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Abstrak— Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita. Dalam menyelesaikan soal cerita, kebanyakan siswa 

mengalami kesulitan sehingga banyak ditemukan kesalahan dalam penyelesaian soal 

cerita tersebut. Kesalahan pada penelitian ini akan dianalisis menggunakan prosedur 

Newman. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Subjek penelitian 

adalah siswa yang memiliki tipe kepribadian thinking dan feeling. Instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu penulis sendiri, tes kepribadian MBTI (Myers-

Briggs Type Indicator), lembar tes penyelesaian soal cerita, dan wawancara. Dalam 

pengumpulan data peneliti melakukan pengecekan keabsahan data dengan triangulasi 

sumber dan triangulasi waktu dan selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan 

tahapan yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian 

menunjukkan kesalahan yang dilakukan siswa dengan kepribadian feeling lebih 

banyak jika dibandingkan dengan siswa dengan kepribadian thinking.Subjek 

penelitian thinking dan feeling mengalami kesalahan transformasi, kesalahan 

keterampilan proses dan kesalahan penulisan; tetapi subjek penelitian feeling juga 

mengalami kesalahan memahami masalah, Faktor penyebab kesalahanyang dilakukan 

oleh siswa yang memiliki kepribadian thinking dan feeling dalam menyelesaikan soal 

cerita materi program linear tidak terlihat perbedaan yang berarti atau faktor penyebab 

kesalahan yang dilakukan hampir sama.Faktor-faktor penyebab kesalahannya yaitu 

kurangnya latihan dalam menyelesaikan soal, tidak fokus, lupa, kurangnnya latihan 

pada soal dengan level tinggi, dan kurang teliti dalam menyelesaikan soal. 

Kata kunci: Kepribadian feeling, Kepribadian thinking, Kesalahan, Program linear 

 

I. Pendahuluan 

 

Tujuan dari pembelajaran matematika menurut Mendiknas [1] salah satunya adalah memecahkan 

masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan 

model dan menafsirkan solusi yang diperoleh. Permasalahan dalam matematika biasanya 

diinterpretasikan ke dalam bentuk soal matematika. Soal yang memiliki suatu permasalahan di dalamnya, 

biasanya ditandai dengan adanya sebuah tantangan dalam proses penyelesaiannya dan Rindyana [2] 

menyatakan pemecahan masalah dalam matematika sekolah biasanya diwujudkan melalui soal cerita. 

Berdasarkan data hasil ulangan matematika materi program linear yang dilakukan dengan jumlah 

peserta 35 siswa, terdapat 28 siswa yang memperoleh nilai ulangan yang masih berada di bawah Kriteria 

Ketuntasan Minimum (KKM) yang diterapkan sekolah, yaitu 72. Karena permasalahan ini, kesalahan 

siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika program linear perlu mendapatkan perhatian.  

Salah satu alat yang dapat digunakan untuk mendiagnosa kesalahan siswa adalah dengan prosedur 

Newman. Dalam metode ini menurut Prakitipong [3] lima kegiatan yang spesifik terdiri dari membaca 

(reading), memahami (comprehension), transformasi (transformation), keterampilan proses (process 

skill), dan penulisan (encoding).  

Setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan khas yang tidak dimiliki oleh siswa 

lainnya. Menurut Sardiman [4], karakteristik siswa yang dapat mempengaruhi kegiatan belajar siswa 

antara lain: latar belakang, taraf pengetahuan, gaya belajar, proses berpikir, usia, kronologi, kepribadian, 

tingkat kematangan, keyakinan, lingkungan, sosial ekonomi dan lain sebagainya. Dari pendapat tersebut 

terlihat bahwa salah satu karakteristik siswa yang dapat mempengaruhi kegiatan belajar siswa adalah 

kepribadian. Tipe kepribadian yang erat kaitannya dalam pemecahan masalah matematika berupa soal 

M-89 

mailto:handicanrhomiy@gmail.com


ISBN. 978-602-73403-2-9 (Cetak)                                                                 978-602-73403-3-6 (On-line)  

 

PM-612 

 

cerita adalah tipe kepribadian seseorang dalam mengambil kesimpulan dan keputusan. Tipe kepribadian 

tersebut adalah tipe kepribadian thinking dan tipe kepribadian feeling.  
Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana kesalahan yang dilakukan siswa tipe kepribadian 

thinking dan feeling dalam menyelesaikan soal cerita berdasarkan teori Newman dan bertujuan untuk 
mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan siswa tipe kepribadian thinking dan feeling melakukan 
kesalahan dalam menyelesaikan soal cerita berdasarkan teori Newman serta dengan adanya penelitian ini 
dapat memberikan pengetahuan tentang jenis dan letak kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita 
materi program linear sehingga guru dan siswa dapat belajar dari kesalahan tersebut. 

II. Metode Penelitian 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hal yang dideskripsikan 
dalam penelitian ini adalah kesalahan dalam menyelesaikan soal cerita berdasarkan tahapan kesalahan 
Newman. Pendeskripsian ini ditelusuri dengan pengamatan langsung yaitu dengan mendiagnosa hasil tes 
yang dikerjakan dan wawancara semi terstruktur kepada subjek penelitian.  

B. Subjek Penelitian 

Sumber data pada penelitian ini adalah siswa SMA kelas XI IPA berjumlah 35 siswa  yang terdiri dari 
13 siswa laki-laki dan 22 siswa perempuan. Pemilihan subjek dilakukan berdasarkan tes kepribadian 
dalam mengambil keputusan, yaitu tes MBTI. Setelah dilakukan perhitungan terhadap tes kepribadian 
MBTI tersebut, diperoleh beberapa siswa yang memiliki kepribadian thinking dan feeling. Selanjutnya 
pemilihan subjek dalam penelitian ini dilakukan dengan purposive sampling dan terpilihlah 2 siswa tipe 
kepribadian thinking dan 2 siswa tipe kepribadian feeling. 

C. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang dilaksanakan dalam penelitian ini mengacu pada tahap atau prosedur 
penelitian menurut Moleong [5] yaitu (1) tahap pra lapangan, (2) tahap pekerjaan lapangan, dan (3) tahap 
analisis data. 

D. Instrumen Penelitian 

Peneliti menjadi instrumen atau alat penelitian dan menjadi kunci utama dalam proses penelitian 
kualitatif yang dilakukan.  Instrumen lainnya yang menjadi pendukung dalam penelitian ini adalah ; (1) 
angket pemilihan subjek MBTI, (2) tes kesalahan berupa lembar tugas penyelesaian soal cerita materi 
program linear, dan (3) pedoman wawancara yang digunakan untuk mengetahui kesalahan siswa. 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus 
pada setiap tahap penelitian sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data meliputi: 

1 Reduksi data, yaitu kegiatan yang mengacu pada proses pemilihan dan pengidentifikasian data 
yang memiliki makna jika dikaitkan dengan pertanyaan penelitian, dan selanjutnya membuat 
koding pada setiap satuan sehingga diketahui berasal dari sumber yang mana. 

2 Pemaparan data,meliputi pengklasifikasian dan identifikasi data, yaitu menuliskan kumpulan data 
yang terorganisasi dan terkategori sehingga memungkinkan untuk menarik kesimpulan dari data 
tersebut. Kategori dilakukan berkaitan dengan komponen kesalahan berdasarkan tahapan Newman 
yaitu membaca masalah (reading), memahami masalah (comprehension), transformasi masalah 
(transformation),  keterampilan proses (proses skill), dan penulisan jawaban akhir (encoding). 

3 Analisis data, yaitu merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 
diperoleh dari hasil pekerjaan tertulis siswa, hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, 
dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 
melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan 
dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri atau orang lain. 

4 Penarikan kesimpulan, berdasarkan pada hasil analisis terhadap data yang telah terkumpul, baik 
hasil pekerjaan tertulis maupun yang diperoleh dari hasil wawancara, serta pada indikator 
kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita materi program linear  
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III. Hasil dan Pembahasan 

A. Hasil Penelitian 

1. Hasil Tes Kepribadian MBTI 

 Pengumpulan data pertama dilakukan dengan memberikan tes kepribadian MBTI kepada 35 siswa 

yang dimaksudkan untuk memperoleh subjek penelitian yang memiliki kepribadian thinking dan feeling. 

Soal tes kepribadian ini terdiri dari 25 soal objektif yang terdapat dua alternatif jawaban yaitu a dan b 

yang disesuaikan dengan karakteristik siswa thinking dan feeling. Berdasarkan penelitian terhadap hasil 

tes kepribadian 35 siswa diperoleh hasil seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1. 

 
TABEL 1. HASIL TES KEPRIBADIAN SISWA 

 

Kepribadian Frekuensi Persentase 

Thinking 22 62,85% 

Feeling 13 37,15% 

Total 35 100% 

  

 Pemilihan subjek penelitian dilakukan berdasarkan hasil tes kepribadian MBTI  dan juga dengan 

teknik purposive sampling. Secara lebih jelas disajikan dalam Tabel 2. 

 
TABEL 2. PENGKATEGORIAN KEPRIBADIAN SISWA 

 

No. Nama Siswa Skor Kepribadian 

1. Subjek Thinking 1 (St1) 19 Thinking 

2. Subjek Thinking 2 (St2) 18 Thinking 

3. Subjek Feeling 1 (Sf1) 17 Feeling 

4. Subjek Feeling 2 (Sf2) 17 Feeling 

 
2. Hasil Tes Lembar Tugas Penyelesaian Soal Cerita 

Selanjutnya subjek diberikan lembar tugas penyelesaian soal cerita materi program linear tahap I. 
Setelah 1 minggu, keempat subjek diberikan lembar tugas penyelesaian soal cerita tahap II yaitu sebagai 
triangulasi dari tahap I. Berdasarkan hasil dari lembar tugas penyelesaian soal cerita program linear, 
diperoleh hasil yang berbeda-beda dari subjek penelitian, secara rinci disajikan dala Tabel 3. 

 
TABEL 3. HASIL LEMBAR TUGAS 

Kesalahan 

Newman 
Indikator 

St1 St2 Sf1 Sf2 

I II I II I II I II 

Kesalahan 

Membaca 

Subjek salah dalam membaca kata-kata penting dalam pertanyaan soal - - - - - - - - 

Subjek salah dalam membaca informasi utama dalam soal - - - - - - - - 

Subjek tidak menggunakan informasi utama dalam menyelesaikan soal - - - - - - - - 

Kesalahan 

Memahami 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek tidak menuliskan informasi dari soal - - - - - - x x 

Subjek tidak memahami hal yang diketahui dalam soal - - - - - - - - 

Subjek tidak mengetahui yang ditanyakan pada soal - - - - - - - - 

Subjek tidak menuliskan apa yang diketahui - - - - - - x x 

Subjek menuliskan apa yang diketahui tetapi tidak sesuai dengan 
permintaan soal 

- - - - - - - - 

Subjek menuliskan apa yang diketahui dalam bentuk simbol-simbol 

yang mereka buat sendiri tanpa ada keterangan 
- - - - x x - - 

Subjek tidak menuliskan apa yang ditanya - - - - - - x x 

Subjek menuliskan apa yang ditanyakan dengan singkat sehingga tidak 

jelas 
- - - - x x - - 

Subjek menuliskan apa yang ditanyakan tetapi tidak sesuai dengan 
permintaan soal 

- - - - - - - - 

 

Kesalahan 
Transformasi 

Subjek tidak menuliskan metode yang akan digunakan - - - - x x - - 

Subjek menuliskan metode yang tidak tepat x x x x - - - - 

Subjek gagal dalam mengubah ke dalam bentuk kalimat matematiika 

yang benar 
x x x x - - x x 

Kesalahan 

Keterampilan 
Proses 

 

Subjek melakukan kesalahan dalam perhitungan atau komputasi - - - - x x - - 

Subjek melakukan kesalahan konsep - - - - - - - - 

Subjek salah dalam membentuk kalimat matematika x x x x - - - - 
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Kesalahan 

Newman 
Indikator 

St1 St2 Sf1 Sf2 

I II I II I II I II 

Subjek tidak melanjutkan prosedur penyelesaian x x x x - - x x 

Subjek tidak menuliskan tahapan perhitungan - - - - - - - - 

Kesalahan 

Penulisan 

Subjek salah dalam menggunakan notasi - - - - - - - - 

Subjek menuliskan jawaban akhir yang tidak sesuai dengan konteks soal - - - x x x - - 

Subjek tidak menuliskan satuan yang sesuai - - - - - - - - 

Subjek tidak menuliskan jawaban akhir dan tidak dapat menjelaskan 

secara tersirat 
x x x - - - x x 

 

B. Pembahasan 

1. Kesalahan yang dialami Siswa Thinking dan Feeling dalam Menyelesaikan Soal Cerita Program 

Linear Berdasarkan Teori Newman 
Berdasarkan hasil penelitian, baik melalui hasil jawaban tertulis maupun wawancara, keempat subjek 

penelitian menunjukkan hasil yang berbeda-beda.  Siswa dengan kepribadian thinking ialah siswa yang 
selalu menggunakan logika dan kekuatan analisa untuk mengambil keputusan. Sehingga dalam 
menyelesaikan soal cerita, siswa berkepribadian thinking menyelesaikan dengan cukup baik pada tes 
tahap I dan tahap II, namun tidak sampai memperoleh jawaban akhir meskipun telah melakukan langkah-
langkah penyelesaian dengan benar. Siswa dengan kepribadian feeling cenderung subjektif dan terkadang 
kebingungan dalam mengambil keputusan. Sehingga terlihat ketika siswa dengan kepribadian feeling 
diminta menyelesaikan soal cerita tampak ragu-ragu yang menyebabkan tidak dapat menyelesaikan soal 
dengan cukup baik. Adapun jenis-jenis kesalahan yang dialami subjek berdasarkan hasil penelitian adalah 
sebagai berikut: 

a. Kesalahan Memahami Masalah 

Berdasarkan hasil penelitian lembar tugas penyelesaian soal cerita dan hasil wawancara Sf1 baik pada 
tahap I maupun tahap II, menunjukkan bahwa Sf1 telah mampu membaca permasalahan yang ada pada 
soal namun tidak memahami keseluruhan pertanyaan sehingga tidak dapat memproses langkah-langkah 
pemecahan masalah untuk soal nomor 2. Dalam memahami soal cerita, Sf1 tampak kebingungan dalam 
memahami permasalahan yang ada pada soal, Sf1 melakukan kesalahan dimana subjek menuliskan apa 
yang diketahui dalam bentuk-bentuk simbol yang dibuat sendiri tanpa ada keterangan dan subjek juga 
menuliskan apa yang ditanyakan dengan singkat sehingga tidak jelas. Hasil lembar tugas penyelesaian 
soal cerita dan hasil wawancara baik pada tahap I maupun tahap II pada SF2 juga menunjukkan Sf2 
belum memahami hal yang diketahui dan yang ditanyakan pada soal. Berdasarkan hasil lembar tugas 
penyelesaian soal cerita dan hasil wawancara, menunjukkan bahwa siswa yang memiliki kepribadian 
thinking tidak memenuhi indikator kesalahan tahapan Newman pada memahami masalah di mana St1 dan 
St2 telah memahami hal yang diketahui dan yang ditanyakan pada soal Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa dalam memahami masalah pada soal, siswa yang memiliki kepribadian thinking  lebih baik 

dibandingkan dengan siswa yang memiliki kepribadian feeling. 

b. Kesalahan Transformasi 

Dalam penyelesaian soal tahap I dan tahap II, terdapat hampir seluruh subjek thinking dan feeling 
melakukan kesalahan transformasi. St1 dan St2 telah mampu memahami permasalahan yang terdapat 
dalam soal, tetapi tidak mampu memilih pendekatan untuk menyelesaikan permasalahan untuk soal 
nomor 2. Hal tersebut ditunjukkan dengan lembar jawaban St1 dan St2 dimana subjek menuliskan metode 
penyelesaian yang tidak tepat yang dikarenakan subjek gagal dalam mengubah ke dalam bentuk kalimat 
matematika yang tepat. Sedangkan Sf1 dan Sf2 telah mampu memahami permasalahan yang terdapat 
dalam soal, tetapi tidak mampu memilih pendekatan untuk menyelesaikan permasalahan untuk soal 
nomor 1 dan soal nomor 2. Hal tersebut ditunjukkan dengan lembar jawaban Sf1 yang tidak menuliskan 
metode yang akan digunakan sedangkan Sf2 gagal dalam mengubah soal ke dalam bentuk kalimat 
matematika yang benar. Kesalahan St dan Sf dapat dilihat pada Gambar 1. 
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GAMBAR 1. KESALAHAN TRANSFORMASI ST DAN SF 
 

c. Kesalahan Keterampilan Proses 

Dalam penyelesaian soal tahap I maupun tahap II, terdapat seluruh subjek thinking  dan feeling 

melakukan kesalahan keterampilan proses. St1 dan St2 telah mampu memilih pendekatan yang harus 

dilakukan untuk menyelesaikan soal, tetapi tidak mampu menghitungnya. Hal tersebut ditunjukkan 

dengan lembar jawaban St1 dan St2 yang salah dalam membentuk kalimat matematika dan tidak 

melanjutkan prosedur penyelesaian soal. Siswa tipe kepribadian thinking tidak mampu melanjutkan 

prosedur penyelesaian hingga tahap akhir, padahal ia telah mengetahui metode yang akan digunakan 

dalam menyelesaikan soal. Kesalahan St1 pada umumnya dapat dilihat pada Gambar 2. 

 
GAMBAR 2. KESALAHAN KETERAMPILAN PROSES St 

 

Sf1 dan Sf2 telah mampu memilih pendekatan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan soal, tetapi 
tidak mampu menghitungnya. Hal tersebut ditunjukkan dengan lembar jawaban Sf1 dimana subjek 
melakukan kesalahan dalam perhitungan atau komputasi, sedangkan Sf2 tidak melanjutkan prosedur 
penyelesaian soal. Kesalahan Sf dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

GAMBAR 3. KESALAHAN KETERAMPILAN PROSES SISWA  Sf 
 

 

 

d. Kesalahan Penulisan 
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St1 dan St2 telah mampu menyelesaikan permasalahan yang diinginkan oleh soal, tetapi ada sedikit 
kekurangtelitian siswa tipe kepribadian thinking yang menyebabkan berubahnya makna jawaban yang 
ditulis. Hal tersebut ditunjukkan dengan lembar jawaban St1 dan St2 dimana tidak menuliskan jawaban 
akhir dan tidak dapat menjelaskannya secara tersirat. Kemudian St2 juga menuliskan jawaban akhir yang 
tidak sesuai dengan konteks soal (lihat Gambar 4). Siswa tipe kepribadian thinking tidak dapat 
menuliskan jawaban akhir disebabkan siswa tipe kepribadian thinking telah melakukan kesalahan 
sebelumnya yaitu kesalahan keterampilan proses sehingga tidak melanjutkan dan menuliskan jawaban 
akhir. 

 
 

GAMBAR 4. JAWABAN AKHIR SISWA 
 

Sf1 dan Sf2 telah mampu menyelesaikan permasalahan yang diinginkan oleh soal, tetapi ada sedikit 
kekurangtelitian siswa tipe kepribadian feeling yang menyebabkan berubahnya makna jawaban yang 
ditulis. Hal tersebut ditunjukkan dengan lembar jawaban Sf1 dan Sf2 dimana subjek menuliskan jawaban 
akhir yang tidak sesuai dengan konteks soal dan subjek tidak menuliskan jawaban akhir dan tidak dapat 
menjelaskan secara tersirat. Siswa tipe kepribadian feeling tidak dapat menuliskan jawaban akhir 
disebabkan siswa tipe kepribadian feeling telah melakukan kesalahan sebelumnya yaitu kesalahan 
keterampilan proses sehingga tidak melanjutkan dan menuliskan jawaban akhir. 

 

2. Faktor-Faktor Penyebab Kesalahan Subjek 

Faktor Faktor-faktor penyebab kesalahan yang disebabkan oleh faktor kognitif dan non kognitif dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Tidak Fokus Saat Belajar 

Tidak fokus saat belajar sangat erat kaitannya karena tidak adanya ketertarikan atau minat belajar 

siswa. Dari hasil wawancara didapat bahwa ada subjek yang tidak memperhatikan saat guru menerangkan 

pelajaran di kelas sehingga tidak dapat menyerap materi yang diberikan dan hal ini mengakibatkan subjek 

tidak memahami materi program linear dengan baik sehingga melakukan kesalahan-kesalahan dalam 

menjawab soal. 
 

b. Tidak Mengulangi Pelajaran di Rumah 

Salah satu faktor penyebab berdasarkan hasil penelitian adalah subjek tidak pernah mengulang belajar 

di rumah sehingga subjek tidak mengetahui dengan pasti konsep materi program linear. Terlihat pada 

transkip wawancara hampir setiap subjek tidak mengulangi pelajaran dirumah. 

c. Lupa 

Salah satu faktor penyebab berdasarkan hasil penelitian ini adalah subjek lupa kelanjutan metode 

dalam menyelesaikan soal. Subjek mengaku bahwa mereka tidak mengetahui kelanjutan metode 

penyelesaian pada soal dikarenakan lupa. Kelupaan yang dialami sebagian subjek disebabkan karena 

mereka jarang mengulang atau  mengerjakan latihan-latihan soal yang terkait dengan materi program 

linear. 

d. Kurang Teliti 

Salah satu faktor penyebab kesalahan pada penelitian ini adalah kurangnya ketelitian subjek dalam 

menyelesaikan soal. Hal ini dapat terlihat pada lembar jawaban dan hasil wawancara subjek mengaku 

tidak mengecek atau meneliti kembali jawaban yang ditulis selama proses penyelesaian soal. Kurangnya 

ketelitian subjek dalam menjawab permasalahan pada soal menyebabkan subjek melakukan kesalahan 

perhitungan sehingga menuliskan jawaban akhir yang tidak tepat. 

e. Kurang berlatih soal level tinggi 

Pada penelitian ini soal dengan kategori level tinggi adalah soal nomor 2 di mana siswa diminta untuk 

mencari nilai minimum pada masalah program linear. Biasanya siswa hanya diberikan soal yang sesuai 

dengan contoh yang diberikan guru, pada materi program linear biasanya contoh soal yang sering 

diberikan oleh guru adalah soal mencari nilai maksimum, sehingga ketika siswa dihadapkan pada soal 

dengan kategori tinggi yaitu soal mencari nilai minimum terdapat banyak siswa melakukan kesalahan. 
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Saat wawancara ketika ditanyakan sudah pernahkah melihat soal seperti ini sebelumnya siswa rata-rata 

menjawab sudah. Tetapi jika ditanyakan sudah pernahkah kalian latihan mengerjakannya, siswa 

menjawab tidak pernah. Hal ini berarti siswa tidak pernah di berikan soal level tinggi sebagai latihan. 

3. Alternatif Solusi yang Dapat Dikembangkan untuk Meminimalisasi Kesalahan Siswa dalam 

Menyelesaikan Soal Cerita. 

a. Mengetahui Kesiapan Belajar Siswa 

Agar siswa mampu memecahkan suatu permasalahan dalam penyelesaian soal matematika yang 

disajikan dalam bentuk soal cerita, maka terlebih dahulu harus dipastikan bahwa siswa telah memiliki 

materi prasyarat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan materi yang disajikan dalam pemecahan 

masalah tersebut haruslah materi yang benar-benar telah diberikan kepada siswa. 
 

b. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan banyak latihan dalam menyelesaikan 

soal cerita 

Pemberian kesempatan dan waktu dari guru kepada siswa untuk melatih kemampuan menyelesaikan 

soal cerita ini menurut peneliti dapatmemunculkan sikap analitis siswa. Terutama dalam hal ini siswa 

dengan tipe kepribadian feeling yang kurang analitis dibandingkan dengan siswa dengan kepribadian 

thinking. 
 

c. Memberikan modul/bahan ajar untuk membantu siswa berlatih dirumah 

Kurangnya media yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran perlu mendapatkan 

perhatian khusus. Alokasi waktu yang terkadang tidak cukup memberi ruang terbatas kepada siswa untuk 

bisa berlatih menyelesaikan soal. Maka dari itu, guru perlu membuat modul sebagai media bagi siswa 

untuk berlatih menyelesaikan soal dirumah. Dimana modul ini bisa dibuat guru berdasarkan hasil analisis 

kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal cerita. Jadi, media ini bukan hanya dapat 

membantu siswa untuk berlatih, tetapi juga dapat membantu bagi siswa yang mengalami kesulitan. 
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IV. Simpulan dan Saran 

A. Kesimpulan 

Pada penelitian ini secara keseluruhan gambaran kesalahan yang dilakukan oleh siswa masih 

tergolong tinggi. Kesalahan yang dilakukan siswa dengan kepribadian feeling lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan siswa dengan kepribadian thinking. Siswa yang memiliki kepribadian thinking yang 

terpilih sebagai subjek penelitian memenuhi beberapa indikator kesalahan Newman dalam menyelesaikan 

soal cerita program linear, yaitu kesalahan transformasi, kesalahan keterampilan proses, dan kesalahan 

penulisan hanya untuk soal nomor 2. Untuk soal nomor 1 indikator kesalahan Newman yang terbentuk 

hanya kesalahan keterampilan proses dan kesalahan penulisan. Sedangkan Siswa yang memiliki 

kepribadian feeling yang terpilih sebagai subjek penelitian memenuhi indikator kesalahan Newman dalam 

menyelesaikan soal cerita program linear, yaitu kesalahan memahami masalah, kesalahan transformasi, 

kesalahan keterampilan proses, dan kesalahan penulisan, baik pada soal nomor 1 maupun soal nomor 2. 

Faktor penyebab kesalahan yang dilakukan oleh siswa yang memiliki kepribadian thinking dan feeling 

dalam menyelesaikan soal cerita materi program linear tidak terlihat perbedaan yang berarti atau faktor 

penyebab kesalahan yang dilakukan hampir sama. Adapun faktor-faktor penyebab diantaranya adalah 

kurangnya latihan dalam menyelesaikan soal cerita, tidak fokus, lupa, kurang teliti dan kurangnnya 

latihan pada soal dengan level tinggi. 

B. Saran 

Hendaknya guru mampu mengidentifikasi kesalahan-kesalahan yang terjadi pada siswa dalam 

mengerjakan soal sehingga mampu memberikan arahan dan metode untuk mengurangi kesalahan 

tersebut.menggunakan prosedur Newman untuk menganalisis kesalahan siswa dalam mengerjakan soal 

tidak hanya pada materi program linear saja, tetapi juga pada materi yang lainmengetahui kesiapan belajar 

siswa dalam proses belajar mengajar serta memberikan metode pembelajaran yang beragam sehingga 

kelas tidak terasa membosankan bagi siswa sehingga siswa dapat kemampuan yang 

memadai.memberikan motivasi dan perhatian lebih serta melatih siswa latihan soal-soal dalam 

menyelesaikan soal pemecahan masalah berbentuk cerita yang lebih variatif sesuai dengan kehidupan 

sehari-hari sehingga dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah matematika. 

Kepada siswa diharapkan dapat  merubah kebiasaan belajar mereka yang kurang baik seperti tidak 

fokus dalam belajar, agar dapat memperoleh hasil belajar yang baik pula dan Dengan adanya penelitian 

ini diharapkan dapat menjadi gambaran untuk penelitian selanjutnya mengenai kesalahan siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita berdasarkan Teori Newman 
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