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  ABSTRAK 

 

 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya kemampuan siswa kelas VIII 

A SMPN 18 Kota Jambi dalam menyelesaikan soal cerita. Dalam menyelesaikan soal 

cerita, kebanyakan siswa mengalami kesulitan sehingga banyak ditemukan kesalahan 

dalam penyelesaian soal cerita. Kesalahan pada penelitian ini akan dianalisis menggunakan 

prosedur Newman.  

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Instrumen yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu penulis sendiri, tes kepribadian MBTI, lembar tugas pemecahan 

soal cerita, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesalahan yang 

dilakukan oleh siswa tipe kepribadian ekstrovert meliputi kesalahan memahami, 

transformasi, keterampilan proses dan penulisan jawaban akhir. Faktor penyebab kesalahan 

yang dilakukan oleh siswa yang memiliki kepribadian ekstrovert dalam menyelesaikan soal 

cerita materi kubus dan balok yaitu kurangnya penguasaan bahasa, kurangnya penguasaan 

materi baik materi yang sedang dipelajari maupun materi prasyarat, kebiasaan siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita tidak menuliskan kesimpulan, siswa tidak belajar walaupun ada 

tes, tidak tahu atau lupa rumus yang akan digunakan untuk menyelesaikan soal, kurang 

teliti dan tergesa-gesa dalam menyelesaikan soal. 

 

Kata Kunci : kesalahan, soal cerita, siswa ekstrovert, prosedur Newman, kubus dan balok 
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PENDAHULUAN 

Cornelius (Abdurrahman, 2012 

:204), berpendapat bahwa lima alasan 

perlunya belajar matematika karena 

matematika merupakan sarana berpikir 

yang jelas dan logis, sarana untuk me-

mecahkan masalah kehidupan sehari-

hari, sarana mengenal pola-pola hubu-

ngan dan generalisasi pengalaman, sa-

rana untuk mengembangkan kreativitas, 

dan sarana untuk meningkatkan kesa-

daran terhadap perkembangan budaya. 

Oleh karena itu, salah satu kemampuan 

matematika yang penting untuk dimiliki 

siswa adalah kemampuan pemecahan 

masalah.  

Pemecahan masalah dalam ma-

tematika sekolah biasanya diwujudkan 

melalui soal cerita. Shaleh Haji (2016-

:175) mengemukakan bahwa soal cerita 

merupakan modifikasi dari soal-soal hi-

tungan yang berkaitan dengan kenya-

taan yang ada dilingkungan siswa. Se-

hingga dapat disimpulkan bahwa me-

lalui pembelajaran soal cerita diharap-

kan siswa dapat memiliki sikap yang 

sesuai dengan tujuan pembelajaran ma-

tematika, meliputi kemampuan peme-

cahan masalah dan memahami keguna-

an matematika dalam kehidupan sehari-

hari. 

Pada siswa tingkat sekolah me-

nengah pertama, pemecahan masalah 

bentuk soal cerita yang berkaitan de-

ngan kubus dan balok adalah salah satu 

materi yang dirasa sulit oleh siswa 

dalam menyelesaikannya. Tingkat kesu-

litan soal cerita berbeda dengan tingkat 

kesulitan soal bentuk hitungan yang 

dapat dilakukan dengan komputasi. 

Oleh sebab itu, dalam menyelesaikan 

soal cerita banyak siswa yang me-

ngalami kesulitan, sehingga siswa se-

ring melakukan kesalahan.  

Berdasarkan hasil wawancara 

penulis dengan salah satu guru mata 

pelajaran matematika SMP Negeri 18 

Kota Jambi, masih terdapat kesalahan 

yang dilakukan siswa saat diminta 

menyelesaikan soal cerita yang berkai-

tan dengan pemecahan masalah pada 

materi kubus dan balok, sehingga hasil 

belajar siswa menjadi rendah. Hal ini 

ditunjukkan pada hasil ulangan mate-

matika materi kubus dan balok dalam 

pemecahan masalah soal cerita di kelas 

VIII A SMPN 18 Kota Jambi sebagai 

berikut: 

Dari hasil ulangan dengan jum-

lah peserta 35 siswa, terdapat 28 siswa 

yang memperoleh nilai ulangan yang 

masih berada dibawah Kriteria Ketun-

tasan Minimum (KKM) yang dite-

rapkan disekolah yaitu 75.  

Abdurrahman (2012:213) agar 

dapat membantu anak berkesulitan be-

lajar matematika, guru perlu mengenal 

berbagai kesalahan yang dilakukan oleh 

anak dalam menyelesaikan tugas-tugas 

dalam bidang studi matematika. Oleh 

Hasil Nilai 

Ulangan 

Jum-

lah Sis-
wa 

Persentase Keterangan 

≥75 7 20% Tuntas 

<75 28 80% Tidak 
Tuntas 

Total 35 100%  
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karena itu, kesalahan-kesalahan siswa 

dalam menyelesaikan soal cerita mate-

matika materi kubus dan balok harus 

diketahui guru. Salah satu cara yang 

digunakan untuk mengetahui kesalahan 

belajar yang dialami siswa yaitu dengan 

menganalisis kesalahan hasil belajar sis-

wa. Dengan menganalisis kesalahan ha-

sil belajar siswa, diharapkan guru dapat 

mengetahui penyebab siswa mengalami 

kesalahan dalam menyelesaikan soal ce-

rita materi kubus dan balok.  

Seorang guru tidak hanya di-

tuntut untuk memahami dan mengkaji 

lebih dalam mengenai kesalahan siswa 

dalam pemecahan masalah matematika, 

akan tetapi seorang guru hendaknya ha-

rus mengetahui faktor yang mempenga-

ruhi kegiatan belajar matematika, salah 

satunya dengan cara mengetahui karak-

teristik siswa. Menurut Sardiman (Ra-

malisa, 2013:42) karakteristik siswa ya-

ng dapat mempengaruhi kegiatan bela-

jar siswa antara lain: latar belakang, ta-

raf pengetahuan, gaya belajar, proses 

berfikir, usia, kronologi, kepribadian, 

tingkat kematangan, keyakinan, ling-

kungan, sosial ekonomi dan sebagian-

nya. Dari pendapat tersebut terlihat bah-

wa salah satu karakteristik siswa yang 

dapat mempengaruhi belajar adalah ke-

pribadian. 

Zaman dan Abdillah (2009:20) 

mengelompokkan tipe kepribadian men-

jadi empat kecenderungan kepribadian 

manusia. Berdasarkan bagaimana me-

musatkan perhatian Zaman dan Abdil-

lah (2009:20) membagi tipe kepribadian 

menjadi dua, yaitu ekstrovert dan intro-

vert. Secara umum kepribadian ekstro-

vert memiliki ciri “tidak suka dengan 

kegiatan yang membutuhkan waktu la-

ma dan bertindak lebih dahulu daripada 

merenungkan sedangkan kepribadian 

introvert memiliki ciri nyaman dengan 

kegiatan yang membutuhkan waktu 

yang lama dan merenungkan terlebih 

dahulu baru bertindak” (Zaman dan 

Abdillah, 2009:23). Dengan menyadari 

perbedaan kondisi pada masing-masing 

peserta didik, maka pengajar dapat me-

ngetahui kesalahan-kesalahan yang di-

alami siswa dalam menyelesaikan soal 

cerita pada siswa yang memiliki ciri 

kepribadian, khususnya kepribadian 

ekstrovert.  

Salah satu metode yang dapat 

digunakan untuk menganalisis kesala-

han siswa adalah dengan prosedur New-

man. Dalam metode ini Anne Newman 

menyarankan lima kegiatan spesifik se-

bagai suatu hal yang penting untuk 

membantu menemukan dimana kesala-

han yang terjadi pada pekerjaan siswa 

ketika menyelesaikan suatu pemecahan 

masalah berbentuk soal cerita.  Prosedur 

Newman dipilih karena prosedur ini 

merupakan metode diagnostik yang di-

kembangkan Newman dan digunakan 

untuk mengidentifikasi kategori kesala-

han terhadap jawaban dari sebuah tes 

uraian. Tahapan kesalahan dalam me-

nyelesaikan soal cerita menurut prose-

dur Newman (Prakatipong dan Naka-

mura, 2006:114) yaitu kesalahan mem-

baca masalah, kesalahan memahami 

masalah, kesalahan transformasi, kesa-

lahan keterampilan proses dan kesa-

lahan penulisan jawaban. 

Berdasarkan latar belakang 

yang dikemukakan diatas, maka pe-

neliti ingin menganalisis kesalahan 

yang dilakukan siswa dalam menyele-

saikan soal cerita materi kubus dan ba-

lok. Dan untuk itu peneliti mengangkat 

judul “Analisis Kesalahan Siswa Tipe 

Kepribadian Ekstrovert Dalam Menye-

lesaikan Soal Cerita Pada Materi Ku-

bus dan Balok Berdasarkan Prosedur 

Newman”. 

KAJIAN PUSTAKA 

Soal Cerita Pemecahan Masalah 

Haji (Nurussufa’at, 2016:175) 

mengemukakan bahwa soal cerita me-

rupakan modifikasi dari soal-soal hi-

tungan yang berkaitan dengan kenya-

taan yang ada dilingkungan siswa. Se-

lanjutnya menurut Choirotunnisa (2016-
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:127), masalah matematika dalam ben-

tuk soal cerita merupakan terapan dari 

suatu pokok bahasan yang dihubungkan 

dalam kehidupan sehari-hari.  Dengan 

mengacu pada beberapa pendapat ahli 

diatas, maka soal cerita yang diguna-

kan pada penelitian ini adalah soal ce-

rita yang berkaitan dengan kehidupan 

sehari-hari serta memuat konsep mate-

matika didalamnya.   

Untuk dapat menyelesaikan soal ce-

rita, ada beberapa tahapan yang perlu 

dilakukan oleh siswa secara tepat untuk 

dapat sampai pada sebuah jawaban ak-

hir. Langkah-langkah penyelesaian soal 

cerita didalam penelitian ini mengadap-

tasi pada langkah pemecahan masalah 

yang dikemukakan oleh Polya (1973). 

Karena di dalam soal cerita berisi per-

masalahan yang sering ditemui dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Dalam pemecahan masalah (dalam 

hal ini menyelesaikan soal cerita), Polya 

(1973:6) memaparkan empat tahapan 

yang harus dilakukan terdiri dari: un-

derstanding the problem (memahami 

masalah), devising a plan (menyusun 

rencana penyelesaian masalah), carry-

ing out the plan (melaksanakan rencana 

penyelesaian masalah), dan looking 

back (memeriksa kembali).  

Tinjauan Prosedur Newman 

 Analisis kesalahan Newman di-

rancang sebagai prosedur diagnosis se-

derhana. Dalam proses penyelesaian 

masalah, ada banyak faktor yang men-

dukung siswa untuk mendapatkan jawa-

ban yang benar. Metode ini menuntut 

siswa untuk menerjemahkan makna dari 

pertanyaan dalam konteks matematika 

sebelum mereka melanjutkan untuk 

memproses perhitungan untuk men-

dapatkan jawaban yang tepat dan kega-

galan pada setiap tingkat dari urutan 

diatas akan mencengah didapatnya so-

lusi yang diinginkan atau benar dalam 

pemecahan masalah matematika ber-

bentuk soal cerita (kecuali secara kebe-

tulan siswa tiba pada solusi yang benar 

meski melalui penalaran yang salah). 

Menurut Prakitipong dan Nakamura 

(2006:113), tahapan kesalahan Newman 

dapat dideskripsikan sebagai berikut: 

1. Kesalahan Membaca (reading) 

Menurut Singh (2010: 266) bahwa 

kesalahan membaca terjadi ketika siswa 

tidak mampu membaca kata-kata kunci 

maupun simbol yang terdapat dalam 

soal. 

2. Kesalahan Memahami (compre-

hendsion) 

 Kesalahan memahami masalah 

adalah kesalahan yang dilakukan siswa 

setelah siswa mampu membaca perma-

salahan yang ada dalam soal namun ti-

dak memahami keseluruhan pertanyaan 

sehingga tidak dapat memproses lang-

kah-langkah pemecahan masalah. 

3. Kesalahan Transformasi (trans-

formation) 

 Kesalahan transformasi adalah se-

buah kesalahan yang dilakukan oleh sis-

wa setelah siswa mampu memahami 

permasalahan yang terdapat dalam soal, 

namun tidak mampu memilih pendeka-

tan untuk menyelesaikan permasalahan 

tersebut. 

4. Kesalahan Kemampuan Memproses 

(process skill) 

 Kesalahan kemampuan memproses 

adalah suatu kesalahan yang dilakukan 

sis-wa dalam proses perhitungan. Siswa 

mampu memilih pendekatan yang harus 

ia lakukan untuk menyelesaikan soal, 

tapi ia tidak mampu menghitungnya. 

5. Kesalahan Penulisan (encoding) 

 Kesalahan penulisan adalah kesala-

han yang dilakukan oleh siswa karena 

kurang telitinya siswa dalam menulis. 

Pada tahap ini siswa sudah mampu 

menyelesaikan permasalahan yang di-

inginkan oleh soal, tetapi ada sedikit 

kekurangtelitian siswa yang menyebab-

kan berubahnya makna jawaban yang ia 

tulis. 
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Tipe Kepribadian Ekstrovert 

Menurut Zaman dkk (2009:21) 

seorang ekstrovert pribadi yang tidak 

suka berdiam diri mengutamakan tinda-

kan tanpa banyak merenungkan. Bagi-

nya, yang didahulukan adalah tindakan, 

baru memikirkan resiko yang akan me-

nimpanya. Ia juga senang berbicara, se-

hingga sangat suka berkenalan dan 

menjalin persahabatan akan diperoleh 

banyak masukan bagi pencerahan diri. 

Dapat disimpulkan bahwa kepribadian 

ekstrovert adalah kecendrungan tingkah 

laku serta sifat-sifat yang dimiliki oleh 

individu dengan karakteristik yaitu 

mempunyai sifat terbuka, senang ber-

teman dengan siapa saja baik diling-

kungan yang lama maupun lingkungan 

yang baru, senang beraktivitas bersama-

sama, aktif, tingkah lakunya cenderung 

dipengaruhi oleh orang lain, kurang teli-

ti, tergesa-gesa dan ekspresif. 

TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mendiskripsikan kesalahan yang dilaku-

kan siswa dengan tipe kepribadian eks-

trovert dalam menyelesaikan soal cerita 

materi kubus dan balok berdasarkan 

prosedur Newman serta mendeskripsi-

kan faktor-faktor yang menyebabkan 

siswa dengan tipe kepribadian ekstro-

vert melakukan kesalahan dalam me-

nyelesaikan soal cerita materi kubus dan 

balok berdasarkan prosedur Newman. 

METODE PENELITIAN  

 Penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 

Menurut Moleong (2012:5) penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang ber-

maksud untuk memahami fenomena 

tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian misalnya perilaku, persepsi, 

motivasi, tindakan, dll. Jenis penelitian 

ini yaitu deskriptif, yang dikumpulkan 

berupa kata-kata, gambar dan bukan 

angka-angka. Hal yang dideskripsikan 

dalam penelitian ini adalah kesalahan 

siswa tipe kepribadian ekstrovert dalam 

menyelesaikan soal cerita berdasarkan 

tahapan kesalahan Newman. Pendes-

kripsian ini ditelusuri dengan pengama-

tan langsung, yaitu dengan menganalisis 

hasil tes yang dikerjakan oleh subjek 

penelitian yaitu siswa dengan tipe ke-

pribadian ekstrovert. Pendeskripsian pa-

da penelitian ini juga dilakukan dengan 

wawancara semi terstruktur kepada sub-

jek penelitian. 

 Menurut Moleong (2012:168) da-

lam penelitian kualitatif yang menjadi 

instrumen atau alat penelitian adalah pe-

neliti itu sendiri. Instrumen pendukung 

penelitian lainnya adalah: Angket pemi-

lihan subjek MBTI (Myers-Briggs Type 

Indicator), tes kesalahan berupa lembar 

tugas pemecahan soal cerita materi ku-

bus dan balok, dan pedoman wawancara 

yang digunakan untuk mengetahui kesa-

lahan siswa dalam menyelesaikan soal 

cerita materi kubus dan balok. 

 Prosedur penelitian yang dilaksana-

kan dalam penelitian ini mengacu pada 

tahapan atau prosedur penelitian menu-

rut Bogdan yang dimodifikasi oleh Mo-

leong (2012:127). Tahap penelitian ter-

sebut meliputi: (1) tahap pra lapangan; 

(2) tahap pekerjaan lapangan; dan (3) 

tahap analisis data. 

 Adapun prosedur pengumpulan da-

ta dilakukan dengan memberikan lem-

bar tugas pemecahan soal cerita kubus 

dan balok sebanyak dua soal. Untuk 

melihat validasi data pada penelitian ini 

uji kredibilitas data yang dilakukan 

adalah dengan menggunakan triangulasi 

tehnik dan triangulasi sumber. Triangu-

lasi sumber berarti, untuk mendapatkan 

data dari sumber yang berbeda-beda 

(subjek 1, subjek 2, subjek 3, subjek 4, 

subjek 5 dan subjek 6) dengan teknik 

yang sama. Kemudian triangulasi tek-

nik, berarti peneliti menggunakan tek-

nik pengumpulan data yang berbeda-

beda (diberikan tes lembar soal cerita 

pemecahan masalah pada materi kubus 

dan balok dan melakukan wawancara). 

 Analisis data adalah proses mencari 

dan menyusun secara sistematis data 
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yang diperoleh dari hasil tes penyele-

saian soal, wawancara, catatan lapa-

ngan, serta bahan lain dengan mengor-

ganisasikan data kedalam kategori, lalu 

menjabarkan kedalam unit-unit, mela-

kukan sintesis, menyusun kedalam pola, 

memilih mana yang penting dan yang 

akan dipelajari, serta membuat kesim-

pulan sehingga dapat mudah dipahami 

oleh diri sendiri ataupun orang lain. 

HASIL PENELITIAN  

Hasil Tes MBTI (Myers-Briggs Type 

Indicator) 

Pengumpulan data pertama dilaku-

kan dengan memberikan tes kepribadian 

MBTI kepada siswa kelas VIII A SMP 

Negeri 18 Kota Jambi. Tes Kepribadian 

ini dimaksudkan untuk memperoleh 

subjek penelitian yaitu siswa dari kelas 

tersebut yang memiliki kepribadian 

ekstrovert. Tes ini dilakukan pada tang-

gal 9 Maret 2017 kepada 35 siswa di 

kelas VIII A. 

Soal tes kepribadian ini terdiri dari 

25 soal objektif yang terdapat dua al-

ternatif jawaban yaitu a dan b yang di-

sesuaikan dengan karakteristik siswa 

ekstrovert dan introvert. Pertanyaan ya-

ng terdapat pada soal tersebut berkaitan 

dengan ciri-ciri atau karakteristik yang 

dimiliki oleh kedua tipe kepribadian, 

yaitu kepribadian ekstrovert dan intro-

vert. Setelah siswa mengisi angket ke-

pribadian tersebut, maka setiap butir 

soal akan diakumulasikan jumlahnya. 

Apabila subjek memiliki jawaban a 

yang lebih banyak dari jawaban b maka 

subjek dikatakan memiliki tipe kepri-

badian ekstrovert, sedangkan jika jawa-

ban b lebih banyak dari jawaban a maka 

subjek dikatakan memiliki tipe kepri-

badian introvert. Hasil tes kepribadian 

ini juga dikonfirmasi peneliti dengan 

guru matematika yang mengajar dike-

las VIII A. Berdasarkan penelitian ter-

hadap hasil tes kepribadian siswa kelas 

VIII A SMP N 18 Kota Jambi diperoleh 

hasil yaitu 13 siswa ekstrovert dan 22 

siswa introvert.  

Berikut persentase keseluruhan ha-

sil tes kepribadian siswa kelas VIII A: 

Kepribadian Frekuensi Persentase 

Ekstrovert 13 37,15% 

Introvert 22 62, 85 % 

Total 35 100% 

 Pemilihan subjek penelitian dilaku-

kan berdasarkan hasil tes kepribadian 

MBTI (Myers-Brigss Type Indicator) 

dan juga dengan teknik purposive sam-

pling. Terdapat 13 siswa yang terka-

tegori siswa kepribadian ekstrovert, ya-

itu 4 siswa terkategori siswa tipe ke-

pribadian ekstrovert rendah, 3 siswa ter-

kategori siswa tipe kepribadian ekstro-

vert sedang dan 6 siswa terkategori 

siswa tipe kepribadian ekstrovert tinggi. 

Oleh karena keterbatasan penelitian, 

maka jumlah subjek yang akan diteliti 

dalam penelitian ini adalah siswa yang 

meiliki rentang skor ekstrovert tinggi 

yaitu 6 orang siswa. 

Berikut hasil tes kepribadian subjek 

penelitian siswa dengan kepribadian 

ekstrovert: 
No. Nama Siswa Skor Kepribadian 

1. Subjek Ekstrovert 1 

(Se1) 

22 Ekstrovert 

2. Subjek Ekstrovert 2 

(Se2) 

22 Ekstrovert 

3. Subjek Ekstrovert 3 

(Se3) 

21 Ekstrovert 

4. Subjek Ekstrovert 4 

(Se4) 

21 Ekstrovert 

5. Subjek Ekstrovert 5 

(Se5) 

21 Ekstrovert 

6. Subjek Ekstrovert 6 

(Se6) 

21 Ekstrovert 

Hasil Tes Lembar Tugas Pemecahan 

Soal Cerita 

Setelah diperoleh 6 orang subjek 

penelitian, selanjutnya subjek tersebut 

diberikan lembar tugas pemecahan soal 

cerita materi kubus dan balok pada 

tanggal 16 Maret 2017, yang terdiri dari 

2 soal.  

 Berdasarkan hasil dari lembar tugas 

pemecahan soal cerita kubus dan balok, 

diperoleh hasil yang berbeda-beda dari 

subjek penelitian Se1, Se2, Se3, Se4, 

Se, dan Se6 sebagai berikut: 
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Tahapan 

Kesalahan 
Newman 

Se1 Se2 Se3 

1 2 1 2 1 2 

Kesalahan 

Membaca 

TM TM TM TM TM TM 

Kesalahan 
Memahami 

M TM M M M M 

Kesalahan 

Transformasi 

M M M M M M 

Kesalahan 
Keterampilan 

Proses 

M M M M M M 

Kesalahan 
Penulisan 

M TM M M M M 

 
Tahapan 

Kesalahan 

Newman 

Se4 Se5 Se6 

1 2 1 2 1 2 

Kesalahan 

Membaca 

TM TM TM TM TM TM 

Kesalahan 

Memahami 

M M M M M TM 

Kesalahan 

Transformasi 

M M M M M M 

Kesalahan 

Keterampilan 
Proses 

M M M M M M 

Kesalahan 

Penulisan 

M M M M M M 

Keterangan: 

Se1= Subjek Ekstrovert 1       1 = Soal nomor 1 

Se2 = Subjek Ekstrovert 2      2 = Soal nomor 2 

Se3 = Subjek Ekstrovert 3         

Se4 = Subjek Ekstrovert 4 

Se5 = Subjek Ekstrovert 5 

Se6 = Subjek Ekstrovert 6 

M   = Memenuhi  

TM = Tidak Memenuhi  

PEMBAHASAN 

  Berdasarkan hasil penelitian, ba-

ik melalui hasil jawaban tertulis mau-

pun hasil wawancara, keenam subjek 

penelitian menunjukkan hasil yang ber-

beda-beda. Menurut Zaman dkk (2009-

:21) siswa dengan kepribadian ekstro-

vert ialah siswa yang mengutamakan 

tindakan tanpa banyak merenungkan. 

Sehingga dalam menyelesaikan soal 

cerita, siswa berkepribadian ekstrovert 

tampak kurang teliti dan tergesa-gesa, 

sehingga siswa kepribadian ekstrovert 

tidak dapat menyelesaikan soal dengan 

baik. 

 Berdasarkan hasil penelitian tidak 

ditemukan subjek yang melakukan ke-

salahan dalam membaca, baik Se1, Se2, 

Se3, Se4, Se5 dan Se6. Semua subjek 

penelitian ekstrovert dapat membaca 

soal, kata-kata penting dan informasi u-

tama dengan benar tanpa adanya kesa-

lahan pada pelafalan sehingga dapat di-

simpulkan bahwa subjek tidak meme-

nuhi indikator kesalahan membaca. 

 Kesalahan memahami masalah 

yang dialami subjek sangat bervariasi. 

Dalam penyelesaian pada soal nomor 1 

dan nomor 2, hampir semua subjek me-

lakukan kesalahan memahami masalah.  

Berdasarkan hasil penelitian Se1 

baik pada soal nomor 1 maupun soal 

nomor 2, menunjukkan bahwa Se1 telah 

mampu membaca permasalahan yang 

ada pada soal namun tidak memahami 

keseluruhan pertanyaan sehingga tidak 

dapat memproses langkah-langkah pe-

mecahan masalah untuk soal nomor 2. 

Dalam memahami soal cerita yang di-

berikan peneliti, Se1 tampak kebingu-

ngan dalam memahami permasalahan 

yang ada pada soal sehingga menye-

babkan Se1 melakukan kesalahan, sub-

jek menuliskan apa yang diketahui da-

lam bentuk-bentuk simbol yang dibuat 

sendiri tanpa ada keterangan. Hal ini se-

suai dengan pendapat Rindyana (2012-

:7) mengatakan bahwa pada tahap pe-

mahaman kesalahan yang dilakukan sis-

wa adalah dalam mengubah konteks 

masalah soal cerita menjadi bahasa sen-

diri yang berpengaruh pada proses pe-

nyelesaian soal.  

Berdasarkan hasil penelitian me-

nunjukkan bahwa Se2 belum mema-

hami hal yang diketahui dan yang di-

tanyakan pada soal sehingga meme-

nuhi indikator kesalahan memahami 

masalah untuk soal nomor 1 maupun 

nomor 2. Hal tersebut ditunjukkan de-

ngan lembar jawaban Se2 subjek menu-

liskan apa yang diketahui dalam bentuk-

bentuk simbol yang dibuat sendiri tanpa 

ada keterangan dan subjek juga menu-

liskan apa yang ditanyakan dengan 

singkat sehingga tidak jelas. Berdasar-

kan wawancara, ketika peneliti mena-

nyakan mengenai pemahamannya me-

ngenai informasi yang diperoleh setelah 

membaca soal, Se2 dapat mengung-



Putri Indriyani RRA1C213005 Pendidikan Matematika FKIP UNJA Page 8 
 

kapkan informasi yang ada pada soal 

seperti yang diketahui dan ditanya, Se2 

menjawab saat ia menyelesaikan soal ia 

kurang teliti sehingga melakukan kesa-

lahan. Seperti yang diungkapkan oleh 

Zaman (2009:29) bahwa seorang eks-

trovert tidak suka dengan kegiatan yang 

membutuhkan waktu lama dan bertin-

dak lebih dahulu daripada merenung-

kan. Oleh karenanya, terkadang ia ku-

rang teliti atau tergesa-gesa dalam me-

ngambil keputusan. 

Berdasarkan hasil penelitian me-

nunjukkan bahwa Se3 belum memaha-

mi hal yang diketahui dan yang di-

tanyakan pada soal sehingga memenuhi 

indikator kesalahan memahami masalah 

untuk soal nomor 1 maupun nomor 2. 

Hal tersebut ditunjukkan dengan lembar 

jawaban Se3 subjek menuliskan apa ya-

ng diketahui dalam bentuk-bentuk sim-

bol yang dibuat sendiri tanpa ada kete-

rangan dan subjek juga menuliskan apa 

yang ditanyakan dengan singkat se-

hingga tidak jelas. Kemudian Se3 juga 

melakukan kesalahan tranformasi yaitu 

tidak menuliskan metode yang diguna-

kan dan kesalahan keterampilan proses 

yaitu melakukan kesalahan dalam perhi-

tungan.  Berdasarkan wawancara, ketika 

peneliti menanyakan mengenai pemaha-

mannya mengenai informasi yang di-

peroleh setelah membaca soal, Se3 da-

pat mengungkapkan informasi yang ada 

pada soal seperti yang diketahui dan 

ditanya serta menentukan operasi yang 

diperlukan, namun Se3 tidak dapat me-

lakukan proses perhitungan dengan be-

nar saat ia menyelesaikan soal sehingga 

Se3 melakukan kesalahan hingga jawa-

ban akhir. Hal ini sesuai dengan pen-

dapat Singh (2010:266) mengenai kesa-

lahan keterampilan proses yaitu kesa-

lahan dimana siswa mampu memilih 

operasi yang diperlukan untuk menye-

lesaikan persoalan namun ia tidak dapat 

men-jalankan prosedur dengan benar. 

Berdasarkan hasil penelitian me-

nunjukkan bahwa Se4 telah mampu 

membaca permasalahan yang ada pada 

soal namun tidak memahami keselu-

ruhan pertanyaan sehingga tidak dapat 

memproses langkah-langkah pemecahan 

masalah untuk soal nomor 2. Dalam 

memahami soal, Se4 memahami per-

mintaan soal, namun Se4 tidak dapat 

menentukan metode yang diperlukan 

untuk menyelesaikan soal sehingga Se4 

melakukan kesalahan transformasi dan 

tidak melakukan proses perhitungan de-

ngan benar sehingga Se4 melakukan 

kesalahan keterampilan proses hingga 

ke-salahan penulisan jawaban. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Syafik (2013 

:33) bahwa dalam memecahkan masalah 

matematika yang terkait dengan soal 

cerita, penyusunan model matematika 

merupakan salah satu kunci keber-

hasilan. 

Berdasarkan hasil penelitian me-

nunjukkan bahwa Se5 telah mampu 

membaca permasalahan yang ada pada 

soal dan mampu memahami permasala-

han pada soal nomor 1 namun tidak da-

pat memahami keseluruhan pertanyaan 

pada soal nomor 2 sehingga tidak dapat 

memproses langkah-langkah pemecahan 

masalah untuk soal nomor 2. Dalam 

memahami soal, Se5 tidak  memahami  

keseluruhan permintaan soal, sehingga 

Se5 tidak dapat menentukan metode 

yang diperlukan untuk menyelesaikan 

soal pada soal nomor 2 sehingga Se5 

melakukan kesalahan transformasi hing-

ga kesalahan penulisan jawaban. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Priyanto (2015-

:4) pada kategori transformasi, masih 

banyak siswa yang tidak menuliskan ru-

mus yang digunakan dan tidak sedikit 

siswa yang salah dalam mentransfor-

masikan informasi yang mereka ketahui 

dalam soal kedalam kalimat matematika 

yang benar. 

Berdasarkan hasil penelitian me-

nunjukkan bahwa Se6 telah mampu 

membaca permasalahan yang ada pada 

soal namun tidak memahami keseluru-

han pertanyaan. Dalam memahami soal, 
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Se6 memahami permintaan soal, namun 

Se6 tidak dapat menentukan metode 

yang diperlukan untuk menyelesaikan 

soal sehingga Se6 melakukan kesalahan 

transformasi dan tidak melakukan pro-

ses perhitungan dengan benar sehingga 

Se6 melakukan kesalahan keterampilan 

proses hingga kesalahan penulisan ja-

waban. Se6 melakukan kesalahan penu-

lisan jawaban dikarenakan pada soal 

nomor 2 Se6 tidak menuliskan kesim-

pulan. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Priyanto (2015:5) pada kategori ini ban-

yak siswa yang menuliskan jawaban ak-

hir yang tidak sesuai dengan konteks 

soal dan tidak dapat menuliskan jawa-

ban akhir. 

Berdasarkan hasil penelitian dalam 

penyelesaian soal cerita dan hasil wa-

wancara siswa tipe kepribadian ekstro-

vert, pada pembahasan ini peneliti akan 

mendeskripsikan tentang faktor yang 

menyebabkan siswa tipe kepribadian 

ekstrovert melakukan kesalahan dalam 

menyelesaikan soal cerita. Faktor-faktor 

penyebab kesalahan yang disebabkan 

oleh faktor kognitif dan non kognitif 

dalam penelitian ini diantaranya adalah 

kurangnya penguasaan bahasa sehingga 

menyebabkan siswa kesulitan dalam 

memahami maksud dari soal. Yang di-

maksud siswa kesulitan dalam mema-

hami maksud dari soal adalah siswa 

tidak tahu yang akan ia kerjakan setelah 

ia memperoleh informasi dari soal na-

mun terkadang siswa juga tidak tahu 

apa informasi yang berguna dari soal 

karena terjadi salah penafsiran. Subjek 

mengaku bahwa setelah mereka mem-

peroleh informasi, mereka tidak tahu 

yang akan ia kerjakan selanjutnya da-

lam menyelesaikan soal cerita materi 

kubus dan balok. 

Selain itu salah satu faktor penye-

bab berdasarkan hasil penelitian adalah 

kurangnya penguasaan materi, baik ma-

teri yang sedang dipelajari maupun ma-

teri prasyarat misalnya rumus atau pro-

sedur pengerjaan yang harus dipahami 

oleh siswa. Ketidaklancaran menggu-

nakan operasi matematika dan prosedur 

pengerjaan akan mempengaruhi pema-

haman prosedur selanjutnya yang dapat 

menyebabkan kesalahan dalam menye-

lesaikan soal cerita materi kubus dan 

balok. 

Kemudian, salah satu faktor pen-

yebab kesalahan pada penelitian ini ada-

lah kebiasaan siswa dalam menyelesai-

kan soal cerita tidak menuliskan kesim-

pulan. Subjek mengaku tidak membuat 

kesimpulan dikarenakan dalam menye-

lesaikan soal subjek tergesa-gesa ingin 

cepat selesai sehingga subjek mela-

kukan kesalahan penulisan jawaban ak-

hir yaitu kesimpulan. 

Salah satu faktor penyebab siswa 

melakukan kesalahan selanjutnya ada-

lah siswa tidak belajar walaupun ada tes 

atau ulangan dan tidak tahu atau lupa 

rumus yang digunakan untuk menye-

lesaikan soal. Sehingga subjek tidak da-

pat menyelesaikan soal dengan baik. 

Faktor penyebab lainnya yang pa-

ling sering siswa lakukan dalam menye-

lesaikan soal adalah kurang teliti dan 

tergesa-gesa. Hal ini dapat terlihat pada 

lembar jawaban dan hasil wawancara 

subjek mengaku tidak mengecek atau 

meneliti kembali jawaban yang ditulis 

selama proses penyelesaian soal dikare-

nakan subjek ingin cepat selesai dalam 

mengerjakan soal. Kurangnya ketelitian 

dan tergesa-gesa dalam menjawab per-

masalahan pada soal menyebabkan sub-

jek melakukan kesalahan perhitungan 

sehingga menuliskan jawaban akhir ya-

ng tidak tepat.  

KESIMPULAN 

 Hasil penelitian menunjukkan 

kesalahan yang dilakukan siswa dengan 

kepribadian ekstrovert memenuhi bebe-

rapa indikator kesalahan Newman yaitu 

kesalahan memahami masalah, kesala-

han transformasi masalah, kesalahan ke-

terampilan proses dan kesalahan penu-

lisan jawaban. 
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 Faktor penyebab kesalahan yang 

dilakukan oleh siswa yang memiliki 

kepribadian ekstrovert dalam menyele-

saikan soal cerita materi kubus dan ba-

lok yaitu kurangnya penguasaan bahasa 

sehingga menyebabkan siswa kesulitan 

dalam memahami maksud dari soal, ku-

rangnya penguasaan materi baik materi 

yang sedang dipelajari maupun materi 

prasyarat misalnya rumus atau prosedur 

pengerjaan yang harus dipahami oleh 

siswa, kebiasaan siswa dalam menye-

lesaikan soal cerita tidak menuliskan 

kesimpulan, siswa tidak belajar wa-

laupun ada tes atau ulangan, tidak tahu 

atau lupa rumus yang digunakan untuk 

menyelesaikan soal, kurang teliti dan 

tergesa-gesa dalam menyelesaikan soal. 
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