untuk bertanya tentang kesulitan mereka dalam mengerjakan soal sehingga guru tahu 

kesulitan yang dihadapi siswa. Siswa lebih sering melatih keterampilan proses dengan latihan 

mengerjakan soal-soal. Siswa juga hendaknya terbuka kepada guru jika mengalami kesulitan 

pada saat mengerjakan soal. 
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