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PENDAHULUAN  

Pembelajaran matematika di sekolah bertujuan menumbuhkan kemampuan 

berpikir kritis, logis, sistematis, cermat, efektif, dan efisien dalam memecahkan 

masalah. Salah satu indikator pencapaian tujuan ini adalah keberhasilan siswa dalam 

memahamimatematika dan memanfaatkan pemahaman ini untuk menyelesaikan 

persoalan-persoalan matematika, bidang lain maupun kehidupan sehari-hari. Capaian-

capaian ini dapat dievaluasi secara nasional maupun internasional.  

Pencapaian dalam pembelajaran matematika secara nasional terukur antara lain 

melalui ujian nasional. Hasil belajar matematika tingkat SMP dari tahun ke tahun 

mengalami kenaikan meskipun belum seperti yang diharapkan.  Tabel 1 menampilkan 

hasil ujian nasional SMP beberapa kota/kabupaten di Jawa Tengah dari tahun 2016 

sampai 2019 yang berada pada kisaran nilai 45 sampai 65 pada skala 100. Hasil ini 

menunjukkan tren membaik. Secara internasional, data dari Trends in Mathematics and 

Science Study (TIMSS) menunjukkanperingkatIndonesia yang cenderung turun 

dibandingkan negara lain. Data pada Tabel 2menunjukkankemampuan matematika 

siswa Indonesia secara umum masih rendah, bahkan lebih rendah dari Malaysia dan 

Thailand. Pencapaian yang masih belum sesuai harapan ini perlu dikaji lebih lanjut. 

 

Tabel 1. Hasil Ujian Nasional tahun 2016 sampai tahun 2019 Beberapa kota/kabupaten 

Kota/kabupaten Rata-rata hasil UN matematika 

2016 2017 2018 2019 

Kota Semarang 51,53 55,1 54,43 56,04 

Kota Surakarta 53,29 58,58 57,25 59,4 

Kota Tegal 47,62 50,18 48,63 51,8 

Kota Pekalongan 45,7 50,34 48,55 52,5 

Kota Salatiga 58,9 63,58 63,49 64,25 

Kota Magelang 58,45 64,39 61,42 62,94 

Kabupaten Banyumas 45,29 49,87 46,12 50,17 

Kabupaten Banjarnegara 40,16 44,69 41,95 45,24 

 

Tabel 2. Perbandingan hasil TIMSS beberapa negara  

Negara Peringkat TIMMS 

2003 2007 2011 2015 

Indonesia 35 36 38 46 

Malaysia 10 20 26 22 

Thailand -*) 29 28 30 

Chinese Taipei 4 1 3 3 

Korea 2 2 1 2 

Singapore 1 3 2 1 

Japan 5 5 5 5 

*) tidak berpartisipasi 

 

Salah satu materi matematika SMP yang tergolong sulit adalah bentuk aljabar.  

Dibandingkan materi lainnya, bentuk aljabar bersifat lebih abstrak karena lebih banyak 

melibatkan variabeldalam proses, di mana variabel merupakan bentuk simbolik keadaan 



nyata. Simbol-simbol yang muncul pada bentuk aljabar bisa berada pada bagian 

pembilang maupun penyebut dengan koefisien bilangan rasional. Operasi pada bentuk 

terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Pda bagian akhir 

materi aljabar terdapat penyelesaian masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan 

operasi hitung pada bentuk aljabar. Tabel 3 menampilkan hasil ujian nasional SMP 

materi bentuk aljabar beberapa kota/kabupaten dalam beberapa tahun terakhir. 

Penguasaan materi aljabar yang relatif rendah dari tahun ke tahun mencerminkan 

adanya masalah dalam pembelajaran materi aljabar. 

 

Tabel 3. Hasil UN materi bentuk aljabar di berbagai kota/kabupaten 

Kota/kabupaten Hasil UN matematika bentuk aljabar 

2015 2016 2017 2018 

Kota Semarang 53,52 52,50 52,60 49,43 

Kota Surakarta 57,23 53,42 56,10 53,06 

Kota Tegal 45,72 48,82 47,43 45,37 

Kota Pekalongan 47,94 47,56 48,39 45,42 

Kota Salatiga 60,88 59,80 61,24 57,99 

Kota Magelang 62,11 58,81 62,08 55,57 

Kabupaten Banyumas 46,14 46,22 45,80 41,26 

Kabupaten Banjarnegara 42,89 41,49 40,66 38,29 

 

 Upaya-upaya menelusuri hasil belajar bentuk aljabar telah dilakukan beberapa 

peneliti. (Sahriah, 2012) kesalahan merupakan penyimpangan terhadap hal yang benar 

yang sifatnya sistematis, konsisten, maupun insedental pada daerah tertentu. Kesalahan 

yang sering dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal-soal matematika disebabkan 

oleh kurangnya pemahaman atas materi prasyarat maupun materi pokok yang dipelajari, 

kurangnya penguasaan bahasa matematika, keliru menafsirkan atau menerapkan rumus, 

salah perhitungan, kurang teliti, lupa konsep. Selanjutnya kesalahan-kesalahan yang 

dilakukan oleh siswa dalam menyelesaikan soal-soal matematika menurut Newman 

antara lain adalah reading error, reading comprehension difficulty, transform error, 

weakness in proces skill, encoding error, dan corelles error(Yuliana, 2012). 

Terdapat beberapa upaya yang dapat meningkatkan pemahaman konsep agar siswa 

tidak mengulangi kesalahannya, diantaranya adalah penemuan terbimbing (Bani, 2011), 

pemberian tugas dan resitasi (Rahmawati, 2011), treffinger (Retnowati, 2013), 

scaffolding (Sahriah, 2012),dan sebagainya.Kesalahan siswa perlu diidentifikasi untuk 

mengetahui kesalahan apa saja yang dilakukan dan mengapa kesalahan tersebut terjadi, 

salah satunya adalah menggunakan scaffolding. Scaffolding merupakan teknik yang 

melibatkan perubahan tingkat dukungan untuk belajar.Pembelajaran scaffolding dapat 

diberikan kepada siswa untuk menyelesaikan masalah dalam bentuk pertanyaan 

penuntun ataupun interaksi dengan teman sebaya. Ada 2 tipe pertanyaan yaitu 

pertanyaan untuk menilai (question to asses) dan pertanyaan untuk menuntun (question 

to assist)(Susiana, 2011). 

Hasil-hasil penelusuran kesalahan siswa dalam menyelesaikan bentuk aljabar yang 

dipaparkan di atas mendorong peneliti menelusuri kesalahan-kesalahan siswa dalam 

menyelesaikan bentuk aljabar yang memuat pecahan. Makalah bertujuan melaporkan 

hasil identifikasi kesalahan-kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal-soal operasi 

hitung pada bemtuk aljabar yang memuat pecahan.  

 



 

 

METODE 

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif  kualitati 

karenabermaksud memahami fenomena-fenomena yang terjadi pada objek penelitian, 

selanjutnya data-data yang telah terkumpul dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa serta dengan memanfaatkan metode ilmiah. Dengan demikian, laporan penelitian 

akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. 

Ini sesuai dengan yang dikemukakan  Ruseffendi (1994 : 57) bahwa penelitian kualitatif 

adalah suatu penelitian dimana kita akan mengejar lebih jauh dan dalam, tetapi kita 

belum bisa memperkirakan apa yang sebenarnya terjadi (banyak kemungkinan) dan  

Moleong,(2006 : 4) bahwa penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata–kata tertulis atau lisan dari orang–orang dan 

perilaku yang dapat diamati.Dalam penelitian ini, tidak ada hipotesis dan data yang 

dihasilkan adalah data deskriptif yang berupa kata–kata tertulis atau lisan, mengacu 

pada Huberman (1992:15) bahwa data yang muncul pada penelitian kualitatif berwujud 

kata-kata dan bukan rangkaian angka.  

Subjek penelitian terdiri dari 48 siswa kelas VII SMP yang telah mempelajari materi 

operasi hitung aljabar bentuk pecahan. Instrumen yang digunakan adalah Tes 

Kemampuan Bentuk Aljabar Bentuk Pecahan yang mengacu pada indikator yang 

ditentukan pada Tabel 4. 

 

Tabel 4 

Indikator Tes Kemampiuan Bentuk Aljabar Bentuk Pecahan 

Operasi hitung Indikator soal 

Penjumlahan Penjumlahan bentuk aljabar yang memuat pecahan dengan 

penyebut sama dan variabel pada pembilang 

Penjumlahan bentuk aljabar yang memuat pecahan dengan 

penyebut sama dan variabel pada penyebut 

Penjumlahan bentuk aljabar yang memuat pecahan dengan 

penyebut berbeda dan variabel pada pembilang 

Penjumlahan bentuk aljabar yang memuat pecahan dengan 

penyebut berbeda dan variabel pada penyebut 

Pengurangan Pengurangan bentuk aljabar yang memuatpecahan dengan 

penyebut sama dan variabel pada pembilang 

Pengurangan bentuk aljabar yang memuat pecahan dengan 

penyebut sama dan variabel pada penyebut 

Pengurangan bentuk aljabar yang memuat pecahan dengan 

penyebut berbeda dan variabel pada pembilang 

Pengurangan bentuk aljabar yang memuat pecahan dengan 

penyebut berbeda dan variabel pada penyebut. 

Perkalian Perkalianbentuk aljabar yang memuatpecahan. 

Pembagian Pembagian bentuk aljabar yang memuat pecahan. 

Soal cerita Menghitung luas karton yang memuat operasi hitung 

penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. 

 

 

 



 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan Tes Kemampiuan Bentuk Aljabar Bentuk Pecahan diperoleh data 

identifikasi kesalahan siswa dalam mengerjakan soal operasi hitung aljabar bentuk 

pecahan, yang duraikan di berikut ini. 

 

1. Penjumlahan pada bentuk aljabar yang memuat pecahan 

Kesalahan dalam penjumlahan bentuk aljabar yang memuat pecahan terjadi dalam 

beberapa cara yang dibedakan berdasarkan bentuk soal. 

 

Tabel 5 

Kesalahan dalam Penjumlahan Pada Bentuk Aljabar Yang Memuat Pacahan 

No. Operasi penjumlahan Kesalahan siwa Frekuensi 

1 Penjumlahan bentuk aljabar yang 

memuat pecahan dengan 

penyebut sama dan variabel pada 

pembilang 

Menghitung 
   

 
 

 

 
 

   

 
 7 

Salah menghitung 

Menghitung 
   

 
 

 

 
 

    

 
 

2 Penjumlahan bentuk aljabar yang 

memuat pecahan dengan 

penyebut sama dan variabel pada 

penyebut 

Salah menghitung 4 

Menjumlahkan penyebut. 

3 Penjumlahan bentuk aljabar yang 

memuat pecahan dengan 

penyebut berbeda dan variabel 

pada pembilang 

Tidak menyamakan penyebut 4 

Variabelnya hilang 

4 Penjumlahan bentuk aljabar yang 

memuat pecahan dengan 

penyebut berbeda dan variabel 

pada penyebut 

Salah menghitung 12 

Menghitung 
 

  
 

 

 
 

 

  
 

Tidak menyamakan penyebut 

Menghitung 
 

  
 

 

 
 

 

    . 

 

 Pada table 5 nomor 1 tentang penjumlahan bentuk aljabar yang memuatpecahan 

dengan penyebut sama dan variabel pada pembilang terdapat 7 siswa yang melakukan 

kesalahan,kesalahan tersebut adalah salah menghitung
   

 
 

 

 
 

   

 
, kesalahan 

selanjutnya adalah salah menghitung atau kurang teliti semisal menjumlahkan 
  

 
 

  

 
 

   

 
, yang terakhiradalah kesalahan menghitung

   

 
 

 

 
 

    

 
 

 Pada tabel 5 nomor 2 tentang penjumlahan bentuk aljabar yang memuat pecahan 

dengan penyebut sama dan variabel pada penyebut terdapat 4 siswa yang melakukan 

kesalahan, kesalahan tersebut adalah salah menghitung seperti 
 

  
 

 

  
 

  

  
, kemudian 

kesalahan yang dilakukan adalah menjumlahkan penyebutnya seperti 
 

  
 

 

  
 

  

  
 

 Padatabel 5 nomor 3 tentang penjumlahan bentuk aljabar yang memuat pecahan 

dengan penyebut berbeda dan variabel pada pembilang terdapat 4 siswa yang 

melakukan kesalahan, kesalahan tersebut adalah tidak menyamakan penyebut seperti 



  

 
 

  

 
 

  

 
, kemudian kesalahan selanjutnya adalah variabelnya hilang yang 

disebabkan oleh siswa yang kurang teliti dalam mengerjakan seperti 
 

 
  

 

 
  

  

  
 

 Pada tabel 5 nomor 4 tentang penjumlahan bentuk aljabar yang memuat pecahan 

dengan penyebut berbeda dan variabel pada penyebut terdapat 12 orang yang 

melakukan kesalahan, kesalahan tersebut adalah salah menhitung seperti 
 

  
 

 

  
 

  

   
 , menghitung 

 

  
 

 

 
 

 

  
 , tidak menyamakan penyebut dan langsung 

menjumlahkannya seperti 
 

  
 

 

  
 

  

  
, yang terakhir adalah kesalahan menghitung 

 

  
 

 

 
 

 

    . 

Gambar 1 menampilkan kesalahan yang dilakukan oleh siswa dalam melakukan 

penjumlahan pada aljabar yang memuat pecahan. 

  
a. b. 

Gambar 1 

Kesalahan yang sering dilakukan siswa pada penjumlahan aljabar bentuk pecahan 

adalah salah menghitung dan tidak menyamakan penyebut. 

 

2. Pengurangan pada bentuk aljabar yang memuat pecahan 

Kesalahan dalam penguranganbentuk aljabar yang memuatpecahan terjadi dalam 

beberapa cara yang dibedakan berdasarkan bentuk soal. 

 

Tabel 6 

Kesalahan dalam Pengurangan Pada Bentuk Aljabar Yang Memuat Pacahan 

No. Operasi pengurangan Kesalahan siswa Frekuensi 

1 Pengurangan aljabar bentuk 

pecahan dengan penyebut sama 

dan variabel pada pembilang 

Penempatan variabel  2 

2 Pengurangan aljabar bentuk 

pecahan dengan penyebut sama 

dan variabel pada penyebut 

Mengurangkan penyebut 4 

Salah dalam mengitung 

3 Pengurangan aljabar bentuk 

pecahan dengan penyebut 

berbeda dan variabel pada 

pembilang 

Salah menghitung 9 

Tidak menyamakan 

penyebut 

Variabelnya hilang 

4 Pengurangan aljabar bentuk 

pecahan dengan penyebut 

berbeda dan variabel pada 

penyebut 

Mengalikan pembilang 

dengan variabel 

7 

Salah menghitung. 

 

 Pada tabel 6 nomor 1 tentang pengurangan bentuk aljabar yang memuat pecahan 

dengan penyebut sama dan variabel pada pembilang terdapat 2 siswa yang melakukan 

kesalahan, kesalahan tersebut adalah penempatan variabel yang tidak benar seperti 
 

 
  

 

 
  

 

  
 



 Pada tabel 6 nomor 2 tentang pengurangan bentuk aljabar yang memuat pecahan 

dengan penyebut sama dan variabel pada penyebut terdapat 4 orang yang melakukan 

kesalahan, kesalahan tersebut adalah mengurangkan seperti  
 

 
 

 

 
   , kesalahan 

selanjutnya adalah kesalahan menghitung seperti 
 

  
 

 

  
 

 

  
 . 

 Pada tabel 6 nomor 3 tentang pengurangan aljabar bentuk pecahan dengan 

penyebut berbeda dan variabel pada pembilang terdapat 9 orang yang melakukan 

kesalahan, kesalahan tersebut adalah salah menghitung seperti 
  

 
 

 

 
 

  

 
 , kemudian 

kesalahan tidak menyamakan penyebut seperti 
 

 
  

 

 
  

 

 
 , dan yang terakhir adalah 

variabelnya hilang seperi 
 

 
  

 

 
  

 

 
 . 

 Pada tabel 6 nomor 4 tentang pengurangan aljabar bentuk pecahan dengan 

penyebut berbeda dan variabel pada penyebut terdapat 7 siswa yang melakukan 

kesalahan, kesalahan tersebut adalah mengalikan pembilang dengan variabel seperti 
 

  
 

 

  
 

   

  
 , dan kesalahan menghitung seperti 

 

  
 

 

  
 

  

  
 

Gambar 2 menampilkan kesalahan yang dilakukan oleh siswa dalam melakukan 

pengurangan pada aljabar yang memuat pecahan. 

 

 
 

a. b. 

Gambar 2 

 

Kesalahan yang sering dilakukan siswa pada pengurangan bentuk aljabar yang 

memuatpecahan adalah kesalahan mengurangkan penyebut dan mengalikan pembilang 

dengan variabel. 

 

3. Perkalian pada bentuk aljabar yang memuat pecahan 

Kesalahan dalamperkalian bentuk aljabar yang memuat pecahan terjadi dalam 

beberapa caranyang dibedakan berdasarkan bentuk soal. 

 

Tabel 7 

Kesalahan dalam Perkalian Pada Bentuk Aljabar Yang Memuat Pacahan 

No. Operasi perkalian Kesalahan siswa frekuensi 

1 Operasi hitung perkalian bentuk 

aljabar yang memuat pecahan 
menghitung       40 

menyamakan penyebut  

salah menghitung 

penempatan variabel  

 

 Pada tabel 7 tentang operasi hitung perkalian bentuk aljabar yang memuat 

pecahan terdapat 40 siswa yang melakukan kesalahan, kesalahan tersebut adalah 

menghitung       seperti 
 

 
 

 

  
 

  

  
 , menyaman penyebut seperti 

 

 
 

 

  
 

   

  
, 



kesalahan selanjutnya adalah salah menghitung seperti 
 

   
 

 

  
 

 

   
, dan kesalahan 

yang terakhir adalah penempatan variabel 
 

   
 

 

  
 

 

  
  .                      

Gambar 7 menampilkan kesalahan yang dilakukan oleh siswa dalam melakukan 

perkalian pada aljabar yang memuat pecahan. 

 

  

a. b. 

Gambar 3 

 

Kesalahan yang sering dilakukan oleh siswa dalam perkalian aljabar benuk pecahan 

adalah kesalahan mengalikan variabel yang sama . 

 

4. Pembagian pada bentuk aljabar yang memuat pecahan 

Kesalahan dalam pembagian bentuk aljabar yang memuat pecahan terjadi dalam 

beberapa cara yang dibedakan berdasarkan bentuk soal. 

 

Tabel 8 

Kesalahan dalam Penjumlahan Pada Bentuk Aljabar Yang Memuat Pacahan 

No. Operasi pembagian Kesalahan siswa frekuensi 

1 Operasi hitung pembagian 

bentuk aljabar yang memuat 

pecahan 

salah menghitung 23 

salah cara 

penempatan variabel 

 

 Pada tabel 8 tentang operasi hitung pembagian pada aljabar kategori pecahan 

terdapat 23 siswa yang melaukan kesalahan, kesalahan tersebut adalah salah 

menghitung seperti 
 

  
 

 

  
 

  

   
 , salah cara seperti 

 

 
 

  

 
 

   

  
 , kemudian adalah 

kesalahan penempatan variabel seperti 
 

 
  

 

 
  

  

  
   

Gambar 4 menampilkan kesalahan yang dilakukan oleh siswa dalam melakukan 

pembagian pada aljabar yang memuat pecahan. 

 

  
a. b. 

Gambar 4 

 

Kesalahan yang sering dilakukan oleh siswa dalam pembagian bentuk aljabar yang 

memuatadalah kesalahan penempatan variabel. 

 

5. Soal cerita pada bentuk aljabar yang memuat pecahan 

Kesalahan dalamsoal ceritabentuk aljabar yang memuatpecahan terjadi dalam 

beberapa cara yang dibedakan berdasarkan bentuk soal. 

 

Tabel 9 

Kesalahan dalam Soal Cerita Pada Bentuk Aljabar Yang Memuat Pacahan 



 

No Operasi hitung soal cerita Kesalahan siswa frekuensi 

1 Operasi hitung padabentukaljabar 

yang memuat pecahan pada soal 

cerita 

tidak mengerjakan 36 

menghitung perkalian dua 

suku 

kesalahan dalam mencari 

nilai   

Tanpa cara dan langsung 

mendapatkan hasil   

belum menjumlahkan 

kedua luasnya 

 

 Pada tabel 9 tentang operasi hitung bentuk aljabar yang memuat kategori 

pecahan pada soal cerita terdapat 36 siswa yang melakukan kesalahan, kesalahan 

tersebut adalah tidak mengerjakan, kesalahan dalam menghitung perkalian 2 suku 

seperti           , kesalahan dalam mencari nilai  , kesalahan tanpa cara dan 

langsung mendapatkan hasil   , dan yang terakhir adalah belum menjumlahkan kedua 

luasnya. 

Gambar 5 menampilkan kesalahan yang dilakukan oleh siswa dalam mengerjakan soal 

cerita pada aljabar yang memuat pecahan. 

 

 

a. b. 

Gambar 5 

 

Kesalahan yang sering dilakukan siswa dalam soal cerita adalah kesalahan menghitung 

perkalian dua suku. 

 

PEMBAHASAN 

Hasil penelitian ini sebanding dengan penelitian (Sahriah 2012) bahwa subjek 

melakuan kesalahanseperti salah menghitung, salah penempatan variabel dan tidak 

menyamakan penyebut, kesalahan tersebut tidak hanya dilakukan saat operasi 

penjumlahan saja namun juga pada operasi hitung pengurangan pada aljabar yang 

memuat pecahan. Pada hasil perkalian subjek hanya melakukan sedikit kesalahan saja 

yaitu pada penempatan variabel dan salah menghitung. Kemudian untuk pembagian 

sejalan dengan (sahriah 2012) bahwa siswa melakukan kesalahan yaitu kesalahan 

konsep perkalian silang, Sahriah mengatakan bahwa kesalahan dalam konsep perkalian 

silang dilakukan oleh siswa yang berada di kelompok bawah (66,66%), sedang bawah 

(90%), dan sedang atas (85,71%). Hasil kesalahan lainnya yang sejalan dengan Sahriah 



adalah kesalahan tidak menjawab soal, namun pada hasil penelitian yang saya peroleh, 

siswa tidak menjawab soal hanya pada soal cerita pada aljabar yang memuat pecahan. 
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