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ANALISIS KESALAHAN SISWA DALAM MENYELESAIKAN SOAL OPERASI HITUNG PADA 

BILANGAN PECAHAN SISWA KELAS VII SMP PGRI BANYUBIRU 

Oleh 

Tulus Apriyanto 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan yaitu (1) 

Untuk menganalisis tipe-tipe kesalahan apa saja yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan 

soal operasi hitung pada bilangan pecahan, (2) Untuk mengidentifikasi pemikiran disebalik 

kesalahan yang dilakukan oleh siswa dalam mengerjakan soal-soal operasi hitung pada 

bilangan pecahan. Pengumpulan data dilakukan dengan metode metode tes dan metode 

wawancara.Tes dilakukan pada siswa kelas VII  di SMP PGRI Banyubiru dengan jumlah siswa 

yang mengisi soal tes, wawancara dilakukan terhadap siswa yang dipilih berdasarkan jenis 

kesalahan yang dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kesalahan tipe 1 

yaitu kesalahan karena kecerobohan atau kurang cermat sebesar 66,67%, kesalahan tipe 2 

yaitu kesalahan dalam keterampilan proses sebesar 26,04%, kesalahan tipe 3 yaitu 

kesalahan memahami soal sebesar 4,17%, kesalahan tipe 4 yaitu kesalahan trasformasi 

sebesar 0%, kesalahan tipe 5 yaitu kesalahan dalam menggunakan notasi sebesar 3,13%, 

kesalahan tipe 6 yaitu kesalahan membaca sebesar 0%. secara keseluruhan kesalahan yang 

dilakukan siswa adalah kesalahan karena keterampilan proses yaitu Siswa dalam 

menggunakan kaidah atau aturan sudah benar, tetapi melakukan kesalahan dalam 

melakukan penghitungan. Dugaan penyebab kesalahan karena siswa sering tidak 

memperhatikan pelajaran, kurang teliti dalam mengerjakanya dan kurang latiahan. 

Kata kunci : analisis kesalahan, bilangan pecahan 

A.PENDAHULUAN 

Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu menghadapi banyak permasalahan. 

Permasalahan-permasalahan itu tentu saja tidak semuanya merupakan permasalahan 

matematis, namun matematika memiliki peranan yang sangat sentral dalam menjawab 

permasalahan keseharian itu (Suherman, 2005:65). Ini berarti bahwa matematika sangat 

diperlukan oleh setiap orang dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu memecahkan 

permasalahan. Oleh karena itu, tidak salah jika pada bangku sekolah, matematika menjadi 

salah satu mata pelajaran pokok yang diajarkan dari bangku taman kanak-kanak hingga 

perguruan tinggi. Permasalahan yang terjadi sekarang ini adalah supaya guru bisa 

mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki oleh anak agar anak tidak salah dalam 

mengaplikasikan yang diberikan oleh guru. Hal utama yang paling penting adalah agar siswa-
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siswi dapat aktif dan kreatif dalam setiap pembelajaran yang diberikan guru. Pelajaran 

matematika memiliki beraneka ragam karakteristik, salah satu karakteristik matematika 

adalah mempunyai objek yang bersifat abstrak. Sifat abstrak ini menyebabkan banyak siswa 

mengalami kesulitan dalam matematika (Sudharta, 2006). Rendahnya kemampuan 

matematika siswa disebabkan oleh faktor siswa yaitu mengalami masalah secara 

komprehensif atau secara parsial dalam matematika, didalam memberikan meteri 

pembelajaran matematika guru sering menyampaikan melalui ceramah saja sehingga siswa-

siswi sulit menangkap konsep yang diberikan oleh guru. Padahal jika suatu konsep tidak 

diberikan dengan benar maka siswa-siswi akan kesulitan dalam melanjutkan materi 

berikutnya. 

Operasi bilangan pecahan adalah salah-satu materi matematika di SMP yang terdiri dari 

penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dimana materi ini harus benar-

benar dipahami dari segi konsep, prosedur, serta keterampilan berhitung karena untuk 

menghindari kesalahan – kesalahan yang dialami siswa. Penelitian yang dilakukan Santoso 

(2010)  di SMP Negeri 7 salatiga tahun ajaran 2009-2010. Pada penelitian tersebut 

diungkapkan bahwa terdapat empat klasifikasi kesalahan yang dominan yaitu kesalahan 

karena kecerobohan atau kurang cermat sebesar 26,2%; kesalahan keterampilan proses 

sebesar 32,1%; kesalahan memahami soal sebesar 23,2%; kesalahan penggunaan notasi 

sebesar 18,5%. 

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan oleh Febrianti Fajar Santoso di SMP Negeri 7 

salatiga kelas VII-C tahun ajaran 2009-2010 serta dari hasil  wawancara dengan salah satu 

bapak guru yang mengajar di SMP PGRI Banyubiru. Dalam penelitian tentang adanya 

kesalahan siswa ini, bukan hanya untuk mengetahui tipe-tipe kesalahan saja namun  juga 

untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pemikiran disebalik kesalahan yang dilakukan 

oleh siswa. Oleh karena itu tertarik untuk mengkaji penelitian yang berjudul “Analisis 

Kesalahan Siswa Kelas VII Dalam Menyelesaikan Soal-Soal operasi hitung pada bilangan 

pecahan Di SMP PGRI Banyubiru”. Dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan evaluasi 

dari pembelajaran sehingga dapat dilakukan perbaikan pokok bahasan ini. 

 

 

 



 

3 

 

B.KAJIAN TEORI 

1. Analisis kesalahan 

Dalam mempelajari matematika, konsep-konsep matematika menjadi dasar untuk 

mempelajari setiap materi pada matematika. Banyak dari siswa tidak mengetahui jika dalam 

mengerjakan soal-soal matematika siswa hanya beranggapan jika suatu jawaban sudah 

benar maka siswa sudah memahami konsep, padahal jika diteliti lebih lanjut jawaban 

tersebut belum tentu sesuai konsep-konsep yang ada. Hufeisen dan Neuner (2003 : 105) 

menjelaskan  analisis kesalahan adalah “Fahleranalyase ist ein aus verchidenen schritten 

bestehendes Vorgehen Zur Identifizierung, Klassifizierung, Erklarung, Korrektur und 

Bewertuung, Therapie und Prophylaxes Vonfahlern”. 

Kesalaha-kesalahan siswa tersebut bisa terjadi dari beberapa hal diantaranya karena 

konsep, konsepsi, prakonsep dan miskonsepsi. 

a. Konsep  

Banyak pengertian-pengertian tentang sebuah konsep, dan para ahlipun mendefinisaikan 

konsep itu berbeda-beda. Memes (2000) menyatakan konsep adalah ide atau gagasan yang 

digeneralisasi dari pengalaman manusia  dengan beberapa peristiwa, benda, dan fakta. 

Menurut merill (1977) konsep itu merupakan sekumpulan benda-benda, simbol atau suatu 

peristiwa yang dikelompokan bersama berdasar persamaan karakteristik dan yang 

direferensi dengan nama atau simbol khusus, dengan kata lain konsep merupakan suatu 

pernyataan yang dipakai untuk mengenal beberapa kupasan ciri-ciri yang khusus dan suatu  

indikasi bagaimana ciri-ciri tersebut dikombinasikan. Nasution (2008:161) mengungkapkan 

bahwa apabila seseorang dapat menghadapi benda atau peristiwa sebagai suatu kelompok, 

golongan, kelas, atau kategori maka orang tersebut sudah belajar konsep  

Dari pernyataan-pernyataan di atas tentang suatu konsep maka dapat disimpulkan 

bahwa konsep itu adalah suatu peristiwa berfikir tentang semua hal yang direncanakan 

manusia dengan tujuan untuk mempermudah manusia .berkomunikasi serta memungkinkan 

manusia berfikir sesuai dengan peristiwa dan fakta. 

b. Konsepsi 

Berg dalam Handjojo (2004) Konsepsi adalah suatu tafsiran  seseorang  kepada konsep 

tertentu dalam kerangka yang sudah ada di dalam  pikirannya dan setiap konsep  tersebut 

diproses dengan konsep-konsep yang sudah dimiliki manusia. Namun belum semua konsep-
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konsep yang dimiliki manusia itu benar. Handjojo dalam Kristinatali (2010) yang 

mengartikan konsepsi adalah suatu konsep yang dimiliki seseorang melalui penalaran, 

intuisi, budaya, pengalaman hidup atau yang lain. Dengan demikian bila seorang 

siswa/mahasiswa pasif maka konsepsinya sedikit tapi bila siswa/mahasiswa tersebut aktif 

maka konsepsinya juga akan semakin banyak (Purba, 2008). 

Maka dapat disimpulkan bahwa konsepsi  adalah makna dari suatu konsep yang 

diekspresikan melalui pendapat atau suatu tindakan yang nyata. 

c. Prakonsep 

Didalam proses pembelajaran setiap siswa sudah mempunyai pengetahuan awal dari 

pengalaman dan pembelajaran yang sudah didapat seblumnya. Pengetahuan awal siswa 

dipakai pegangan guru dalam pembelajaran selanjutnya. Suparno (2005) prakonsepsi 

diartikan sebagai konsep yang dimiliki siswa sebelum proses pembelajaran berlangsung, 

meskipun mereka sudah pernah mendapatkan pelajaran itu sebelumnya. Dan menurut 

Soedjadi (1995) prakonsep adalah konsep awal yang dimiliki seorang tenang suatu objek. 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan prakonsepsi adalah  konsepsi yang 

dimiliki seorang tentang konsep. 

d. Miskonsepsi dan penyebabnya 

Miskonsepsi adalah peristiwa dimana terjadinya perbedaan konsep seseorang dengan 

konsep para pakar ahli ,dan biasanya perbedaan-perbedaan tersebut sulit untuk diubah 

menjadi benar (berg,1991). Sehingga miskonsepsi dapat diartikan sebagai kesalahpahaman 

mengenai konsep suatu ilmu. Penyebab utama terjadinya miskonsepsi adalah  karena setiap 

orang membangun pengetahuan mereka persis dengan pengalamannya serta tidak 

mengetahui konsep yang sebenarnya, sehingga apabila siswa dihadapkan pada situasi baru, 

seperti ketika diminta memberikan alasan atau hubungan antara konsep dimana siswa bisa 

mengalami miskonsepsi (indraswari, 2005). Feldsine dalam Santoso (2010) mengartikan 

miskonsepsi sebagai suatu kesalahan dan hubungan yang tidak benar antar konsep-konsep. 

Miskonsepsi atau salah konsep menunjukan pada suatu konsep yang tidak sesuai dengan 

pengertian ilmiah atau pengertian yang diterima para pakar dalam bidang itu. Bentuknya 

dapat berupa konsep awal, kesalahan hubungan yang tidak benar antara konsep-konsep, 

gagasan intuitif, atau pandangan yang naif.  
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Selanjutnya Rosita(2005) mengungkapkan beberapa penyebab yang dapat 

mengakibatkan miskonsepsi, yaitu : Guru sendiri tidak terbebas dari miskonsepsi yang 

dimiliki akhirnya siswa juga mendapatkan dampaknya; Tidak semua materi-materi pada 

mata pelajaran matematika dapat menyajikan konsep-konsep sederhana yang berhubungan 

dengan kehidupan sehari-hari dari siswa sehingga konsep matematika dapat berkembang 

dengan sendirinya. Seringkali ada beberapa konsep yang tidak disampaikan oleh guru 

bahkan guru itu sendiri tidak mengetahui konsep; Beberapa buku yang digunakan dalam 

pelajaran memuat konsep yang salah, bahkan tidak menampilkan konsep yang harus 

dipahami siswa melainkan hanya berhubungan dengan soal-saol latihan saja; Beberapa kata 

yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari mempunyai arti yang berbeda dalam 

matematika; Bahasa-bahasa daerah yang terkadang tidak sesuai dengan terjemahan aslinya; 

Faktor budaya dan bahasa yang sulit dipahami siswa apabila siswa terdiri dari berbagai suku. 

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa miskonsepsi adalah semua 

konsep-konsep yang bertentangan dengan pengertian ilmiah. 

2. tipe-tipe kesalahan. 

Menurut Newman (Clement, 1980) yaitu: Kesalahan karena kecerobohan atau kurang 

cermat dalam menyelesaikan soal metematika sering dijumpai kesalahan dalam proses 

penyelesaian dimana siswa tidak menguasai suatu konsep matematika dan siswa kurang 

menguasai teknik berhitung; Kesalahan dalam keterampilan proses, Siswa dalam 

menggunakan kaidah atau aturan sudah benar atau siswa sudah bisa menguasai konsep, 

tetapi siswa melakukan kesalahan dalam melakukan penghitungan atau komputasi; 

Kesalahan memahami soal, siswa sebenarnya sudah dapat memahami soal, tetapi belum 

menangkap informasi yang terkandung dalam pertanyaan, sehingga siswa tidak dapat 

menyelesaikan solusi dari permasalahan atau siswa tidak bisa menuliskan hasil akhir dari 

soal; Kesalahan trasformasi, siswa gagal dalam memahami soal-soal untuk diubah kedalam 

kalimat matematika yang benar; Kesalahan dalam menggunakan notasi, dalam hal ini siswa 

melakukan kesalahan dalam menggunakan notasi yang benar, Didalam mengerjakan siswa 

menggunakan notasi yang salah; Kesalahan membaca, siswa melakukan kesalahan dalam 

membaca kata-kata penting dalam pertanyaan atau siswa salah dalam membaca informasi 

utama, sehingga siswa tidak menggunakan informasi tersebut untuk menyelesaikan soal. 
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Tabel 1 indikator kesalahan menurut newman 

Jenis kesalahan Indikator 

Kesalahan karena kecerobohan atau kurang 

cermat 

Tidak menguasai konsep, dan siswa kurang 

menguasai teknik berhitung. 

Kesalahan keterampilan proses Siswa sudah menguasai konsep tetapi siswa salah 

dalam melakukan perhitungan atau komputasi. 

Kesalahan dalam memahami soal siswa belum menangkap informasi yang 

terkandung dalam pernyataan sehingga siswa 

tidak dapat memproses lebih lanjut dari 

permasalahan. 

Kesalahan mentranformasikan Siswa gagal dalam mengubah kekalimat 

matematika yang benar. 

Kesalahan menggunakan notasi Siswa salah dalam menggunakan tanda notasi 

Kesalahan membaca soal Siswa salah dalam membaca kata-kata penting 

dalam pernyataan 

 

C. METODE PENELITIAN 

 Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif, penelitian 

deskriptif dapat mendeskripsikan keadaan-keadaan yang mungkin terdapat dalam situasi 

tertentu secara sistematis tanpa mengadakan perhitungan atau mengolah data satistik 

secara mendalam. Penelitian ini dilakukan  untuk mengetahui tipe-tipe kesalahan siswa 

dalam menyelesaikan soal  operasi hitung bilangan pecahan  dan mengetahui pemikiran-

pemikiran disebaliknya 

 Penelitian ini dilakukan di SMP PGRI Banyubiru Kabupaten Semarang, yang 

dilaksanakan pada tanggal 15 februari 2012 sampai tanggal 15 april 2012. Penelitian 

dilaksanakan di SMP PGRI Banyubiru, karena saat observasi di SMP PGRI banyubiru 

mendapat informasi bahwa banyak siswa melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal-

soal matematika khususnya pada materi Operasi Hitung Bilangan Pecahan 

Untuk mendapatkan bahan dan keterangan yang dibutuhkan dalam  penelitian maka 

peneliti menentukan langkah-langkah pengumpulan data yang sesuai dengan permasalahan 

dalam penelitian. Dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting 

demi keberhasilan penelitian. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan 
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data, siapa sumbernya, dan apa alat yang digunakan. Salah satu hal yang paling penting 

dalam penelitian adalah data penelitian, karena melalui data berbagai macam tujuan 

penelitian dapat dicapai, baik dalam hal menjawab pertanyaan, maupun pengujian 

hipotesis. Untuk mendapatkan hasil yang relevan teknik yang peneliti gunakan dalam 

penelitian ini adalah metode Tes dan Wawancara. 

D.HASIL PENELITIAN 

 Dalam penlitian ini, data diperoleh dari metode tes, dan wawancara. Metode tes 

digunakan untuk mengetahui bentuk-bentuk kesalahan yang dilakukan siswa dalam 

menyelesaikan soal-soal cerita persamaan linier satu variabel. Dalam menganalisis data, 

jawaban siswa ditentukan dari hasil akhirnya saja tetapi dilihat dari langkah-langkah yang digunakan 

siswa karena yang ditekankan adalah pemahaman konsep siswa dalam menyelesaikan soal-soal 

operasi hitung pada bilangan pecahan. 

 Berdasarkan beberapa kesalahan yang dilakukan oleh siswa, diperoleh bentuk-bentuk 

kesalahan yang dapat dikelompokan ke dalam 6 tipe kesalahan, yaitu,  (1) kesalahan karena 

kecerobohan atau kurang cermat, (2) kesalahan dalam  keterampilan proses, (3) kesalahan 

dalam memahami soal, (4) kesalahan transformasi, (5) kesalahan dalam penggunaan notasi, 

(6) kesalahan membaca soal. 

Tabel 2 

Jumlah Tiap-Tiap Tipe Kesalahan 

No 
Soal 

Materi 

Keterangan 
Total 

Kesalahan Tipe  
I 

Tipe 
II 

Tipe 
III 

Tipe 
IV 

Tipe 
V 

Tipe 
VI 

1 
Pecahan 
biasa 
dengan 
pecahan 
biasa 

Penyebut 
sama 

2 - - - - - 2 

2 
Penyebut 

tidak sama 
5 2 - - - - 7 

3 
Pecahan 
campuran 
dengan 
pecahan 
biasa 

Penyebut 
sama 

3 1 - - - - 4 

4 
Penyebut 

tidak sama 
5 2 - - - - 7 

5 
Pecahan 
biasa 
dengan 
pecahan 
biasa 

Penyebut 
sama 

2 3 - - - - 5 

6 
Penyebut 

tidak sama 
6 1 - - 1 - 8 

7 
Pecahan 
campuran 

Penyebut 
sama 

6 1 1 - - - 8 



 

8 

 

 

1.Pembahasan Hasil Penelitian 

a. Pembahasan tes berdasarkan tipe kesalahan I 

Tipe kesalahan I (kesalahan karena kecerobohan atau kurang cermat) adalah kesalahan dalam proses 

penyelesaian dimana siswa tidak menguasai suatu konsep matematika dan siswa kurang menguasai 

teknik berhitung, antara lain adalah didalam mengerjakan siswa langsung menjawab soal tanpa 

menulis langkah-langkahnya 

Jenis soal  Bentuk kesalahan  Jumlah 
kesalahan 

Pecahan 
biasa dengan 
pecahan 
biasa 
(penyebut 
sama) 

No Bentuk Soal Jawaban siswa 

1  +   

 
Keterangan: 
Terlihat bahwa siswa melakukan kesalahan karena siswa tidak menguasai suatu 
konsep suatu bilangan pecahan. Siswa langsung menjumlahkan bilangan 
tersebut dan akirnya siswa salah. 
Hasil wawancara: 
berdasarkan hasil wawancara, ternyata siswa masih bingung bagaimana cara 
untuk menyelesaikan soal tersebut. Hal ini didukung dengan cara mengerjakan 

siswa saat diberi soal        +  siswa menjawab   

2 

Pecahan 
biasa dengan 
pecahan 
biasa 
(penyebut 

No Bentuk 
Soal 

Jawaban siswa 

2  +  

 

5 

8 
dengan 
pecahan 
biasa 

Penyebut 
tidak sama 

9 2 1 - - - 12 

9 
Pecahan 
biasa 
dengan 
pecahan 
biasa 

Penyebut 
sama 

6 1 - - - - 7 

10 
Penyebut 

tidak sama 
2 - - - - - 2 

11 
Pecahan 
campuran 
dengan 
pecahan 
biasa 

Penyebut 
sama 

4 2 - - - - 6 

12 
Penyebut 

tidak sama 
9 1 - - - - 10 

13 
Pecahan 
biasa 
dengan 
pecahan 
biasa 

Penyebut 
sama 

2 4 - - - - 6 

14 
Penyebut 

tidak sama 
- 3 1 - 1 - 5 

15 
Pecahan 
campuran 
dengan 
pecahan 
biasa 

Penyebut 
sama 

1 1 - - 1 - 3 

16 
Penyebut 

tidak sama 
2 1 1 - - - 4 
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tidak sama) Keterangan: 
Terlihat bahwa siswa tidak mengerti suatu konsep penyetaraan penyebut pada 
bilangan pecahan, akirnya membuat siswa salah dalam mengerjakan soal 
tersebut. 
Hasil wawancara: 
Ketika diberi soal yang sama siswa kembali melakukan kesalahan, soal itu 

adalah  +  =  =  =   ternyata siswa tidak menguasai konsep 

Pecahan 
campuran 
dengan 
pecahan 
biasa 
(penyebut 
sama) 

No Bentuk 
Soal 

Jawaban siswa 

3 X  +  

  

Keterangan: 
Siswa tidak menguasai suatu konsep yaitu siswa bermaksud menyamakan 
penyebut padahal penyebutnya sudah sama dan akirnya siswa salah. 
Hasil wawancara: 
Berdasarkan hasil wawancara kesalahan yang didapat adalah siswa ceroboh  
dalam melihat soal yaitu siswa selalu mengira bahwa setiap penyebut pasti 
disamakan, padahal tidak semua penyebut harus disamakan jika penyebut 
tersebut sudah sama maka penyebut tersebut tidak perlu disamakan 

3 

Pecahan 
campuran 
dengan 
pecahan 
biasa 
(penyebut 
tidak sama) 

No Bentuk 
Soal 

Jawaban siswa 

4 X  +  

 
Keterangan: 
Siswa salah dalam menyelesaikan soal yaitu siswa tidak menyamakan penyebut 
terlebih dahulu dan akirnya siswa salah. 
Hasil wawancara: 
Berdasarkan hasil wawancara kesalahan yang didapat ternyata siswa tidak 
memahami suatu konsep operasi bilangan pecahan, setelah dijelaskan sedikit 
siswa langsung bisa mengerjakan soal yang diberikan. 
 

5 

Pecahan 
biasa dengan 
pecahan 
biasa 
(penyebut 
sama) 

No Bentuk 
Soal 

Jawaban siswa 

5  -  

  
Keterangan: 
Siswa salah dalam proses penyelesaian yaitu siswa langsung menjawab soal 
tanpa menuliskan langkah-langkahnya terlebih dahulu dan hasilnya jawaban 
siswapun akirnya salah. 
Hasil wawancara: 
Berdasarkan hasil dari wawancara kesalahan yang didapat adalah siswa tidak 
mengerti sama sekali konsep dari opersai bilangan pecahan setelah diberi 
suatu soal dan diberi sedikit penjelasan siswa langsung mengerti dan bisa 
mengerjaklan dengan benar 

2 

Pecahan 
biasa dengan 
pecahan 
biasa 
(penyebut 
tidak sama) 

No Bentuk 
Soal 

Jawaban siswa 

6  -  
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Keterangan: 
siswa sama sekali tidak menguasai konsep terlihat bahwa dalam menyamakan 
suatu penyebut siswa salah dan hasilnyapun salah. 
Hasil wawancara: 
Dari hasil wawancara siswa kebingungan ketika melihat angka dengan nominal 
yang besar-besar kemudian siswa mencontek teman, tetapi saat diberikan soal 
dengan nominal yang kecil siswa bisa mengerjakan 

Pecahan 
campuran 
dengan 
pecahan 
biasa 
(penyebut 
sama) 

No Bentuk 
Soal 

Jawaban siswa 

7 X  -  

 
 

Keterangan: 
Siswa salah dalam proses penyelesaian yaitu siswa langsung menjawab soal 
tanpa menuliskan langkah-langkahnya terlebih dahulu dan hasilnya jawaban 
siswapun akirnya salah. 
Hasil wawancara: 
Berdasarkan hasil wawancara ternyata siswa mengira kalau soal tersebut bisa 
langsung diselesaikan ternyata saat diberi soal yang berbeda dengan model 
yang sama siswa bisa mengarjakanya. 

6 

Pecahan 
campuran 
dengan 
pecahan 
biasa 
(penyebut 
tidak sama) 

No Bentuk 
Soal 

Jawaban siswa 

8 X  -  

 
Keterangan: 
Siswa salah dalam mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa, walaupun 
langkah yang dilakukan siswa sudah benar akan tetapi hasilnya tetap salah. 
Hasil wawancara: 
Berdasarkan hasil dari wawancara ternyata siswa bingung saat mengerjakan 
soal, tetapi setelah diberikan soal dengan model yang sama siswapun bisa 
mengerjakanya 

9 

Pecahan 
biasa dengan 
pecahan 
biasa 
(penyebut 
sama) 

No Bentuk 
Soal 

Jawaban siswa 

9  ×  

 
 

Keterangan: 
Terlihat bahwa siswa mengira semua operasi bilangan pecahan harus 
disamakan penyebutnya, padahal tidak semua operasi pada bilangan pecahan 
disamakan penyebutnya salah satunya operasi bilangan tersebut adalah 
perkalian. 
Hasil wawancara: 
Setelah diberi soal latian lagi, siswa kembali melakukan kesalahan yang sama 

dan soal tersebut adalah   x  =  =  . ternyata siswa tidak mengetahui 

konsep operasin pecahan dengan benar. 

6 

Pecahan 
biasa dengan 
pecahan 
biasa 
(penyebut 
tidak sama) 

No Bentuk 
Soal 

Jawaban  

10  ×  
 

Keterangan: 
Siswa salah karena siswa tidak memahami soal yaitu siswa menyamakan 

2 
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penyebut dulu padahan dalam operasi pecahan  pada perkalian tidak harus 
disamakan tetapi langsung dikerjakan langsung 
Hasil wawancara: 
Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa, kesalahan yang didapat adalah 
siswa merasa kebingungan dalam mengerjakan soal-soal operasi pecahan. 
 

Pecahan 
campuran 
dengan 
pecahan 
biasa 
(penyebut 
sama) 

No Bentuk 
Soal 

Jawaban siswa 

11 X  ×  
 

Keterangan: 
Siswa salah karena siswa tidak mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa 
dulu siswa langsung mengerjakan soal tersebut dan akirnya siswa salah. 
Hasil wawancara: 
Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa, kesalahan yang didapat adalah 
dalam mengerjakan soal siswa menganggap bahwa soal langgsung bisa 
dikerjakan tanpa mengubah ke pecahan biasa dahulu. 

4 

Pecahan 
campuran 
dengan 
pecahan 
biasa 
(penyebut 
tidak sama) 

No Bentuk 
Soal 

Jawaban siswa 

12 X  ×  
  

Keterangan: 
Siswa salah karena siswa idak mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa 
dahulu dan akirnya apa yang dikerjakan oleh siswa menjidi salah. 
Hasil wawancara: 
Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa kesalahan yang didapat adalah 
siswa mengira didalam mengerjakan soal tersebut langsung bisa dikerjakan 
tanpa menggubah ke dalam pecahan biasa terlebih dahulu. 

9 

Pecahan 
biasa dengan 
pecahan 
biasa 
(penyebut 
sama) 

No Bentuk 
Soal 

Jawaban siswa 

13  ÷  

 
 

Keterangan: 
Siswa salah karena siswa ceroboh didalam mengerjakan soal dan hasilnyapun 
dari soal yang dikerjakan oleh siswa adalah salah 
Hasail wawancara: 
Berdasarkan hasil dari wawancara kesalahan yang didapat adalah siswa tidak 
tau bagaimana harus mengerjakannya atau siswa tidak mempunyai suatu 
konsep. 

2 

Pecahan 
campuran 
dengan 
pecahan 
biasa 
(penyebut 
sama) 

No Bentuk 
Soal 

Jawaban siswa 

15 X  ÷  

  
Keterangan: 
Siswa ceroboh karena siswa tidak menguasai konsep dalam pembagian pada 
pecahan yaitu siswa tidak membalik pecahan dibelakang tanda operasi yang 
menyebakan siswa menjadi salah. 
Hasil wawancara: 
Berdasakan hasil wawancara dengan siswa kesalahan  yang didapat adalah 
siswa tidak tau aturan dalam pembagian pada bilangan pecahan tetapi saat 
diberi soal dan diterangkan sedikit siswa bisa mengerjakannya. 

1 

Pecahan No Bentuk Jawaban siswa 2 
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campuran 
dengan 
pecahan 
biasa 
(penyebut 
tidak sama) 

Soal 

16 X  ÷  

  
Keterangan: 
Siswa ceroboh karena siswa tidak menguasai konsep dalam pembagian pada 
pecahan yaitu siswa tidak membalik pecahan dibelakang tanda operasi yang 
menyebakan siswa menjadi salah. 
Hasil wawancara: 
berdasarkan hasil dari wawancara kesalahan yang didapat adalah siswa 
mengira kalau didalam pembagian pada pecahan langsung bisa dikerjakan 
padahal siswa harus membalik pecahan di belakang tanda opersi dulu baru bisa 
dikerjakan. 

Berdasarkan contoh Tipe kesalahan I (kesalahan karena keserobohan atau kurang 

cermat), dari kesalahan siswa tersebut terdapat berbagai macam-macam faktor yang 

menjadi pemikiran disebalik kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal-soal operasi 

pecahan pada bulat. Faktor-faktor tersebut yaitu siswa kurang teliti didalam mengerjakanya 

(siswa ceroboh),siswa merasa bingung dalam mengerjakan operasi pacahan pada notasi-

notasi tertentu. Kesalahan-kesalahan tersebut dikarenakan siswa tidak menguasai konsep 

dari operasi bilangan pecahan pada bilangan. 

b. Pembahasan tes berdasarkan tipe kesalahan II 

Tipe kesalahan II (kesalahan dalam keterampilan proses) adalah Siswa dalam 

menggunakan kaidah atau aturan sudah benar atau siswa sudah bisa menguasai konsep, 

tetapi siswa melakukan kesalahan dalam melakukan penghitungan atau komputasi. 

Prosentase berdasarkan tipe kesalahan II sebagai berikut : 

Jenis soal Bentuk kesalahan Jumlah 
kesalahan 

Pecahan biasa 
dengan 
pecahan biasa 
(penyebut 
tidak sama) 

No Bentuk 
Soal 

Jawaban siswa 

2  +  

 
Keterangan: 
Siswa sudah benar dalam menggunakan kaidah atau aturan cara kerja 
operasi pada bilangan pecahan  tetapi siswa melakukan kesalahan dalam 
menghitung dan hasilnyapun salah 
Hasil wawancara: 
Berdasarkan hasil dari wawancara dengan siswa kesalahan yang didapat 
adalah siswa tergesa-gesa ingin cepat menyelesaikanya dan saat diberi soal 
lagi dengan didampinggi siswa bisa mengerjakan. 

2 

Pecahan 
campuran 
dengan 
pecahan biasa 
(penyebut 

No Bentuk 
Soal 

Jawaban siswa 

3 X  +  

 
Keterangan: 

1 
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sama) Siswa sudah tepat dalam menentukan langkah-langkahnya tetapi dalam 
proses akir siswa salah menghitung. 
Hasil wawancara: 
Berdasarkan hasil dari wawancara kesalahan yang didapat adalah sisswa 
ceroboh,siswa mengira kalau langsung bisa di jumlahkan padahal tidak. 

Pecahan 
campuran 
dengan 
pecahan biasa 
(penyebut 
tidak sama) 

No Bentuk 
Soal 

Jawaban siswa 

4 X  +   

 
Keterangan: 
Siswa sudah benar dalam kaidah akan tetapi siswa melakukan kesalahan 
didalam menghitung yaitu dalam hal menyetarakan penyebut 
Hasil wawacara: 
Berdasarkan hasil dari wawancara kesalahan yang dilakukan 
oleh siswa adalah (6 : 3) × 17 = 34 tetapi siswa menjawabnya 36 
hasilnyapun salah. 

2 

Pecahan biasa 
dengan 
pecahan biasa 
(penyebut 
sama) 

No Bentuk 
Soal 

Jawaban siswa 

5  -  

 

 

Keterangan: 
Siswa sudah benar dalam menggunakan aturan cara kerja operasi pada 
bilangan pecahan  tetapi siswa melakukan kesalahan dalam menghitung 
dan hasilnya salah. 
Hasil wawancara: 
Berdasarkan hasil wawacara dengan siswa kesalahan yang didapat adalah 
siswa lupa dalam memberi tanda negatif. 

3 

Pecahan 
campuran 
dengan 
pecahan biasa 
(penyebut 
sama) 

No Bentuk 
Soal 

Jawaban siswa 

7 X  -  

 
 

Keterangan: 
Siswa sudah benar dalam menentukan langkah-lngkahnya akan tetapi 
siswa melakukan kesalahan dalam proses perhitungan. 
Hasil wawancara: 
Berdasarkan hasil dari wawancara kesalahan yang didapat adalah siswa 
tergesa-gesa saat menuliskan hasil dari soal yang dikerjakan, yang 

seharusnya ˉ tetapi siswa hanya menulis  ˉ  

1 

Pecahan 
campuran 
dengan 
pecahan biasa 
(penyebut 
tidak sama) 

No Bentuk 
Soal 

Jawaban siswa 

8 X  -  
 

Keterangan: 
Siswa mencoba mengerjakan dengan menggunakan caranya sendiri dengan 
langkah-langkah yang benar akan tetapi saat menghitung siswa salah. 
Hasil wawancara: 
Berdasarkan dari hasil wawancara yang didapat adalah siswa beranggapan 

kalau angka 1(satu) didapat dari  padahal untuk memperoleh angka 1 

2 
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(satu) tidak hanya tetapi melihat penyebutnya dahulu baru pembilang 

menyesuaikan. 

Pecahan biasa 
dengan 
pecahan biasa 
(penyebut 
sama) 

No Bentuk 
Soal 

Jawaban siswa 

9  ×  

 
 

Keterangan: 
Siswa mencoba mengerjakan langsung dengan cara yang benar akan tetapi 
siswa salah dalam menghitungnya 
Hasil wawancara: 
Berdasarkan hasil wawancara kesalahan yang didapat adalah siswa tergesa-
gesa yang mengakibatkan siswa ceroboh dan hasilnyapun salah 

1 

Pecahan 
campuran 
dengan 
pecahan biasa 
(penyebut 
sama) 

No Bentuk 
Soal 

Jawaban siswa 

11 X  ×  

 
Keterangan: 
Siswa sudah benar dalam menggunakan kaidah atau aturan cara kerja 
opersi pecahan tetapi melakukan kesalahan dalam menghitung dalam  
menentukan hasilnya. 
Hasil wawancara: 
Siswa tergesa-gesa dan ceroboh dalam melakukan proses perhitungan yang 
mengakibatkan siawa menjadi salah. 
 

2 

Pecahan 
campuran 
dengan 
pecahan biasa 
(penyebut 
tidak sama) 

No Bentuk Soal Jawaban siswa 

12 X  ×  
 

Keterangan: 
Siswa sudah benar dalam menentukan langkah-langkahnya tetapi siswa 
salah dalam proses menghitung yang mengakibatkan jawaban siswa 
menjadi salah 
Hasil wawancara: 
Berdasarkan wawancara yang didapat siswa menganggap 3 × 5 padahal 
didalam soalnya 3 ×12 yang hasilny seharusnya 36 

1 

Pecahan biasa 
dengan 
pecahan biasa 
(penyebut 
sama) 

No Bentuk 
Soal 

Jawaban siswa 

13  ÷  

 

 

Keterangan: 
Siswa sudah tepat dalam menentukan langkah-langkahnya tetapi dalam 
proses akir siswa salah menghitung. 
Hasil wawancara: 
Derdasarkan wawancara dengan siswa kesalahan yang didapat adalah 
siswa merasa bingung dalam mengalikan operasi bilangan pecahan, tetapi 
saat diberi soal dengan tipe yang sama siswa bisa mengerjakan dengan 
benar. 

4 

Pecahan biasa 
dengan 
pecahan biasa 
(penyebut 

No Bentuk 
Soal 

Jawaban siswa 

14  ÷  

 

3 
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Berdasarkan dari contoh Tipe kesalahan II (kesalahan karena keterampilan proses), dari 

kesalahan siswa tersebut terdapat berbagai macam faktor-faktor yang menjadi pemikiran 

disebalik kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal opersi hitung pada bilangan. Faktor-

faktor tersebut yaitu siswa melakukan kesalahan dalam penghitungan dan siswa tergesa-

gesa didalm menulis jawaban akir yang membuat jawaban tersebut menjadi salah. 

c. Pembahasan tes berdasarkan tipe kesalahan III 

Tipe kesalahan III (kesalahan memahami soal) adalah siswa sebenarnya sudah dapat 

memahami soal, tetapi belum menangkap informasi yang terkandung dalam pertanyaan, 

sehingga siswa tidak dapat menyelesaikan solusi dari permasalahan atau siswa tidak bisa 

menuliskan hasil akhir dari soal. Prosentase berdasarkan tipe kesalahan III seperti berikut : 

Jenis soal Bentuk kesalahan 
Jumlah 

kesalahan 

Pecahan 
campuran 

No Bentuk 
Soal 

Jawaban siswa 1 

tidak sama) Keterangan: 
Siswa sudah benar dalam menentukan langkah-langkahnya tetapi siswa 
ceroboh dalam mengerjakan hasilnya dan jawaban siswapun menjadi 
salah. 
Hasil wawancara: 
Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa kesalahan yang didapat adalah 
didalam mengerjakan menulis hasil pekerjaan siswa tergesa-gesa yang 
membuat jawaban siswa menjadi salah. 

Pecahan 
campuran 
dengan 
pecahan biasa 
(penyebut 
sama) 

No Bentuk 
Soal 

Jawaban siswa 

15 X  ÷  
 

Keterangan: 
Siswa sudah benar dalam menggunakan kaidah atau aturan cara kerja 
operasi pada bilangan pecahan  tetapi siswa melakukan kesalahan dalam 
menghitung dan hasilnyapun salah. 
 
Hasil wawancara: 
Berdasarkan wawancara dengan siswa kesalahan yang didapat adalah 
siswa menganggap 19 × 2 =36 padahal hasilnya harus 38. 

1 

Pecahan 
campuran 
dengan 
pecahan 
biasa 
(penyebut 
tidak sama) 

No Bentuk 
Soal 

Jawaban siswa 

16 X  ÷   
 

Keterangan: 
Siswa sudah benar dalam menggunakan kaidah atau aturan cara 
kerja operasi pada bilangan pecahan  tetapi kesalahan yang 
dilakukan siswa adalah siswa tidak teliti dalam menghitung hasil akir 
Hasil waancara: 
Berdasarkan hasil dari wawancara siswa merasa tergesa-gesa dalam 
menghitung yang mengakibatkan siswa salah dalam menghitung. 

1 
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dengan 
pecahan 
biasa 
(penyebut 
sama) 

7 X  -  
 

Keterangan: 
Sebenarnya siswa sudah memahami soal tetapi siswa belum 
menangkap informasi yang terkandung dalam soal yang membuat 
siswa tidak bisa mengisi jawaban akir dari soal 
Hasil wawancara: 
Berdasarkan wawancara dengan siswa kesalahan yang didapat  siswa 
merasa bimbang dan bingung untuk menyelesaikan soal tersebut. 

Pecahan 
campuran 
dengan 
pecahan 
biasa 
(penyebut 
tidak sama) 

No Bentuk 
Soal 

Jawaban siswa 

8 X  -  
 

Keterangan: 
Siswa sudah memahami soal tetapi siswa belum menangkap informasi 
dalam soal yang membuat siswa tidak bisa memjawab soal tersebut. 
Hasil wawancara: 
Siswa tergesa-gesa yang membuat siswa lupa mengisi jawaban akir dari 
soal. 

1 

Pecahan 
biasa dengan 
pecahan 
biasa 
(penyebut 
tidak sama) 

No Bentuk 
Soal 

Jawaban siswa 

14  ÷  
 

Keterangan: 
Siswa sudah bisa menjawab soal tetapi siswa tidak melengkapi 
informasi dalam soal. 
Hasil wawancara: 
Berdasarkan hasil wawancara pemikiran siswa sudah benar dalam 
mengerjakan soal operasi pada bilangan pecahan tetapi siswa tidak 
menulis hasil dari soal yang dikerjakanya. 

1 

Pecahan 
campuran 
dengan 
pecahan 
biasa 
(penyebut 
tidak sama) 

No Bentuk 
Soal 

Jawaban siswa 

16 X  ÷  
 

Keterangan: 
Siswa sudah mengerjakan dengan langkah-langkah yang benar tetapi 
siswa tidak melengkapi informasi dalam soal. 
Hasil wawancara: 
Berdasarkan hasil dari wawancara kesalahan yang didapat adalah siswa 
merasa bingung dalam mengerjakan soal sehingga soal tersebut tidak 
diselesaikan sampai selesai 

1 

Berdasarkan dari contoh tipe kesalahan III (kesalahan memahami soal), dari kesalahan 

siswa tersebut, terdapat berbagai macam faktor-faktor yang menjadi pemikiran disebalik 

kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal-soal opersi bilangan pecahan. Faktor-faktor 

tersebut yaitu siswa langsung menjawab hasilnya tanpa membuat menulis hasilnya dan 

siswa tergesa-gesa dalam menjawab soal yang mengakibatkan siswa lupa menulis hasilnya. 

 



 

17 

 

d. Pembahasan tes berdasarkan tipe kesalahan V 

Tipe kesalahan V (kesalahan dalam menggunakan notasi) adalah kesalahan siswa yang 

sering dijumpai kesalahan dalam proses penyelesaian dikarenakan kurang memahami 

konsep. Didalam menyelesaikan soal-soal operasi hitung pada bilangan pecahan kesalahan 

yang dilakukan seperti salah dalam mengubah operasi bilangan. Prosentase berdasarkan 

tipe kesalahan V seperti berikut:  

 

Jenis soal Bentuk kesalahan Jumlah 
kesalahan  

Pecahan 
biasa dengan 
pecahan 
biasa 
(penyebut 
tidak sama) 

No Bentuk 
Soal 

Jawaban siswa 

6  -  
 

Keterangan: 
Siswa sudah benar dalam menentukan bilangannya tetapi salah dalam 
menggunakan notasinya yaitu siswa menggunakan notasi penjumlahan. 
Hasil wawancara: 
Berdasarkan hasil dari wawancara kesalahan yang didapat adalah siswa 
salah menulis notasi yang seharusnya pengurangan menjadi 
penjumlahan. 

1 

Pecahan 
biasa dengan 
pecahan 
biasa 
(penyebut 
tidak sama) 

No Bentuk 
Soal 

Jawaban siswa 

14  ÷  
 

Keterangan: 
Siswa melakukan kesalahan dalam menggunakan notasiyang benar dalam 
operasi pada pecahan 
Hasil wawancara: 
Berdasarkan hasil dari wawancara kesalahan siswa adalah siswa lupa 
dalam mengubah tanda operasi pecahan yaitu perkalian. 

1 

Pecahan 
campuran 
dengan 
pecahan 
biasa 
(penyebut 
sama) 

No Bentuk 
Soal 

Jawaban siswa 

15 X  ÷  
 

Keteranagan: 
Siswa melakukan kesalahn karena siswa tidak mengubah notasi 
pembagian ke perkalian dan hasilnya jawaban dari siswa menjadi salah 
Hasil wawancara: 
Berdasarkan hasil dari wawancara kesalahn yang didapat adalah siswa 
tergesa-gesa yang membuat siswa salah dalam menulis notasi pada soal. 

1 

Berdasarkan dari contoh tipe kesalahan V (kesalahan dalam menggunakan notasi), dari 

kesalahan siswa tersebut, terdapat berbagai macam faktor-faktor yang menjadi pemikiran 

disebalik kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal-soal operasi pada bilangan. Faktor-

faktor tersebut yaitu siswa tergesa-gesa dalam menjawab mengerjakan soal dan siswa 

salah dalam menuliskan notasi dalam soal yang membuat jawaban siswa menjadi salah. 
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E. KESIMPULAN DAN SARAN 

1. KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat disimpulkan sebagai berikut : 

a. Berdasarkan prosentase kesalahan pada tiap-tiap kesalahan yang didapat di SMP PGRI 

BANYUBIRU adalah: kesalahan karena kecerobohan atau kurang cermat yaitu sebesar 66,67%; 

kesalahan dalam keterampilan proses yaitu sebesar 26,04%; kesalahan memahami soal yaitu 

sebesar 4,17%; kesalahan dalam mengunakan notasi yaitu sebesar 3,13%. 

b. faktor-faktor yang menjadi pemikiran disebalik kesalahan yang dilakukan siswa dalam 

menyelesaikan soal-soal operasi pada bilangan pecahan, faktor-faktor itu adalah sebagai berikut : 

1) banyak siswa yang ceroboh saat mengerjakan seperti siswa kurang teliti, terburu-buru tanpa 

mengoreksi kembali kerjaannya, sehingga siwa tidak mengetahui jika pekerjaannya masih 

salah atau malah belum dikerjakan. 

2) Siswa belum mengerti benar tentang operasi pada bilangan pecahan, yang membuat siswa 

salah dalam mengerjakan soal-soal operasi bilangan pecahan. 

3) siswa agak lama memahami soal karena bahasa yang digunakan sehari-hari berbeda, siswa 

hanya mementingkan hasil akhir saja tanpa memberi keterangan yang jelas dalam menjawab 

soal. 

4) siswa yang benar-benar mengerjakan soal dengan sungguh-sungguh hanya beberapa orang 

saja dan yang lainnya banyak yang cerita sendiri, banyak siswa yang menunggu jawaban 

teman untuk mengerjakan soal. 

Berdasarkan beberapa faktor-faktor di atas dapat dilihat bahwa pemikiran disebalik kesalahan 

yang dilakukan siswa terjadi karena adanya konflik kognitif. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan 

siswa karena pemahaman konsep pada materi operasi pada bilangan pecahan masih kurang, hal ini 

disebabkan siswa kurang menyukai mata pelajaran matematika, kesalahan bisa juga terjadi pada 

buku panduan dan penyampaian konsep guru yang salah.   

2. SARAN 

Bagi siswa: 

a. kesalahan karena kecerobohan atau kurang cermat yaitu siswa hendaknya harus banyak-banyak 

berlatih mengerjakan soal-soal matematika supaya menjadi terbiasa dan memperkecil 

kecerobohan-kecerobohan itu 

b. kesalahan dalam keterampilan proses yaitu siswa hendaknya konsep dasar siswa lebih dipahami 

supaya dalam melanjutkan prosedur penyelesaian tidak macet. 

c. kesalahan memahami soal yaitu hendaknya siswa harus latihan untuk memfokuskan diri pada 

soal agar mudah didalam menangkap apa maksud soal. 

d. kesalahan dalam mengunakan notasi yaitu hendaknya siswa harus benar-benar meneliti kembali 

jawaban yang sudah ditulis agar jawaban itu tidak salah. 

Bagi guru matematika: 

a. Pemahaman makna dalam setiap soal lebih ditekankan supaya siswa tidak keliru dalam 

mentransformasikan soal. 
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b. Konsep yang diberikan harus benar-benar sudah dikuasai oleh guru agar bisa dijadikan pedoman 

dasar siswa untuk materi selanjutnya. 

c. Guru harus lebih kreatif lagi menggunakan alat peraga yang menarik agar materi mudah 

dipahami oleh siswa siswa. 
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