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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang 

Pecahan merupakan materi dasar dalam matematika, oleh karena itu 

sangat penting bagi semua siswa untuk dapat menguasai materi tersebut. 

Dalam kehidupan sehari-hari pecahan digunakan dalam konteks anak yang 

belum sekolah misalnya mengambil setengah bagian makanan sering 

dipandang tidak mempunyai arti jika dibandingkan dengan mengambil seluruh 

bagian. Pembahasan materi pecahan secara formal dipelajari di sekolah dasar 

sejak kelas III semester 2 dengan penekanan pada pengembangan konsep 

dasar bilangan pecahan melalui benda-benda konkret kemudian dengan 

model-model atau gambar. Sementara di sekolah menengah, materi pecahan 

kembali dibahas pada kelas VII semester 1 dengan penekanan pada melatih 

cara berfikir dan bernalar serta mengembangkan kemampuan memecahkan 

masalah mengenai bilangan pecahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-

hari. 

Teaching and Learning Mathematics, Bergeson (2000) menemukan 

beberapa kesalahan konsep, salah satu kesalahan konsep yang ditemukan 

adalah menggunakan konsep perkalian dalam pembagian bilangan pecahan. 

Misalnya pada pembagian bilangan bulat dengan bilangan pecahan siswa 

langsung mengalikan bilangan bulat dengan bilangan pecahan kemudian siswa 

membaginya. Newstead & Murray (1998) juga menemukan adanya kesalahan 

pada pembagian bilangan bulat dengan bilangan pecahan. Kesalahan ini terjadi 

dari kesalahan siswa yang tidak disengaja serta kesalahan berdasar pada 

pengetahuan formal yang dimiliki oleh siswa. Pengetahuan dasar mengenai 

bilangan pecahan yang dimiliki siswa akan bermanfaat dalam pemahaman dan 

penguasaan konsep pecahan pada jenjang pendidikan berikutnya. Konsep 

pecahan yang telah dipelajari sebelumnya akan digunakan sebagai modal 

untuk mempelajari konsep selanjutnya. Jika konsep awal yang dipelajari oleh 

siswa salah maka untuk penerapan konsep itu pada pengetahuan selanjutnya 

akan salah juga. Hal tersebut akan menimbulkan berbagai kesalahan. 
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Rendahnya hasil belajar mengindikasikan bahwa siswa mengalami 

kesulitan dalam memahami materi pecahan yang diaplikasikan dalam bentuk 

soal cerita. Penyajian soal dalam bentuk cerita merupakan usaha menciptakan 

suatu cerita untuk menerapkan konsep yang sedang dipelajari sesuai dengan 

pengalaman sehari-hari. Penyajian soal dalam bentuk cerita merupakan usaha 

menciptakan suatu cerita untuk menerapkan konsep yang sedang dipelajari 

sesuai dengan pengalaman sehari-hari. Biasanya siswa akan lebih tertarik 

untuk menyelesaikan masalah atau soal-soal yang ada hubungannya dengan 

kehidupannya. Siswa diharapkan dapat menafsirkan kata-kata dalam soal, 

melakukan kalkulasi dan menggunakan prosedur-prosedur relevan yang telah 

dipelajari, juga memberikan latihan dalam menerjemahkan cerita-cerita 

tentang situasi kehidupan nyata ke dalam bahasa Indonesia. Sejalan dengan 

yang dikemukakan Sugondo dalam Syamsuddin, (2003:226) bahwa latihan 

memecahkan soal cerita penting bagi perkembangan proses secara matematis, 

menghargai matematika sebagai alat yang dibutuhkan untuk memecahkan 

masalah, dan akhirnya anak akan dapat menyelesaikan masalah yang lebih 

rumit. Penelitian ini berfokus pada soal cerita, pengertian soal cerita dalam 

mata pelajaran matematika adalah soal yang disajikan dalam bentuk uraian 

atau cerita baik secara lisan maupun tulisan. Menurut Abidia dalam Marsudi 

Raharjo, (2009:2) soal cerita adalah soal yang disajikan dalam bentuk cerita 

pendek. Cerita yang diungkapkan dapat merupakan masalah kehidupan sehari-

hari atau masalah lainnya. Bobot masalah yang diungkapkan, memungkinkan 

semakin panjang cerita yang disajikan. 

Berdasarkan penelitian Budiyono (2008) yang berjudul kesalahan 

mengerjakan soal cerita dalam pembelajaran matematika, bertujuan 

mengidentifikasi kesalahan siswa dalam mengerjakan soal cerita pecahan 

menyebutkan bahwa dari hasil penelitian tersebut siswa masih sulit dalam 

mengerjakan soal cerita. Berdasarkan hasil penelitian ini soal cerita masih 

merupakan soal yang cukup sulit bagi sebagian siswa hal ini ditandai hanya 

sekitar separuh siswa yang dapat menjawab sempurna dan soal cerita yang 

semakin banyak melibatkan operasi bilangan, cenderung makin sulit bagi 

kebanyakan siswa. 
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Senada dengan hasil penelitian Hidayatun Ni’mah (2010) yang berjudul 

analisis kesalahan siswa kelas V dalam menyelesaikan soal cerita yang 

melibatkan pecahan di SD Negeri Kedondong 1, bertujuan untuk 

mengidentifikasi jenis kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan 

soal cerita yang melibatkan pecahan didapatkan hasil 46,92% siswa salah 

dalam memahami soal, 16,35% siswa salah dalam menyelesaikan kalimat 

matematika, dan 36,73% siswa salah dalam menentukan jawaban akhir 

36,73%. Faktor penyebab siswa melakukan kesalahan adalah siswa tidak 

memahami soal, kurang cermat dan ceroboh, tidak terbiasa dengan pola 

penyelesaian soal cerita yang diberikan, tidak dapat merubah pecahan 

campuran menjadi pecahan biasa yang ekuivalen, dan tidak memahami makna 

kalimat matematika. 

Sementara itu dalam penelitian Dwi Yana Setiyasih (2011) yang berjudul 

analisis kesalahan dalam mengerjakan soal operasi hitung bilangan pecahan 

pada siswa SD kelas V se-kecamatan Loano yang bertujuan untuk mengetahui 

kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal operasi hitung 

bilangan pecahan didapatkan hasil berupa kesalahan siswa tidak menuliskan 

langkah-langkah penyelesaian untuk mendapatkan hasil akhir ada 23,08%, 

kesalahan dalam melakukan operasi pembagian ada 14,28%, kesalahan dalam 

melakukan operasi perkalian ada 53,85%, dan kesalahan dalam melakukan 

operasi penjumlahan ada 5,49%. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru matematika yang mengajar 

di kelas V SD Negeri Salatiga 02 memberikan indikasi bahwa penguasaan 

konsep pecahan masih tergolong rendah, serta masih banyak siswa yang 

melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal-soal cerita yang terkait 

dengan konsep dan sifat operasi bilangan pecahan. Hal ini menunjukkan 

bahwa kemampuan siswa pada sub pokok bahasan tersebut mengalami 

kekurangan dalam pengusaan konsep dasar mengenai FPB, KPK, dan operasi 

hitung pada bilangan pecahan. Berdasarkan wawancara dengan siswa SD 

Negeri Salatiga 02 tentang pokok bahasan soal cerita pecahan, ternyata 

mereka mengaku masih mengalami kesulitan dalam memahami soal cerita dan 

mereka tidak dapat menangkap permasalahan soal yang diberikan sehingga 

menyebabkan kesalahan dalam memproses jawaban. 
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Penelitian ini menggunakan teori Newman Clement (1980: 1). Teori ini 

menggolongkan 6 tipe kesalahan yang sering terjadi pada pelajaran 

matematika yaitu: kesalahan membaca soal, kesalahan memahami soal, 

kesalahan transformasi, kesalahan dalam ketrampilan proses, kesalahan dalam 

menggunakan notasi, kesalahan karena kecerobohan atau kurang cermat. 

Berdasarkan uraian di atas maka dilakukan penelitian untuk 

menganalisis tipe kesalahan siswa dan mengambil  penelitian dengan judul” 

Analisis Kesalahan Siswa kelas V SD Negeri Salatiga 02 pada Pokok Bahasan 

Soal Cerita Pecahan Semester II Tahun Ajaran 2012/2013”, dilakukan untuk 

mengetahui kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita pokok bahasan pecahan. 

 

B. Rumusan masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Tipe-tipe kesalahan apa saja yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan 

soal materi pecahan pada siswa kelas V SD NEGERI 02 Salatiga Tahun 

Ajaran 2012/2013? 

2. Hal-hal apa saja dibalik cara berfikir siswa kelas V SD NEGERI 02 Salatiga 

dalam menyelesaikan soal cerita pecahan sehingga menyebabkan siswa 

banyak melakukan kesalahan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai adalah: 

1. Mengetahui tipe-tipe kesalahan apa saja yang dilakukan siswa dalam 

menyelesaikan soal materi pecahan. 

2. Mengetahui hal apa saja dibalik kesalahan siswa dalam mengerjakan soal 

cerita pecahan. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat di 

bidang pendidikan matematika, terutama pada pembelajaran materi pecahan. 

Secara khusus, karya ilmiah ini memberikan manfaat begitu pentingnya 

peran matematika dalam kehidupan sehari-hari pada siswa. Matematika tidak 

hanya sekedar hafalan konsep saja, akan tetapi juga untuk meningkatkan 

kemampuan siswa dalam mengaplikasikan matematika. 

 

2. Manfaat Praktis 

Karya ilmiah ini diharapkan dapat memberi manfaat secara praktis bagii 

siswa, guru dan peneliti: 

      Bagi siswa: Mengembangkan kemampuan berpikir, pemecahan 

masalah dan meningkatkan kemampuan berhitung dan keterampilan dalam 

mengerjakan soal matematika. 

      Bagi guru: Menambah wawasan guru untuk menerapkan metode 

pembelajaran yang kreatif dan inovatif dalam pembelajaran matematika, 

sebagai umpan balik untuk mengetahui kesulitan siswa dalam pembelajaran 

matematika. 

      Bagi peneliti: Memperoleh pengalaman dalam melakukan seleksi 

materi dan soal, memperoleh wawasan tentang analisis kesalahan siswa 

khususnya pada materi pecahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


