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Abstrak— Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tipe-tipe kesalahan siswa 

dan untuk mengetahui banyaknya kesalahan yang dilakukan siswa pada tiap tipe 

kesalahan dalam menyelesaikan soal matematika TIMSS. Pengklasifikasian tipe 

kesalahan menurut teori Newman yaitu kesalahan membaca, kesalahan memahami, 

kesalahan dalam tarnsformasi, kesalahan dalam keterampilan proses, dan kesalahan 

pada penulisan jawaban. Subjek penelitian adalah satu orang siswa kelas VIII SMP 

Negeri 1 Tanjungbumi Bangkalan. Siswa tersebut memiliki prestasi yang bagus di 

kelasnya, namun siswa ini memperoleh hasil yang kurang memuaskan pada saat tes 

dan terdapat beberapa kesalahan unik yang dilakukan dalam menyelesaikan tes yang 

diberikan oleh peneliti. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode tes 

dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan reduksi, penyajian, dan penyimpulan. 

Hasil penelitian menunjukan kesalahan yang dilakukan siswa adalah kesalahan 

memahami, kesalahan transformasi, dan kesalahan keterampilan proses. Adapun 

banyaknya kesalahan yang dilakukan siswa dari tiap tipe kesalahan adalah 0 

kesalahan dalam membaca, 2 kesalahan memahami, 1 kesalahan tarnsformasi, 2 

kesalahan keterampilan proses, dan 0 kesalahan penulisan jawaban. Tipe kesalahan 

yang paling banyak dilakukan siswa adalah kesalahan memahami dan kesalahan 

keterampilan proses.  

Kata kunci: Analisis kesalahan, Teori Newman, Soal matematika TIMSS 

 

I. PENDAHULUAN 

The Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) adalah penilaian 

internasional dan proyek penelitian yang dirancang untuk mengukur tren dalam prestasi matematika dan 

sains di kelas empat dan kelas delapan serta pengumpulan informasi tentang praktik sekolah dan guru 

yang dapat digunakan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran dalam matematika dan sains [1]. 

Bentuk instrumen tes yang digunakan dalam TIMSS  berupa pilihan ganda (multiple-choice) dengan 

empat pilihan jawab dan isian (constructed-response). Dasar penelitian prestasi matematika dan sains 

dalam TIMSS dikategorikan ke dalam dua domain yaitu isi/konten dan kognitif. Domain konten/isi 

matematika meliputi: bilangan, aljabar, geometri, serta data dan peluang. Domain kognitif, baik untuk 

matematika dan sains meliputi: pengetahuan (knowing), penerapan (applying), dan penalaran (reasoning) 

[2]. Indonesia mulai ikut serta dalam TIMSS pada tahun 1999 dan berada di peringkat 52 dari 56 negara 

dengan skor rata-rata Indonesia untuk matematika adalah 386 pada tahun 2011 [3]. 

James dan James [4] menyatakan matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, 

susunan, besaran dan konsep-konsep yang berhubungan satu dengan yang lain yang terbagi kedalam tiga 

bidang yaitu aljabar, analisis, dan geometri. Kitchen [5] 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) penting yang hingga kini 

belum terpecahkan, (4) alasan (reason) yang digunakan untuk menjelaskan pernyataan, dan (5) ide 

matematika itu sendiri. Matematika memegang peranan penting dalam suatu proses pembelajaran karena 

seseorang akan dilatih untuk berpikir kritis, kreatif, logis, analitis, dan sistematis. Selain dapat 

mengembangkan kemampuan berpikir, matematika juga diperlukan untuk menunjang keberhasilan 

pembelajaran siswa dalam menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi [6]. 
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Pembelajaran sebagai suatu sistem mempunyai beberapa komponen, diantaranya adalah guru. 

Guru mempunyai peranan yang sangat besar mengenai masalah-masalah yang dihadapi siswa. Guru 

berperan sebagai perencana dan pelaksana transfer ilmu dan nilai, serta berperan sebagai fasilitator 

optimalisasi pengembangan diri siswa dalam proses pembelajaran [7]. Salah satu indikator proses 

pembelajaran yang efektif adalah rata-rata hasil belajar siswa harus memenuhi KKM (Kriteria Ketuntasan 

Minimum). Peran guru dalam hal ini adalah sebagai evaluator hasil belajar [8]. Evaluasi yang dimaksud 

digunakan untuk mengetahui mampu atau tidaknya siswa dalam menyelesaikan soal tes yang diujikan. 

Selain itu, evaluasi ini juga dapat digunakan sebagai diagnostik [9], yaitu untuk mengetahui kelemahan 

siswa berupa jenis kesalahan apa saja yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal. Hal ini dapat 

digunakan untuk menindaklanjuti langkah apa saja yang harus diambil untuk meminimalisir kesalahan 

yang dilakukan siswa tersebut. 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan guru mata pelajaran 

matematika di SMP Negeri 1 Tanjungbumi Bangkalan, ditemukan bahwa sebagian besar siswa 

melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal ulangan matematika materi bilangan dan operasi aljabar. 

Hal ini dibuktikan dari ujian harian siswa yang sebagian besar masih di bawah standar ketuntasan 

minimum dengan nilai minimal 70. Kesulitan siswa dalam mempelajari matematika terlihat dari 

kesalahan-kesalahan siswa dalam mengerjakan soal. 

Menurut Newman [10] kesalahan dalam mengerjakan soal matematika dibedakan menjadi lima 

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

soal sehingga saat mengerjakan soal, siswa tidak dapat menggunakan informasi yang terdapat dalam soal 

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

memahami) terjadi karena siswa kurang memahami terutama 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 

tarnsformasi) 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 melakukan kesalahan dalam prosedur 

matematis, tidak dapat menggunakan aturan operasi dengan benar, serta kurang terampil dalam 

melakukan perhitungan; (5) encoding error (kesalahan penulisan jawaban) merupakan kesalahan dalam 

penulisan jawaban akhir. 

Kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa dalam mengerjakan soal matematika 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, sumber serta 

penyebab kesalahan. Analisis kesalahan bertujuan untuk menemukan kesalahan, mengklasifikasikan, dan 

terutama untuk melakukan tindakan perbaikan [11]. Dengan mengetahui hal ini, maka guru dapat 

mengetahui apa yang dibutuhkan siswa untuk meningkatkan kemampuannya dalam menyelesaikan soal 

matematika, sehingga diharapkan prestasi Indonesia dalam TIMSS bisa lebih meningkat. Selain itu, 

kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam merencanakan dan 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar selanjutnya. 

II. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, 

peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun 

kelompok [12]. Dalam penelitian ini, tipe-tipe kesalahan dalam menyelesaikan soal matematika TIMSS 

dianalisis dan diklasifikasikan menurut Teori Newman. Peneliti melakukan penelitian di SMP Negeri 1 

Tanjungbumi Kabupaten Bangkalan kelas VIII A dengan memberikan soal tes matematika yang diambil 

dari TIMSS 2011. Teknik pemilihan subyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara 

purposive sampling. Dalam menentukan subyek penelitian, peneliti memberikan tes kepada 33 siswa di 

kelas VIII A. Hasil tes siswa tersebut kemudian dianalisis dan digunakan sebagai bahan pertimbangan 

dalam menentukan subyek penelitian. Setelah hasil tes siswa dianalisis, diambil seorang siswa berinisial 

NVF sebagai subyek penelitian. Peneliti memilih siswa tersebut karena hasil tes NVF kurang memuaskan, 

kesalahan yang dilakukan siswa tersebut unik, padahal siswa tersebut tergolong siswa yang pintar dan 

memperoleh juara 2 di kelas unggulan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan analisis tipe-

tipe kesalahan apa saja yang dilakukan oleh NVF dalam menyelesaikan soal matematika TIMSS. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa 4 soal tes uraian yang diambil dari 

TIMSS 2011 dengan masing-masing materi pada tiap soal yaitu pecahan dan desimal, pengukuran 

geometri, persamaan dan fungsi, serta interpretasi data.  Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 
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penelitian ini yaitu tes dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan reduksi, penyajian, dan 

penyimpulan.  

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Jawaban siswa dikoreksi kemudian dikelompokkan ke dalam lima tipe kesalahan menurut 

Newman. Setelah diketahui tipe-tipe kesalahan yang dilakukan oleh siswa maka lebih lanjut kesalahan 

siswa dianalisis. Adapun kesalahan siswa dalam membaca, memahami, transformasi, keterampilan 

proses, dan penulisan jawaban disajikan dalam TABEL 1 berikut.  

 
TABEL 1. ANALISIS KESALAHAN JAWABAN SISWA NVF PADA TIAP SOAL 

 

Kesalahan 
Butir soal 

Total 
1 2 3 4 

Membaca -   - 0 

Memahami     2 

Transformasi    - 1 

Keterampilan proses     2 

Penulisan jawaban -   - 0 

Jumlah 5 

Keterangan: 

 

   :  Jawaban siswa benar 

 

   :  Jawaban siswa salah disertai dengan tipe kesalahan 

 

Berikut pembahasan atau analisis tipe-tipe kesalahan menurut teori Newman berdasarkan pada 

TABEL 1. 

1. Kesalahan Membaca 

Kesalahan membaca menurut Newman [10] terjadi karena siswa salah dalam membaca soal 

sehingga saat mengerjakan soal, siswa tidak dapat menggunakan informasi yang terdapat dalam soal dan 

membuat jawaban siswa tidak sesuai dengan maksud soal. 

Pada TABEL 1 terlihat bahwa siswa tidak melakukan kesalahan dalam membaca soal. 

Kemungkinan siswa tidak melakukan kesalahan membaca karena pada saat itu siswa sudah kelas VIII 

SMP dan sudah dewasa sehingga kemampuan membacanya baik dan lancar. Penelitian ini bersesuaian 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Priyoko, Yunianta, & Budiono [5], Satoto, Sutarto, & Pujiastuti 

[13], serta Abdullah, Abidin, & Ali [17]. Hal ini memperkuat temuan penelitian ini bahwa siswa hampir 

tidak melakukan kesalahan dalam membaca soal.  

 

2. Kesalahan Memahami 

Kesalahan memahami menurut Newman [10] adalah kesalahan yang terjadi karena siswa kurang 

memahami terutama dalam konsep, siswa tidak paham apa yang ditanyakan pada soal, dan siswa salah 

dalam menangkap informasi yang ada pada soal sehingga siswa tidak dapat menyelesaikan permasalahan 

dalam soal. 

 

 

 

 

 

 

 
GAMBAR 1. SISWA MELAKUKAN KESALAHAN MEMAHAMI 

 

Pada GAMBAR 1, 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. Siswa juga belum paham mengenai 

konsep kelipatan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Priyoko, Yunianta, & Budiono 

[5],  Kusniati [7], Satoto, Sutarto, & Pujiastuti [13], Manibuy, Mardiana, & Saputro [14], Rindyana & 

Chandra [15], Nuriyah [16], dan Abdullah, Abidin, & Ali [17]. Hal ini memperkuat temuan penelitian 
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bahwa siswa salah memahami makna soal dan pertanyaan soal, serta salah memahami dan menerapkan 

konsep. 

Kemungkinan penyebab terjadinya kesalahan memahami yang dilakukan siswa yaitu siswa 

kurang memahami maksud soal sehingga siswa tidak dapat menggunakan informasi penting dari soal [5], 

siswa kurang pemahaman konsep perkalian dan pembagian pecahan serta konsep kelipatan, pembelajaran 

yang dilakukan guru kurang menarik, kurang adanya interaksi guru dan siswa sehingga membuat siswa 

hanya terpaku pada rumus yang diberikan oleh guru [20]. 

Kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa tersebut dapat digunakan guru sebagai bahan 

pertimbangan dalam merancang kegiatan belajar mengajar yang lebih baik. Dengan mengetahui 

kesalahan yang dilakukan siswa, guru dapat mengantisipasi agar tidak terulang lagi, memberikan 

pembelajaran yang lebih menarik dan tidak hanya sekedar hafal rumus tetapi apilikasinya dalam 

menyelesaikan masalah matematika, dan meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-

soal yang lebih beragam. Dalam belajar hendaknya siswa tidak hanya menghafal rumus tetapi juga 

berusaha memahami konsep. 

 

3. Kesalahan Transformasi 

Kesalahan transformasi menurut Newman [10] adalah kesalahan yang terjadi karena siswa belum 

dapat mengubah soal ke dalam bentuk matematika dengan benar serta salah dalam menggunakan tanda 

operasi hitung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GAMBAR 2. SISWA MELAKUKAN KESALAHAN TRANSFORMASI 

 

Pada GAMBAR 2, siswa melakukan kesalahan transformasi. Seharusnya     karena pipa 

dipotong menjadi 5 bagian dan satu bagian panjangnya 5 m tetapi siswa menulis 
 

 
   sehingga membuat 

jawaban siswa menjadi salah meskipun hasil akhirnya benar. 

Hasil penelitian ini bersesuaian dengan penelitian yang dilakukan oleh Priyoko, Yunianta, & 

Budiono [5], Manibuy, Mardiana, & Saputro [14], Rindyana & Chandra [15],  Wijaya & Masriyah [19], 

dan Abdullah, Abidin, & Ali [17]. Hal ini memperkuat temuan penelitian bahwa siswa salah mengubah 

soal ke dalam bentuk matematika.  

Kemungkinan penyebab terjadinya kesalahan transformasi karena siswa kurang teliti dalam 

menentukan informasi mengenai apa yang diketahui dan ditanyakan dalam soal [14] serta tidak mampu 

menerjemahkan kalimat soal ke dalam kalimat (model) matematika [19].  

Kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa tersebut dapat diperbaiki dengan memberikan 

pembelajaran yang menunjukkan transformasi, memberikan soal-soal yang lebih beragam, dan 

memberikan banyak latihan soal kepada siswa yang dapat melatih siswa dalam mengubah soal menjadi 

bentuk matematika. Guru diharapkan lebih sering mengenalkan kalimat matematika supaya siswa terbiasa 

dengan kalimat matematika tersebut sehingga ketika menghadapi permasalahan matematika, siswa secara 

otomatis langsung dapat meraba permasalahan yang dimaksud pada soal dan tidak menimbulkan salah 

tafsir.  

 

 

4. Kesalahan Keterampilan Proses 

Kesalahan keterampilan proses menurut Newman [10] adalah kesalahan yang terjadi karena 

siswa tidak dapat menggunakan aturan operasi dengan benar serta kurang terampil dalam melakukan 

perhitungan.  
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GAMBAR 3. SISWA MELAKUKAN KESALAHAN KETERAMPILAN PROSES 

 

Pada soal nomor 1, selain melakukan kesalahan transformasi, siswa juga melakukan kesalahan 

keterampilan proses seperti yang ditunjukkan GAMBAR 3. Siswa melakukan kesalahan keterampilan 

proses karena siswa tidak dapat menggunakan aturan operasi perkalian dan pembagian pecahan dengan 

benar. Siswa menulis jawaban 
 

 
   

 

 
   seharusnya proses yang benar yaitu 

 

 
   

 

 
 
 

 
 . namun, 

karena siswa telah melakukan kesalahan transformasi dari awal maka jawaban ini juga salah meskipun 

hasil akhirnya benar.  

Hasil penelitian ini bersesuaian dengan penelitian yang dilakukan oleh Priyoko, Yunianta, & 

Budiono [5], Sutarto, & Pujiastuti [13], Rindyana & Chandra [15],  Nuriyah [16], Abdullah, Abidin, & 

Ali [17], dan Wijaya & Masriyah [19]. Hal ini memperkuat temuan penelitian bahwa siswa salah dalam 

melakukan perhitungan dan tidak dapat menggunakan aturan operasi dengan benar. 

Kemungkinan penyebab kesalahan dalam menghitung yaitu siswa kurang teliti dan tergesa-gesa 

dalam mengerjakan soal [15] serta siswa tidak memahami konsep pembagian pecahan. Kesalahan-

kesalahan yang dilakukan siswa tersebut dapat diperbaiki dengan memberikan soal-soal yang lebih 

beragam, dan memberikan banyak latihan soal kepada siswa. Semakin banyak siswa mengerjakan soal 

yang bervariasi, semakin mahir pula kemampuan siswa dalam melakukan proses perhitungan matematika. 

 

5. Kesalahan Penulisan Jawaban 
Kesalahan penulisan jawaban menurut Newman [10] merupakan kesalahan dalam penulisan 

jawaban akhir. Pada TABEL 1 terlihat bahwa siswa tidak melakukan kesalahan penulisan jawaban. 

Penelitian ini bersesuaian dengan penelitian yang dilakukan oleh Priyoko, Yunianta, & Budiono [5]. Hal 

ini memperkuat temuan penelitian bahwa terdapat siswa yang tidak melakukan kesalahan dalam 

menuliskan jawaban akhir. Namun penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Satoto, Sutarto, & Pujiastuti [13], Rindyana & Chandra [15], Abdullah, Abidin, & Ali [17], serta Wijaya 

& Masriyah [19]. Oleh karena itu, perlu ada penelitian lebih lanjut mengapa terjadi kesalahan, apa yang 

menyebabkan kesalahan penulisan jawaban, dan apa yang membantu siswa tidak melakukan kesalahan 

penulisan jawaban.  

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan tipe-tipe kesalahan yang dilakukan oleh 

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

Siswa NVF hampir tidak melakukan kesalahan membaca atau kesalahan membaca hampir tidak ada. Pada 

kesalahan memahami, siswa NVF melakukan kesalahan yang cukup berarti. Pada kesalahan transformasi, 

kesalahan yang dilakukan oleh siswa NVF sangat kecil, Pada kesalahan keterampilan proses, siswa NVF 

melakukan kesalahan yang sangat berarti. Sedangkan pada kesalahan penulisan jawaban, hampir tidak 

ada kesalahan yang dilakukan oleh siswa NVF dalam penulisan jawaban akhir. Faktor yang menyebabkan 

siswa NVF salah dalam mengerjakan soal matematika TIMSS adalah siswa kurang teliti dalam 

menyelesaikan soal, siswa belum paham dengan baik tentang konsep perkalian dan pembagian pecahan 

serta kelipatan suatu bilangan, dan siswa salah dalam mengubah soal ke dalam bentuk matematika.  

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan di atas, peneliti memberi saran kepada peneliti lain, 

guru, dan siswa. Guru perlu menanamkan konsep kepada siswa terutama materi prasyarat untuk materi 
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berikutnya. Guru juga harus melatih keterampilan siswa dalam mengerjakan soal dengan memperbanyak 

latihan-latihan soal. Guru harus menciptakan suasana menyenangkan dalam pembelajaran yang dapat  

memberi siswa kesempatan untuk bertanya tentang kesulitan yang mereka hadapi dalam mengejakan soal 

sehingga guru dapat mengetahui kesulitan apa saja yang dialami oleh siswa dalam mengerjakan soal 

matematika. Siswa lebih sering melatih keterampilan proses dengan memperbanyak mengerjakan soal-

soal. Siswa hendaknya terbuka kepada guru jika mengalami kesulitan saat mengerjakan soal. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 
[1] S. Provasnik, C. Y. Lin, D. Darling, & J. Dodson, “A Comparison of the 2011 Trends in International Mathematics and 

Science Study (TIMSS) Assessment Items and the 2011 National Assessment of Educational Progress (NAEP) Frameworks,” 
Washington, DC: National Center for Education Statistics, 2013. 

[2] P. Gonzales, T. Williams, L. Jocelyn, S. Roey, D. Kastberg, & S. Brenwald, “Highlights From TIMSS 2007: Mathematics and 
Science Achievement of U.S. Fourth- and Eighth-Grade Students in an International Context (NCES 2009-001),” Washington, 
DC: National Center for Education Statistics, Institute of Education Sciences, U.S. Department of Education, 2008. 

[3] S. Provasnik, D. Kastberg, D. Ferraro, N. Lemanski, S. Roey, & F. Jenkins, “Highlights From TIMSS 2011:Mathematics and 
Science Achievement of U.S. Fourth- and Eighth-Grade Students in an International Context (NCES 2013-009),” National 
Center for Education Statistics, Institute of Education Sciences, U.S. Department of Education. Washington, DC, 2012. 

[4] Puspendik, “Kemapuan Matematika Indonesia Menurut Benchmark Internasional TIMSS 2011,” Jakarta: Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan, 2012. 

[5] A. D. Priyoko, T. N. H. Yunianta, & I. Budiono, “Analisis Kesalahan Siswa Menurut Newman dalam Menyelesaikan Soal 
Cerita Materi Operasi Hitung Pengurangan Bilangan Bulat Kelas VII B SMP Pangudi Luhur Salatiga,” Disertasi, Program 
studi Pendidikan Matematika FKIP UKSW, 2014. 

[6] A. Panaoura. & G. Panaoura, “Teachers’ awareness of creativity in mathematical teaching and their practice,” The Journal. 
Vol 4 (Curriculum), June 2014 [www.k-12prep.math.ttu.edu] ISSN 2165-7874, 2014. 

[7] Kusniati, “Analisis Kesalahan Siswa dalam Menyelesaikan Soal Materi pokok Segiempat Menurut Tingkat Berpikir Geometri 
Van Hiele,” Skripsi, Semarang: FKIP Universitas Negeri Semarang, 2011. 

[8] M. U. Usman, “Menjadi Guru Profesional,” Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010. 

[9] S. Arikunto, “Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan,” Jakarta: Bumi Aksara, 2007. 

[10] M. A. (Ken) Clements, & N. F. Ellerton, “The Newman Procedure for Analysing Errors on Written Mathematical Tasks,” 
(Online). http://compasstech.com.au/ARNOLD/PAGES/newman.htm. Diakses 26 Agustus 2016.  

[11] M. Pateda, “Analisis Kesalahan,” NTT: Nusa Indah, 1989. 

[12] N. S. Sukmadinata, “Metode Penelitian Pendidikan,” Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009. 

[13] S. Satoto, H. Sutarto, & E. Pujiastuti, “Analisis Kesalahan Hasil Belajar Siswa dalam Menyelesaikan Soal dengan Prosedur 
Newman,” Unnes Journal of Mathematics Education Vol.1, No..2, 2012. 

[14] R. Manibuy, Mardiana, & D. R. Saputro, “Analisis Kesalahan Siswa dalam Menyelesaikan Soal Persamaan Kuadrat 
Berdasarkan Taksonomi Solo pada Kelas X SMA Negeri 1 Plus di Kabupaten Nabire Papua,” Jurnal Elektronik Pembelajaran 
Matematika Universitas Sebelas Maret, ISSN: 2339-1685, Vol.2, No.9, hal 933-945, November 2014. 

[15] B. S. B. Rindyana, & T. D. Chandra, "Analisis Kesalahan Siswa Dalam Menyelesaikan Soal Cerita Matematika Materi Sistem 
Persamaan Linear Dua Variabel Berdasarkan Analisis Newman (Studi Kasus MAN Malang 2 Batu)." Artikel Ilmiah 
Universitas Negeri Malang, 2012. 

[16] F. E. Nuriyah, “Analisis Kesalahan Siswa dalam Menyelesaikan Soal Matematika Materi Pokok Persamaan dan Fungsi 
Kuadrat Pada Siswa Kelas X MIA SMA Negeri 2 Wonosari Tahun Ajaran 2014/2015,” Skripsi. UNY, 2015. 

[17] Z. A. Morales, “Analysis of Students’ Misconceptions and Error Patterns in Mathematics: The Case of Fractions,” 2014. 

[18] A. H. Abdullah, , N. L. Z. Abidin, & M. Ali, “Analysis of Students' Errors in Solving Higher Order Thinking Skills (HOTS) 
Problems for the Topic of Fraction,” Asian Social Science,Canadian Center of Science and Education, Vol. 11. No.21, 2015. 

[19] A. A. Wijaya, & Masriyah, “Analisis Kesalahan Siswa dalam Menyelesaikan Soal Cerita Materi Sistem Persamaan Linear Dua 
Variabel,” MATHEdunesa Vol.2, No.1, 2013. 

[20] T. D. Rahayu, “Penerapan Pembelajaran Kooperatif  Model NHT(Numbered Head Together) Untuk Meningkatkan Hasil 
Belajar Siswa Pada Pokok Bahasan Sistem Persamaan Linier Dua Variabel Di  Kelas VIII-E SMP Negeri 2 Tanggul Tahun 
Ajaran 2009/2010,” Skripsi tidak diterbitkan, Jember: Universitas Jember, 2010. 

 

http://compasstech.com.au/ARNOLD/PAGES/newman.htm

