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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kesalahan siswa dalam mengerjakan soal 

pemecahan masalah materi keliling dan luas daerah segiempat. Salah satu faktor yang 

mempengaruhi adalah keberagaraman karakteristik. Salah satu karakteristik siswa 

tersebut adalah gaya belajar. Gaya belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

gaya belajar visual. Untuk mengetahui penyebab hal tersebut terjadi adalah dengan 

menganalisis kesalahan peserta didik dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah 

matematika. Kesalahan yang diteliti didasarkan pada kriteria dalam prosedur Newman 

yang terdiri dari reading, comprehension, transformation, process skill, dan encoding.  

Penelitian ini bertujuan mengetahui jenis dan penyebab kesalahan siswa dengan 

tipe gaya belajar visual dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah matematika 

materi keliling dan luas daerah segiempat ditinjau dari gaya belajar.  

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Subjek penelitian adalah siswa 

kelas VIII I SMP N 8 Kota Jambi yang bergaya belajar visual. Pengumpulan data 

dilakukan menggunakan metode tes dan wawancara. Subjek penelitian didapat dari hasil 

angket gaya belajar peserta subjek yang merupakan siswa dengan gaya belajar visual.  

Analisis data dilakukan dengan  langkah-langkah  tahap reduksi data, tahap 

penyajian data, tahap verifikasi dan kesimpulan.  

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pada langkah comprehensi subjek yang 

paling banyak melakukan kesalahan utama pada tahap ini adalah Siswa visual 01 

melakukan kesalahan utama pada tahap ini sebanyak 5 soal dari 6 soal yang diberikan. 

Pada langkah transformasi Siswa visual 1 melakukan kesalahan utama pada tahap ini 

sebanyak 4soal, Siswa visual 2 sebanyak 3 soal, Siswa visual 3 sebanyak 3 soal, Siswa 

visual 4 sebanyak 4 soal dan Siswa visual 5 sebanyak 4 soal. Pada langkah process skill 

subjek yang melakukan kesalahan paing banyak adalah Siswa visual 2 melakukan 

kesalahan utama pada tahap ini sebanyak 2 dari 6 soal.  

Penyebab kesalahan yang dilakukan itu karena siswa  tidak paham dengan 

kalimat dalam soal dan tidak terbiasa dengan soal-soal seperti yang diberikan, siswa 

tidak dapat menentukan operasi yang sesuai atau urutan operasi yang diperlukan untuk 

memecahkan masalah dan siswa kurang hati-hati dan terburu-buru dalam menjawab 

permasa-lahan yang diberikan, belum bisa men-transformasikan kalimat pada soal dari 

bahasa sehari-hari kedalam persamaan matematika, belum memahami konsep aljabar 

terkait dengan perbandingan dan tidak bisa dalam menggunakan rumus Phytagoras. 

 

Kata Kunci : Analisis Kesalahan, Kesalahan Menurut Newman, Gaya Belajar Visual,   
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PENDAHULUAN 

Depdiknas (2006:140). Dijelas-

kan bahwa matematika berfungsi untuk 

mengembangkan kemampuan meng-

komunikasikan gagasan melalui model 

matematika yang dapat berupa kalimat 

dan persamaan matematika, diagram, 

grafik, atau tabel. Tujuan pembelajaran 

matematika adalah (1) melatih cara ber-

pikir dan  bernalar dalam penarikan 

kesimpulan, missalnya melalui kegiatan 

seperti penyelidikan eksplorasi, eksperi-

men, menunjukkan kesamaan, perbe-

daan, konsisten, serta inkonsistensi; (2) 

untuk mengembangkan aktivitas yang 

meliba-tkan imajinasi, intuisi, dan pene-

muan dengan mengembangkan pemiki-

ran divergen, orisinal, rasa ingin tahu, 

membuat prediksi dan dugaan, serta 

mencoba-coba; (3)mengembangkan ke-

mampuan memecahkan masalah; (4) 

untuk mengembangkan kemampuan me-

nyampaikan informasi atau meng-

komunikasikan gagasan antara lain lewat 

pembicaraan lisan, grafik, peta, serta 

diagram dalam menjelaskan gagasannya. 

(Abdurahman, 2003:252)  

Matematika yang tujuan utamanya 

membentuk siswa dengan berbagai ke-

mampuan diatas terbentengi terlebih da-

hulu dengan rasa takut terhadap mate-

matika itu sendiri. Sebagian besar siswa 

menganggap matematika itu sulit karena 

mereka menganggap jika mau pintar 

matematika haruslah dapat menghafal 

dan menggunakan rumus yang tersedia. 

Akibatnya siswa untuk mengerjakan soal 

hanya mengandalkan ingatan rumus se-

hingga tidak jarang proses pekerjaannya 

salah. 

Analisis lebih lanjut kesalahan 

siswa ialah akan bermuara dengan ada-

nya penjelasan tentang sumber masalah 

tersebut. Sumber kesalahan yang dilaku-

kan siswa harus segera mendapat peme-

cahan dan solusi yang tuntas. Guru 

mempunyai peranan yang sangat besar 

mengenai masalah tersebut. Guru ber-

tanggung jawab untuk menyesuaikan si-

tuasi belajar dengan minat, latar bela-

kang dan kematangan siswa. Oleh kare-

na itu, pembelajaran yang dilakukan gu-

ru harus disesuaikan dengan tahap ber-

pikir anak. Di samping itu, hal penting 

yang harus diperhatikan adalah guru 

juga bertanggung jawab mengadakan 

evaluasi terhadap hasil belajar. 

Menurut Asikin (2002) terdapat 

6 kategori kesalahan dalam mengerjakan 

soal, yaitu (1) Data yang tidak tepat ,(2) 

Prosedur tidak tepat, (3) Data hilang, (4) 
Konflik level respon, (5) Manipulasi 

tidak langsung, dan (6) Masalah hirarkhi 

keterampilan,  

Analisis yang digunakan dalam pe-

nelitian ini adalah berdasarkan jenis-

jenis kesalahan menurut Newman. Anne 

Newman, seorang guru mata pelajaran 

matematika di Australia menyarankan 5 

kegiatan yang spesifik sebagai sesuatu 

yang sangat krusial untuk membantu 

menemukan dimana kesalahan yang ter-

jadi pada pekerjaan peserta didik ketika 

menyelesaikan suatu masa-lah berbentuk 

soal uraian, yaitu: (1) reading, (2) com-

prehension, (3) transformation, (4) pro-

cess skill, dan (5) encoding. 

Salah satu karakteristik yang siswa 

miliki adalah gaya belajar siswa. Gaya 

belajar merupakan cara yang cenderung 

dipilih seseorang untuk menerima infor-

masi dari lingkungan dan memproses 

suatu informasi. Setiap siswa pasti me-

miliki gaya belajarnya masing-masing. 

Gaya belajar berpengaruh kepada cara 

belajar siswa, yang mana akan menen-

tukan cara belajar yang efektif. Tentu 

saja dengan cara belajar yang lebih efek-

tif dapat membantu menangkap dan 

mengerti suatu materi pelajaran.  

Mengenali gaya belajar sendiri, 

belum tentu membuat seseorang menjadi 

lebih pandai, tetapi menjadi tahu bagai-

mana memanfaatkan kemampuan bela-

jar secara maksimal, sehingga hasil da-

lam pemahaman suatu materi dapat lebih 

optimal.  

Menurut DePorter & Henacky (  

2008 : 112), gaya belajar terbagi menjadi 

tiga jenis. Ketiga jenis tersebut ialah 
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gaya belajar visual, audiitorial, dan ki-

nestetik. Ketiga jenis gaya belajar ter-

sebut dibedakan berdasarkan kecende-

rungan mereka memahami dan menang-

kap informasi lebih mudah menggu-

nakan penglihtan, pendengaran, atau me-

lakukan sendiri. Pada penelitian kali ini 

peneliti memilih untuk menganalisisanak 

dengan gaya belajar visual.  

Menurut penelitian Hasrul (2009), 

gaya belajar merupakan modalitas se-

seorang yang “built up” sejak manusia 

lahir. Tidak ada modalitas belajar yang 

lebih baik antara ketiga modalitas bela-

jar, tergantung bagaimana memaksimal-

kannya. Anak yang mempunyai gaya be-

lajar visual cenderung memiliki kecer-

dasan visual yang bagus disbandingkan 

kecerdasan yang lainnya.  

Menurut Campbel (2006:108), ke-

cerdasan visual yang meliputi kumpu-

lan kemampuan yang saling terkait, ter-

masuk perbedaan visual, pengenalan vi-

sual, proyeksi, gambaran mental, pertim-

bangan ruang, manipulasi gambar dalam 

atau gambaran eksternal, semua yang 

dapat diekpresikan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka 

peneliti perlu melakukan penelitian de-

ngan judul “Analisis Kesalahan Siswa 

Dalam Menyelesaikan Masalah Mate-

matika Berdasarkan Jenis-Jenis Kesala-

han Menurut Newman Pada Siswa Gaya 

Belajar Visual Di Kelas VIII SMP 

Negeri 8 Kota Jambi”. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Sugiyono (2014:335) mengata-

kan bahwa analisis adalah untuk mencari 

pola. Dimana analisis merupakan cara 

berpikir yang berkaitan dengan pengu-

jian secara sistematis terhadap sesuatu 

untuk menentukan bagian, hubungan an-

tar bagian dan hubungannya dengan ke-

seluruhan. Kesalahan dalam Kamus Ba-

hasa Indonesia kesalahan adalah keke-

liruan; kealpaan (Anwar, 2001:386). Se-

hingga analisis kesalahan adalah sebuah 

penyelidikan terhadap suatu peristiwa 

untuk mencari tahu apa yang menye-

babkan suatu kekeliruan itu bisa terjadi. 

Analisis kesalahan adalah suatu analisis 

yang berbentuk analisis kualitatif. Hal 

ini dikarenakan analisis kesalahan tidak 

digunakan sebagai alat mencari data da-

lam arti frekuensi namun data yang di-

gunakan sebagai alat menganalisis dan 

memahami proses dan fakta yang ada, 

bukan sekadar penjelasan terkait fakta 

tersebut. (Bungin, 2008: 144). 

Hudojo (1988:25) menyatakan 

bahwa soal/pertanyaan disebut masalah 

tergantung kepada pengetahuan yang 

dimiliki penjawab. 

Menurut Carson (2007: 14) 

pemecahan masalah akan lebih efektif 

jika pengetahuan dasar dan penerapan 

dari pengetahuan menjadi suatu prinsip 

yang mendasari dari teori maupun prak-

tek untuk memecahakan masalah. 

Menurut Nasution (2005 : 173) 

memecahkan masalah adalah metode 

yang mengharuskan pelajar untuk me-

nemukan jawabannya tanpa ada bantuan 

khusus sehingga siswa dengan aturan 

sendiri itu mampu lebih unggul karena 

mereka mampu mentransferkan aturan 

itu ke masalah-masalah lain. 

Menurut Newman dalam Singh 

(2010:265) mendefinisikan bahwa ada 5 

hierarki yang dibutuhkan orang untuk  

menyelesaikan soal matematika uraian. 

Kelima hirarki tersebut ialah reading, 

comprehension, transformation, procces 

skill, dan encoding.  

White (2005: 17) menyatakan 

bahwa kesalahan prosedur Newman di-

klasifikasikan sebagai berikut: 

1. Kesalahan Membaca (Reading) 

Masalah Kesalahan ini terjadi jika  

siswa tidak dapat membaca kata kunci 

atau simbol yang tertulis pada masalah. 

Kesalahan membaca masalah (reading 

errors) biasa disebut dengan kesalahan 

tipe R.  

2. Kesalahan Memahami Masalah 

(Comprehension) 

Kesalahan ini terjadi jika siswa sudah 

mampu membaca semua kata dalam soal 

tetapi tidak dapat memahami keseluruh 
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pertanyaan sehingga tidak bisa mem-

prediksi langkah yang akan dilakukan 

untuk memecahkan masalah. Kesalahan 

memahami masalah ini (comprehension 

errors) biasa disebut dengan kesalahan 

tipe C.  

3. Kesalahan Mentransformasikan 

Masalah (Transformation Errors)  

Kesalahan ini terjadi apabila siswa 

su-dah memahami pertanyaan dalam 

ma-salah tetapi tidak dapat menentukan 

operasi yang sesuai atau urutan operasi 

yang diperlukan untuk memecahkan 

masalah. Kesalahan mentransformasikan 

masalah (transformation errors) biasa 

disebut dengan kesalahan tipe T.   

4. Kesalahan Keterampilan Proses( Pro-

cess Skills Errors)  

Kesalahan ini terjadi apabila siswa 

sudah mengetahui operasi atau urutan 

operasi yang digunakan tetapi tidak me-

ngetahui prosedur yang tepat dalam me-

laksanakan operasi untuk memecah-kan 

masalah. Kesalahan keterampilan proses 

(process skills errors) biasa disebut 

dengan kesalahan tipe P.  

5. Kesalahan Penulisan Jawaban (Enco-

ding Errors) 

Kesalahan ini terjadi apabila siswa 

sudah dapat mengerjakan sampai men-

dapatkan solusi dengan benar tetapi 

tidak dapat atau salah dalam menarik 

kesimpulan. Kesalahan penulisan pada 

jawaban (encoding errors) itu biasa 

disebut kesalahan tipe E.  

DePorter dan Hernacki (2008: 

112-113) menggolongkan gaya belajar 

berdasarkan cara menerima informasi 

dengan mudah (modalitas) ke dalam tiga 

tipe yaitu gaya belajar tipe visual, tipe 

auditorial, dan tipe kinestetik.   

Gunawan (2006:139) menjelas-

kan gaya belajar ialah cara yang lebih 

kita sukai dalam melakukan kegiatan 

berpikir, memproses, dan mengerti suatu 

transformasi. 

Gaya belajar visual yaitu gaya 

belajar dimana seseorang merasa paling 

baik ketika melihat gambar atau teks 

dalam proses belajarnya. Anak yang me-

miliki gaya belajar visual cenderung 

memiliki kecerdasan visual yang bagus 

dibandingkan kecerdasan yang lainnya. 

Menurut Campbel (2006:108), kecerda-

san visual yang meliputi kumpulan ke-

mampuan yang saling terkait, termasuk 

perbedaan visual, pengenalan visual, 

gambaran mental, pertimbangan ruang, 

ma-nipulasi gambar dalam atau gam-

baran eksternal, setiap atau semua yang 

dapat diekpresikan.   

 

METODE PENELITIAN 
Berdasarkan tujuan yang ingin 

dicapai pada penelitian ini, maka jenis 

penelitian yang dilakukan adalah pene-

litian kualitatif serta menggunakan stra-

tegi penelitian deksriptif. Moleong  

(2013:5) menyatakan dalam penelitian 

kualitatif metode yang biasanya diman-

faatkan adalah wawancara, pengamatan 

dan pemanfaatan dokumen. 

Menurut Miles dan Huberman 

(1992:16) analisis data pada penelitian 

kualitatif dilakukan dengan tahap-tahap 

sebagai berikut: (1) Reduksi data, (2) 

Penyajian data (3) Verifikasi data. 

Hal yang dideskripsikan dalam 

penelitian ini adalah kesalahan siswa 

dalam menyelesaikan soal pemecahan 

masalah pada materi segiempat ber-

dasarkan jenis-jenis kesalahan menurut 

Newman. Pendeskripsian ini ditelusuri 

dengan pengamatan langsung yaitu de-

ngan menganalisis hasil tes yang diker-

jakan oleh subjek penelitian (siswa de-

ngan gaya belajar visual) serta hasil 

wawancara yang dilakukan. Wawancara 

dalam penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui penyebab kesalahan subjek 

dalam menyelesaikan soal pemecahan 

masalah pada materi Segiempat. 

Dalam penelitian ini, tidak ada 

hipotesis dan data yang dihasilkan ada-

lah data deskriptif yang berupa kata-kata 

tertulis atau lisan. Pengambilan data 

menggunakan metode observasi, tes, dan 

wawancara. Data yang diperoleh dides-

kripsikan atau diuraikan kembali lalu 

kemudian dianalisis. 
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Subjek penelitian pada penelitian 

ini adalah siswa-siswi kelas VIII i SMP 

Negeri 8 Kota Jambi dengan Gaya Bela-

jar Visual yang akan dianalisis kesa-

lahannya dalam mengerjakan soal pe-

mecahan masalah materi Segiempat ber-

dasarkan jenis-jenis kesalahan menurut 

Newman. 

Prosedur penelitian yang dilak-

sanakan dalam penelitian ini mengacu 

pada tahap atau prosedur penelitian me-

nurut Bogdan yang dimodifikasi oleh 

Moleong (2014:127). Tahap penelitian 

tersebut meliputi: (1) tahap pra-lapangan 

; (2) tahap pekerjaan lapangan; dan (3) 

tahap analisis data. 

Instrumen dalam penelitian ini 

ialah peneliti, angket gaya belajar, dan 

tes uraian materi segiempat. 

Teknik pengumpulan data pada 

penelitian ini yang pertama Peneliti akan 

mengadakan observasi terhadap siswa & 

guru dalam proses pelajaran segiempat. 

Satoto (2012:2) menjelaskan geo 

metri adalah suatu sistem dengan pena-

laran yang logis yang diterima sebagai 

kebenaran ditemukan sifat-sifat baru 

yang semakin berkembang. 

 Pengumpulan data ini melalui 

observasi dilakukan berdasarkan pedo-

man observasi. Penelitian yang akan 

dilakukan menggunakan angket sebagai 

alat untuk mengumpulkan data tentang 

gaya belajar. Jawaban-jawaban diangket 

akan menunjukkan gaya pelajar siswa. 

Tes yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah tes pemecahan masalah dalam 

bentuk tes uraian.  

Menurut Arikunto (2007: 150), 

tes adalah serentetan pertanyaan atau 

latihan atau alat lain yang digunakan 

untuk mengukur keterampilan, penge-

tahuan,  intelegensi, kemampuan atau 

bakat yang dimiliki oleh individu atau 

kelompok.  Pada penelitian ini disusun 

sebuah tes pemecahan masalah berben-

tuk soal uraian sebanyak enam butir 

soal. Pemilihan enam butir ini di-

khususkan karena telah mewakili tiap-

tiap jenis segiempat yakni jajargenjang, 

persegi panjang, dan persegi. dipandang 

perlu guna mengungkap tingkah laku 

dan pola berpikirnya.  

Wawancara dalam penelitian ini 

digunakan peneliti untuk memperoleh 

data secara langsung mengenai jenis-

jenis kesalahan apa saja yang dilakukan 

siswa saat mengerjakan soal segiempat 

berdasarkan prosedur kesalahan menurut  

Newman. Wawancara dilakukan pada  

subjek penelitian menggunakan alat pe-

rekam suara pada ponsel sehingga hasil 

wawancara menunjukkan keabsahan dan 

dapat terorganisir dengan baik untuk 

analisis selanjutnya. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Berdasarkan hasil angket gaya 

belajar didapat kelas VIII I mempunyai 

tipe gaya belajar yang berbeda-beda. 

Tipe gaya belajar yang dominan di kelas 

VIII I adalah tipe gaya belajar Kines-

tetik. Anak dengan tipe gaya belajar 

visual sebanyak 6 siswa, auditorial se-

banyak 11 siswa dan kinestetik sebanyak 

15 siswa. 

 Siswa-siswa yang menjadi subjek 

penelitian adalah siswa dengan gaya 

belajar visual diberi soal pemecahan ma-

salah materi segiempat sebanyak 6 soal.  

Hasil pekerjaan siswa ini dianalisis ber-

dasarkan jenis-jenis kesalahan menurut 

Newman. 

Data yang telah diperoleh lalu 

dibahas secara mendalam penyebabnya 

dan apa solusi apa yang dapat diberikan 

pada siswa dengan gaya belajar visual 

tersebut. 

Berdasarkan Tabel hasil peker-

jaan tertulis siswa diatas dapat dilihat 

bahwa siswa bergaya belajar visual sa-

ngat jarang melakukan kesalahan utama 

di langkah comprehension. Terlihat bah-

wa Siswa visual 2 yang melakukan ke-

salahan utama di langkah comprehen-

sion satu soal, Siswa visual 3 melakukan 

kesalahan utama di langkah compre-

hension dua soal, Siswa visual 4 mela-

kukan kesalahan utama di langkah com-

prehension satu soal, Siswa visual 5 
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melakukan kesalahan utama di langkah 

comprehension 5 soal, hal ini dikarena-

kan Siswa visual 5 hampir sama sekali 

tidak mengerjakan. Hal ini membuktikan 

bahwa mereka mampu memahami ma-

salah di dalam soal dengan baik. Bebe-

rapa siswa bahkan menggunakan gambar 

sebagai ilustrasi soal untuk memperjelas 

maksud mereka. Hal ini sesuai dengan 

pendapat De Porter & Hernacky (2008: 

116), siswa bergaya belajar mempunyai 

sifat rapih, teratur, dan menggunakan 

ilustrasi visual.  

Berdasarkan hasil analisis data, 

siswa tipe gaya belajar visual cenderung 

melakukan kesalahan utama di langkah 

transformation.  

Kesalahan transformation yang 

dilakukan oleh Siswa visual 1 di soal 1, 

2, 3, dan 6. Kesalahan Siswa visual 2 

ditemukan di di soal 1, 2 dan 3. Kesa-

lahan G07 ditemukan di di soal 1, 2, dan 

3. Kesalahan Siswa visual 4 ditemukan 

di soal 1, 2, 3 dan 6. Ke-salahan Siswa 

visual 5 ditemukan di di soal 1. Kesa-

lahan Siswa visual 6 ditemukan di di 

soal 3, 4,5 dan 6.Pada dasarnya kesa-

lahan transformation terindikasi dari 

subjek yang kurang mampu menggu-

nakan strategi yang tepat setelah dia 

memahami soal. Kesalahan ini meliputi: 

(a) siswa tidak menggunakan informasi 

secara utuh, (b) menggunakan pemis-

alan , dan (c) hanya hafal rumus namun 

tidak paham penggunaannya Penyebab 

kesalahan ini adalah kurang dipahami-

nya materi perbandingan dan konsep 

hubungan antara luas dan keliling segi-

empat. Hal ini sesuai dengan pendapat 

White (2005:17) bahwa kesalahan trans-

formasi terjadi apabila siswa salah dalam 

pemilihan strategi untuk menyelesaikan 

soal atau tidak memahami rumus apa 

yang harus dipakai. 

Dalam penelitian ini diperoleh 

temuan fakta lain yaitu siswa bergaya 

belajar visual masih ada yang kesalahan 

process skill.. Kesalahan process skill 

dilakukan Siswa visual 1 di nomor 4. 

Kesalahan process skill dilakukan siswa 

visual 2 di nomor 4 dan 5. Kesalahan 

process skill dilakukan siswa visual 3 di 

nomor 5. Kesalahan process skill di-

lakukan siswa visual 6 di nomor 1. 

Kesalahan tahap ini terjadi karena akibat 

dari kesalahan yang telah dilakukan 

sebelum-nya. Kesalahan tahap ini terjadi 

ke-banyakan disebabkan karena siswa 

tidak mengetahui prosedur yang digu-

nakan untuk menjawab soal. Hal ini 

sesuai dengan pendapat White (2005:17) 

bahwa kesalahan process skill terjadi 

apabila siswa  tidak mengetahui prose-

dur yang tepat dalam melaksanakan ope-

rasi untuk memecahkan masalah 

Sementara itu tidak terlihat ada 

kesalahan utama di langkah encoding. 

Hal ini juga disebabkan  sifat siswa ber-

gaya belajar visual yang rapih dan sis-

tematis sehingga walaupun hasil peker-

jaannya salah namun penulisan jawaban 

akhirnya lengkap. Hal ini sesuai dengan 

pendapat De Porter & Hernacky (2008: 

116), siswa bergaya belajar mempunyai 

sifat rapih, teratur, dan menggunakan 

ilustrasi visual.  

 

 

SIMPULAN  

Berdasarkan hasil yang didapat 

dari penelitian yang dilakukan, maka 

diambil kesimpulan sebagai berikut.  

Jenis kesalahan yang dilakukan 

peserta didik bergaya belajar visual da-

lam menyelesaikan soal pemecahan ma-

salah materi keliling dan luas daerah 

segiempat ditinjau dari jenis-jenis kesa-

lahan menurut prosedur Newman adalah 

sebagai berikut.  

(1)  Tidak ada satu subjek penelitian 

yang melakukan jenis kesalahan read-

ing.  

(2) Sebanyak 4 subjek penelitian me-

lakukan kesalahan comprehensi, yaitu 

subjek penelitian Siswa visual 2, Siswa 

visual 3, Siswa visual 4, Siswa visual 5. 

Subjek penelitian Siswa visual ke-2 me-

lakukan kesalahan Comprehensi  seba-

nyak ke-1 soal. Subjek penelitian Siswa 

visual ke-3 mengalami jenis kesalahan 
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Comprehensi  sebanyak 2 soal. Subjek 

penelitian Siswa visual 4  mengalami je-

nis kesalahan Comprehensi  sebanyak 1 

soal. Subjek penelitian Siswa visual 5 

mengalami jenis kesalahan Comprehensi  

sebanyak 5 soal  

(3) Semua subjek penelitian mengalami 

jenis kesalahan transformasi. Subjek pe-

nelitian Siswa visual 1 mengalami kesa-

lahan transformasi  sebanyak 4 soal. Sis-

wa visual 2 mengalami jenis kesalahan 

transformasi sebanyak 3 soal. Subjek 

penelitian Siswa visual 3 mengalami je-

nis kesalahan tranformasi sebanyak 3 

soal. Subjek penelitian Siswa visual 4 

mengalami jenis kesalahan transformasi  

sebanyak 3 soal. Sujek penelitian Siswa 

visual 5 mengalami jenis kesalahan tran-

formasi  sebanyak 1 soal. Subjek pene-

litian Siswa visual 6 mengalami jenis 

kesalahan tranformasi  sebanyak 4 soal.    

(4) Sebanyak 4  subjek penelitian mela-

kukan jenis process skill, yaitu subjek 

penelitian Siswa visual 1, Siswa visual 

2, Siswa visual 3 dan Siswa visual 6. 

Subjek penelitian Siswa visual 1 me-

ngalami jenis kesalahan process skill  

sebanyak 1 soal. Subjek penelitian Siswa 

visual 2 mengalami jenis kesalahan pro-

cess skill  sebanyak 2 soal. Subjek pe-

nelitian Siswa visual 3 mengalami jenis 

kesalahan process skill  sebanyak 1 soal. 

Subjek penelitian Siswa visual 6 me-

ngalami jenis kesalahan process skill  

seba-nyak 1 soal.    

(5) Tidak ada satu subjek penelitian 

yang melakukan jenis kesalahan penu-

lisan jawaban. 

Penyebab kesalahan yang dila-

kukan peserta didik dalam menye-

lesaikan soal pemecahan masalah materi 

keliling dan luas daerah segiempat di-

tinjau dari jenis-jenis kesalahan menurut 

prosedur Newman adalah.  

(1)Kesalahan comprehensi, penyebabnya 

adalah karena siswa tidak paham dengan 

kalimat dalam soal dan tidak terbiasa 

dengan soal-soal seperti yang diberikan, 

yaitu soal yang membutuhkan penafsiran 

kebahasaan. Selain itu soal yang di-

berikan oleh peneliti ini dianggap terlalu 

sulit.  

(2)Kesalahan transformasi penyebabnya 

karena siswa tidak dapat menentukan 

operasi yang sesuai atau urutan operasi 

yang diperlukan untuk memecahkan 

masalah. 

(3)Kesalahan process skill, penyebabnya 

adalah karena siswa kurang hati-hati dan 

terburu-buru dalam menjawab permasa-

lahan yang diberikan, belum bisa men-

transformasikan kalimat pada soal dari 

bahasa sehari-hari kedalam persamaan 

matematika, belum memahami konsep 

aljabar terkait dengan perbandingan dan 

tidak bisa dalam menggunakan rumus 

Phytagoras. 
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