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 Penelitian ini dilatar belakangi dalam menyelesaikan suatu soal cerita 

pertidaksamaan kuadrat. Menurut Newman tahapan-tahapan tersebut meliputi 

membaca, pemahaman, transformasi, keterampilan proses, dan penulisan jawaban. 

Namun pada kenyataannya masih banyak siswa  yang melakukan kesalahan dalam 

menyelesaikan soal pemecahan masalah tersebut. Tujuan penelitian ini adalah: (1) 

Untuk mengetahui jenis-jenis kesalahan apa yang dilakukan siswa kelas X SMA 

Negeri 4 Palangka Raya, (2) Untuk mengetahui penyebab siswa kelas X SMA 

Negeri 4 Palangka Raya dalam menyelesaikan soal cerita materi pertidaksamaan 

kuadrat. 

 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskritif. Sumber data dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas X MIPA 2 SMA Negeri 4 Palangka Raya yang 

berjumlah 37 siswa. Dari sumber data tersebut dipilih 3 siswa sebagai subjek 

penelitian. Instrumen tes yang digunakan sebanyak 5 soal  uraian yang telah 

ditelaah oleh tiga orang raters yang terdiri dari dua orang dosen Program Studi 

Pendidikan Matematika dan satu orang guru matematika SMAN 4 Palangka Raya. 

Pengumpulan data dilakukan dengan metode tes dan wawancara.Analisis data 

dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) Kesalahan-kesalahan yang 

dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal cerita pada materi Pertidaksamaan 

kuadrat berdasarkan Newman secara garis besar dapat dijabarkan yaitu kesalahan 

memebca dimana siswa tidak tepat mengartikan kedalam simbol matematika, 

kesalahan pemahaman dimana siswa tidak tepat dalam menuliskan diketahui dan 

ditanyakan, kesalahan transformasi dimana siswa  tidak bisa mengartikan masalah 

dalam bentuk kalimat matematika, kesalahan keterampilan proses dimana siswa 

tidak dapat mengaplikasikan rumus, dan kesalahan penulisan jawaban dimana 

siswa tidak dapat menuliskan kesimpulan dengan tepat, (2) Penyebab kesalahan 

yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal cerita pada materi 

pertidaksamaan kuadrat berdasarkan Newman  dapat dijabarkan yaitu kurangnya 

ketelitian siswa dalam membaca soal cerita, kurang teliti terhadap penulisan 

informasi yang diketahui dan ditanyakan, siswa kesulitan mentransformasi soal 

tersebut, siswa kurang dapat menyelesaikan soal tersebut, dan kurangnya 

ketelitian siswa dalam prnulisan jawaban akhir. 

 


