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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Konsep 

Pengertian-pengertian tentang sebuah konsep, beberapa para ahli 

mendefinisikan konsep itu berbeda-beda. Gambaran mental dari objek, proses 

atau apapun yang ada di luar bahasa yang digunakan oleh akal budi untuk 

memahami hal-hal lain (Departemen Pendidikan Nasional, 2002). Menurut 

Wenkel (2004) konsep adalah suatu arti yang mewakili sejumlah objek yang 

memiliki ciri-ciri yang sama. 

Menurut Rosser dalam Dahar (2005) merupakan suatu abstraksi yang 

mewakili satu kelas objek-objek, kejadian-kejadian, kegiatan-kegiatan atau 

hubungan-hubungan, yang mempunyai atribut-atribut yang sama. Gagne 

dalam Dahar (2005) membagi konsep dalam dua kategori yaitu konsep konkret 

dan konsep terdefinisi. Konsep konkret dapat diperoleh melalui observasi atau 

pengamatan. Sedangkan konsep terdefinisi adalah gagasan yang diturunkan 

dari objek-objek atau peristiwa-peristiwa abstrak. Konsep juga dapat diartikan 

sebagai ide (abstrak) yang dapat digunakan atau memungkinkan seseorang 

untuk mengelompokkan atau menggolongkan suatu objek Susiwi (2007). 

Seseorang bila dapat menghadapi benda atau peristiwa sebagai suatu 

kelompok, golongan, kelas, atau kategori, maka ia telah belajar konsep 

Nasution (2005). 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa konsep adalah suatu 

objek yang mempunyai ciri-ciri yang sama, ide atau gagasan yang dibentuk 

berdasarkan pengalaman manusia untuk mempermudah komunikasi dan 

memungkinkan manusia berpikir sesuai dengan peristiwa dan fakta serta 

mengidentifikasi macam-macam konsep. 
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2. Konsepsi 

Konsepsi berasal dari kata “ to conceive” yang artinya menerima. 

Konsepsi seseorang berbeda dengan konsepsi orang lain. Setiap siswa sebelum 

memasuki pelajaran ternyata siswa sudah mempunyai konsepsi atau teori 

mengenai konsep-konsep matematika melalui pengalaman dan pengetahuan 

konsepsi. Konsepsi disini bisa benar dan juga bisa salah. Jika konsepsi siswa 

sama dengan konsepsi matematikawan, maka konsepsi siswa benar Berg 

(1991). Menurut Handjoyo (2004), konsepsi adalah suatu konsep yang dimiliki 

seseorang melalui penalaran, sedangkan Berg dalam Handjoyo (2004) konsepsi 

adalah pengertian atau tafsiran seseorang terhadap suatu konsep tertentu 

dalam pikirannya. 

Setiap orang memiliki tafsiran berbeda terhadap suatu konsep tafsiran 

terhadap suatu konsep ilmu tersebut dapat dikatakan sebagai suatu konsepsi. 

Menurut Dykstra dalam Saptono (1997) konsepsi adalah suatu konsep 

kemampuan seseorang dalam memahami konsep baik diperoleh melalui 

interaksi dengan lingkungan maupun konsep yang diperoleh dari pendidikan 

formal. Setiap orang dapat memperoleh konsep melalui proses pembentukan 

konsep dan asmilasi konsep untuk kemudian ditafsirkan sesuai kemampuannya 

masing-masing sehingga terbentuklah suatu konsepsi. Kemampuan setiap 

orang dalam menafsirkan konsep ilmu yang diperolehnya berbeda-beda, 

sehingga akan terbentuk konsepsi-konsepsi yang berbeda pula. Tafsiran 

mengenai konsep tersebut tidak bertentangan dengan tafsiran para ilmuwan 

atau para ahli sebelumnya maka konsepsi tersebut tidak dinyatakan salah 

konsep atau miskonsepsi. Adanya terdapat kesalahan dalam memahami 

sebuah konsep sehingga konsep tersebut tidak sesuai atau bertentangan 

dengan pengertian ilmiah atau pendapat para ahli di bidangnya maka timbullah 

suatu miskonsepsi. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa konsepsi adalah 

konsep yang dimiliki seseorang melalui pemikiran dan penalaran sendiri, 

konsep yang dimiliki seseorang juga bisa benar dan juga bisa salah. 
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1. Miskonsepsi 

 Miskonsepsi ini dilihat dari kecenderungan bahwa siswa memiliki 

konsepsi yang berbeda satu dengan yang lainnya. Beberapa diantara siswa 

tersebut ada yang memiliki konsepsi yang bebeda dengan konsepsi ilmuwan, 

konsepsi ilmuwan biasanya lebih kompleks, lebih rumit, dan lebih banyak 

melibatkan keterkaitan antar konsep, kalau konsepsi siswa ternyata sama 

dengan konsepsi ilmuwan yang telah disederhanakan, maka konsepsi siswa 

tersebut tidak dikatakan salah. Sedangkan bila konsepsi siswa bertentangan 

dengan konsepsi ilmuwan yang telah disederhanakan maka siswa tersebut 

dikatakan mengalami kesalahan konsepsi atau miskonsepsi (E. Van den 

Berg,1991: 10). 

Menurut Brown dalam Suparno (2005: 4) miskonsepsi merupakan 

penjelasan yang salah dan suatu gagasan yang tidak sesuai dengan pengertian 

ilmiah yang diterima para ahli. Miskonsepsi banyak dialami oleh siswa di semua 

negara. Hal ini didasarkan pada hasil-hasil penelitian tentang miskonsepsi yang 

sudah dilakukan beberapa peneliti. Menurut Van den Berg (1991: 13) 

menyatakan bahwa: ”miskonsepsi terjadi secara universal di seluruh dunia 

bagaimanapun lingkungan sosial, budaya, teknik. Miskonsepsi telah merupakan 

pembawaan manusia, software manusia!”. 

Paul Suparno, (2005: 8) menyatakan bahwa miskonsepsi terdapat dalam 

semua bidang sains, seperti fisika, kimia, biologi, dan bumi dan antariksa. 

Miskonsepsi terjadi juga pada bidang fisika, semua sub bidang juga mengalami 

miskonsepsi seperti mekanika, termodinamika, bunyi dan gelombang, optika, 

listrik dan magnet, dan fisika modern. 

Pada saat siswa mengikuti proses pembelajaran secara formal di sekolah, 

mereka sudah mempunyai konsep awal tentang matematika. Konsep awal yang 

mereka bawa itu kadang-kadang tidak sesuai atau bertentangan dengan 

konsep yang diterima para ahli, konsep yang tidak sesuai dengan konsep ilmiah 

itu biasanya disebut miskonsepsi atau salah konsep Suparno, (2005: 2). 

Sedangkan menurut Nakleh (1992) menyatakan bahwa miskonsepsi terjadi 

karena ketidakmampuan siswa mengaitkan informasi baru tentang suatu 

pengetahuan dalam hal konsep, dengan struktur kognitif yang sudah ada 

sebelumnya. Pada dasarnya dalam diri siswa sudah terdapat struktur kognitif 

tentang pengetahuan tersebut diterimanya. Maka siswa tersebut tidak dapat 

menghubungkan dengan struktur kognitif yang sudah ada sebelumnya sehingga 
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terjadi salah konsep. Suatu miskonsepsi siswa bisa berasal dari beberapa sebab. 

Miskonsepsi siswa bisa berasal dari siswa sendiri, yaitu siswa salah 

menginterpretasi gejala atau peristiwa yang dihadapi dalam hidupnya. Selain 

itu, miskonsepsi yang dialami siswa bisa juga diperoleh dari pembelajaran dari 

gurunya. Pembelajaran yang dilakukan gurunya nungkin kurang terarah 

sehingga siswa melakukan interpretasi yang salah terhadap suatu konsep, atau 

mungkin juga gurunya mengalami miskonsepsi terhadap suatu konsep sehingga 

apa yang disampaikannya juga merupakan suatu miskonsepsi (Maharta,2009). 

Secara lebih lengkap menurut Suparno (Maharta,2009) faktor penyebab 

miskonsepsi dibagi menjadi lima sebab utama, yaitu berasal dari siswa, 

pengajar, buku teks, konteks, dan cara mengajar. Adapun penjelasan rincinya 

seperti yang disajikan pada table 1 di bawah ini: 

Tabel 1 Penyebab Miskonsepsi 

Sebab Umum Sebab Khusus 

Siswa Prakonsepsi, pemikiran asosiatif, pemikiran humanistik, 
reasoning yang tidak lengkap, intuisi yang salah, tahap 
perkembangan kognitif siswa, kemampuan siswa, minat 
belajar siswa. 
 

Pengajar Tidak menguasai bahan, bukan lulusan dari bidang ilmu 
matematika, tidak membiarkan siswa mengungkapkan 
gagasan, atau ide, relasi guru dan siswa tidak baik. 
 

Buku Teks Penjelasan keliru, salah tulis terutama dalam rumus, 
tingkat penulisan buku terlalu tinggi bagi siswa, tidak tahu 
membaca buku teks, buku fiksi dan kartun sains sering 
salah konsep karena alasan menariknya yang perlu. 
 

Konteks Pengalaman siswa, bahasa sehari-hari berbeda, teman 
diskusi yang salah, keyakinan dan agama, penjelasan 
orang tua atau orang lain yang keliru, konteks hidup siswa 
(televisi, radio, film yang keliru, perasaan senang atau 
tidak senang, bebas atau tertekan). 
 

Cara mengajar Hanya berisi ceramah dan menulis, langsung ke dalam 
bentuk matematika, tidak mengungkapkan miskonsepsi, 
tidak mengoreksi PR, model analogi yang dipakai kurang 
tepat, model demonstrasi sempit. 
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Berdasarkan uraian di atas miskonsepsi adalah konsep yang tidak sesuai 

dengan konsep ilmiah dan miskonsepsi terjadi karena ketidakmampuan siswa 

mengaitkan informasi baru tentang suatu pengetahuan dalam hal konsep, 

dengan struktur kognitif yang sudah ada sebelumnya. Dalam penelitian ini 

menggunakan acuan miskonsepsi menurut Nakleh (1992) karena mencakup 

miskonsepsi yang terjadi pada siswa. 

4. Analisis Kesalahan 

Lerner dalam Mulyono (1999: 262) mengemukakan berbagai kesalahan 

umum yang dilakukan oleh anak dalam mengerjakan tugas-tugas matematika, 

yaitu kurangnya pengetahuan tentang simbol, kurangnya pemahaman tentang 

nilai tempat, penggunaan proses yang keliru, kesalahan perhitungan, dan 

tulisan yang tidak dapat dibaca sehingga siswa melakukan kekeliruan karena 

tidak mampu lagi membaca tulisannya sendiri. 

Menurut Arti Sriati (1994: 4), kesalahan siswa dalam mengerjakan soal 

matematika adalah: (1) Kesalahan terjemahan adalah kesalahan mengubah 

informasi ke ungkapan matematika atau kesalahan dalam memberikan makna 

suatu ungkapan matematika. (2) Kesalahan konsep adalah kesalahan 

memahami gagasan abstrak. (3) Kesalahan strategi adalah kesalahan yang 

terjadi jika siswa memilih jalan yang tidak tepat yang mengarah ke jalan buntu. 

(4) Kesalahan sistematik adalah kesalahan yang berkenaan dengan pemilihan 

yang salah atas teknik ekstrapolasi. (5) Kesalahan tanda adalah kesalahan 

dalam memberikan atau menulis tanda atau notasi matematika. (6) Kesalahan 

hitung adalah kesalahan menghitung dalam operasi matematika. 

Yunia Mulyani (2004: 1) dalam penelitiannya menemukan bahwa 

kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa yang sejalan dengan hasil penelitian 

Arti Sriati adalah: 

1. Kesalahan konsep 

Kesalahan konsep ini berkaitan dengan memecahkan suatu masalah. 

Memecahkan suatu masalah merupakan suatu aktivitas dasar bagi manusia. 

Kenyataan menunjukkan sebagian besar kehidupan kita adalah berhadapan 

dengan masalah-masalah, kita perlu mencari penyelesaiannya. Bila kita gagal 

dengan suatu cara untuk menyelesaikan suatu masalah, kita harus mencoba 

menyelesaikannya dengan cara lain.  
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Menurut Russfendi dalam Sari (2003: 11) menyatakan bahwa ada 5 

langkah dalam pemecahan masalah, yaitu merumuskan permasalahan dengan 

jelas, menyatakan kembali persoalan dalam bentuk yang dapat diselesaikan, 

menyusun hipotesis (sementara) serta strategi pemecahannya, melaksanakan 

prosedur pemecahannya dan melakukan evaluasi terhadap penyelesaiannya. 

Berbeda dengan pendapat Suherman (2001: 92) salah satu cara untuk 

mengembangkan kemampuan anak dalam memecahkan masalah adalah 

melalui penyediaan pengalaman pemecahan masalah yang memerlukan 

strategi yang berbeda-beda dari satu masalah ke masalah lainnya. 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 

langkah-langkah pemecahan masalah dalam matematika adalah: (a) 

Memahami istilah, tanpa adanya pemahaman terhadap masalah yang 

diberikan, siswa tidak mungkin mampu menyelesaikan masalah tersebut 

dengan benar. (b) Merencanakan penyelesaian, setelah siswa dapat memahami 

masalahnya dengan benar, siswa harus mampu menyusun rencana 

penyelesaian masalah dengan menggabungkan konsep-konsep yang telah 

diketahui, mengorganisasikan data-data yang ada sesuai dengan permasalahan 

untuk mempermudah mencari penyelesaian. (c) Menyelesaikan masalah sesuai 

rencana, jika rencana penyelesaian masalah telah dibuat, baik secara tertulis 

maupun tidak, selanjutnya dilakukan penyelesaian masalah sesuai dengan 

rencana yang dianggap paling tepat. (d) Melakukan pengecekan kembali 

terhadap semua langkah yang telah dikerjakan. Dengan memeriksa kembali 

jawaban masalah yang telah diperoleh maka berbagai kesalahan dapat 

terkoreksi sehingga siswa dapat sampai pada jawaban yang benar sesuai 

dengan masalah yang diberikan. 

2. Kesalahan hitung 

Kesalahan hitung sama halnya dengan kesalahan algoritmik. Kesalahan 

algoritmik ini mempunyai pengertian bahwa kesalahan yang diperbuat oleh 

siswa jika siswa melakukan kesalahan prosedur dalam menyelesaikan operasi 

matematika. Selain itu, kesalahan informasi sangat mungkin terjadi untuk soal-

soal yang berbentuk soal cerita. 

Kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal-soal matematika masih sering 

ditemukan dalam pekerjaan siswa, dari kesalahan yang dilakukan siswa sebagai 

sarana untuk memperbaiki pembelajaran yang ada dan mengatasi kesalahan 
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yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal matematika. Hufeisen dan 

Neuner (2003: 105) menjelaskan tentang analisis kesalahan yaitu  

“Fehleranalyase ist ein aus verschiedenen Schritten bestehenders Vorgehen zur 

Identifizierung, Klassifizierung, Erklarung, Korrektur und Bewertung, Therapie 

und Prohylaxe von Fehlern”. 

“Artinya bahwa analisis kesalahan adalah salah satu proses yang terdiri atas 

langkah-langkah yang berbeda, yakni untuk identifikasi, klasifikasi, penjelasan, 

koreksi, penilaian, terapi dan pencegahan timbulnya kesalahan.” 

Menurut Soedjono dalam penelitian Suci Juniarto (2004: 18), letak 

kesulitan belajar yang dialami siswa pada umumnya disebabkan karena 

kesalahan mereka dalam menyelesaikan soal-soal matematika baik kesalahan 

dalam menggunakan konsep, kesalahan dalam penggunaan prinsip maupun 

kesalahan dalam menggunakan bahasa matematika. 

Berbeda menurut Mudjiono dalam penelitian Joko Nuriyanto (2005:19) 

menyatakan ada empat kesalahan umum yang dilakukan oleh siswa dalam 

menyelesaikan soal-soal matematika yaitu: 

a. Aspek bahasa 

Siswa mengalami kesulitan dalam mencerna atau memahami bahasa, 

menafsirkan kata-kata atau simbol-simbol yang digunakan dalam matematika. 

Menurut Secada dalam penelitian Scolastika Mariani (2008: 1) memberikan 

bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa “kecakapan bahasa, 

berhubungan dengan prestasi dalam matematika.” 

b. Aspek imajinasi 

Kesulitan dan kesalahan siswa dalam mengekspresikan suatu imajinasi ke 

dalam bentuk yang nyata, khususnya imajinasi mengenai pengertian pecahan 

yang berakibat salah dalam menyelesaikan soal-soal matematika. 

c. Aspek prasyarat 

Bahan pelajaran yang merupakan prasyarat dalam pelajaran yang sedang 

dipelajari siswa belum dikuasai atau belum memadai sehingga menimbulkan 

kekeliruan dalam menyelesaikan soal. 

d. Aspek terapan 

Kesalahan siswa dalam menerapkan rumus-rumus dan dalil-dalil 

matematika di dalam memecahkan atau menyelesaikan soal-soal matematika. 
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Berdasarkan uraian dan pengertian di atas analisis kesalahan yang 

menjadi dasar penelitian ini adalah analisis kesalahan menurut Arti Sriati (1994: 

4) yaitu kesalahan terjemahan, kesalahan konsep, kesalahan strategi, kesalahan 

sistemik, kesalahan tanda, dan kesalahan hitung. 

 

5. Tipe-Tipe Kesalahan 

Kesalahan adalah penyimpangan terhadap sesuatu yang benar (kamus 

besar bahasa Indonesia, 1996: 865). Sedangkan menurut Sukirman dalam 

Jakfar, (2004: 11) kesalahan adalah penyimpangan terhadap hal yang benar 

yang sifatnya sistematis, konsisten maupun insidental pada daerah tertentu. 

Menurut Utami (2001: 20) bahwa kesalahan didefinisikan sebagai 

penyimpangan terhadap hal yang benar dan sifatnya sistematis, konsisten 

maupun insidental pada bagian tertentu. Kesalahan yang bersifat sistematis 

dan konsisten dipengaruhi oleh kemampuan siswa sedang yang bersifat 

insidental bukan merupakan akibat rendahnya tingkat pengusaan materi 

pelajaran. 

Sedangkan menurut Sunandar dalam Suhaimiyah (2004: 16) bahwa ada 

beberapa kesalahan yang mungkin dibuat siswa dalam belajar matematika, 

diantaranya kesalahan konsep dan kesalahan operasi. Sementara salah satu 

kesalahan siswa dalam belajar matematika yang diungkapkan oleh Climen 

dalam Hartono (1989: 13) adalah kesalahan karena kealpaan. 

Berbeda dengan Sukirman (1985: 32) membagi kesalahan siswa dalam 

mengerjakan soal-soal cerita matematika menjadi lima kategori kesalahan, 

yaitu kesalahan interpretasi bahasa, kesalahan konsep, kesalahan prosedur, 

kesalahan teknis dan menarik kesimpulan. 

Hadar dalam Jakfar (2004: 2) mengemukakan bahwa ada empat kategori 

kesalahan, yaitu kesalahan interpretasi bahasa, kesalahan menggunakan data, 

kesalahan penggunaan teorema atau definisi (konsep) dan kesalahan teknis.  

Penelitian ini menggunakan soal uraian, dalam menyelesaikan soal-soal 

matematika, siswa dituntut untuk menuliskan cara menyelesaikan berdasarkan 

pemikirannya dalam menyelesaikan soal. Dari pemikiran disebalik siswa 

tersebut dapat diketahui jenis-jenis kesalahan yang dilakukan siswa. Penelitian 

ini alat yang digunakan soal uraian yang didalamnya meliputi konsep, prosedur,  
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dan penghitungan. Berdasarkan melihat jawaban dari siswa dapat mengetahui 

jenis-jenis kesalahan yang dilakukan siswa.  

Tipe-tipe kesalahan yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan 

menurut Newman (Clement, 1980: 1) antara lain sebagai berikut: Corelles error 

yaitu kesalahan karena kecerobohan atau kurang cermat. Dalam 

menyelesaikan soal matematika sering dijumpai kesalahan dalam proses 

penyelesaian. Suhertin (1980: 20-21), berpendapat bahwa penyebab 

kesalahan-kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal-soal matematika adalah 

tidak menguasai bahasa contohnya siswa tidak paham dengan pertanyaan 

dalam soal matematika, tidak memahami arti kata, tidak menguasai konsep 

dan kurang menguasai tehnik berhitung. Weakness in proses skill yaitu 

kesalahan dalam keterampilan proses. Siswa dalam menggunakan kaidah atau 

aturan sudah benar, tetapi melakukan kesalahan dalam melakukan 

penghitungan atau komputasi. Reading Comprehesion difficulaty yaitu 

kesalahan memahami soal. Siswa sebenarnya sudah dapat memahami soal, 

tetapi belum menangkap informasi yang terkandung dalam pertanyaan, 

sehingga siswa tidak dapat memproses lebih lanjut solusi dari permasalahan. 

Transform error yaitu kesalahan transformasi. Siswa gagal dalam memahami 

soal-soal unuk diubah ke dalam kalimat matematika yang benar. Encoding error 

yaitu kesalahan dalam menggunakan notasi. Dalam hal ini siswa melakukan 

kesalahan dalam menggunakan notasi yang benar. Reading error yaitu 

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. Suhertin (1980: 20-21), berpendapat bahwa penyebab kesalahan-

kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal-soal matematika adalah tidak 

menguasai bahasa contohnya siswa tidak paham dengan pertanyaan dalam 

soal matematika, tidak memahami arti kata, tidak mengusai konsep dan kurang 

menguasai tehnik berhitung. 
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Berikut tabel indikator kategori kesalahan menurut Newman (Clement, 

1980) dapat dilihat pada tabel 2 

Tabel 2 

Tabel Indikator kategori kesalahan menurut Newman (Clement, 1980) 

Kategori Kesalahan Indikator 

Reading error Kesalahan membaca 
Kesalahan dalam membaca kata-kata penting 
dalam pertanyaan 
Siswa salah dalam membaca informasi utama 
Siswa tidak menggunakan informasi tersebut 
untuk menyelesaikan soal 

Reading comprehesion difficulty  Kesalahan dalam memahami soal 
Siswa sebenarnya sudah dapat memahami 
soal, tetapi belum menangkap informasi yang 
terkandung dalam pertanyaan 
Siswa tidak dapat memproses lebih lanjut 
solusi dari permasalahan 

Transform error Kesalahan tranformasi  
Siswa gagal dalam memahami soal-soal untuk 
diubah ke dalam kalimat matematika yang 
benar  

Weakness in process skill Kesalahan dalam ketrampilan proses 
Siswa dalam menggunakan kaidah atau 
aturan sudah benar 
Kesalahan dalam melakukan penghitungan 
atau komputasi 

Encoding error Kesalahan dalam menggunakan notasi 

Correless error Kesalahan karena kecerobohan atau kurang 
cermat 
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B. Pembelajaran soal cerita materi pecahan 

Pembelajaran matematika hendaknya disesuaikan dengan kekhasan 

konsep, pokok bahasan, sub pokok bahasan dan perkembangan berpikir siswa 

sehingga dapat keserasian antara pengajar yang melakukan keterampilan 

menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. 

Matematika sekolah dasar memegang peran penting bagi siswa karena 

pendidikan di sekolah dasar merupakan pondasi awal atau suatu dasar untuk 

menuju ke jenjang pendidikan berikutnya. Karena apabila konsep dasar 

matematika belum memahami maka akan kesulitan dalam pembelajaran 

berikutnya, apabila materi yang diajarkan masih terintegrasi atau berkaitan. 

Adapun standar kompetensi dan kompetensi dasar di sekolah adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 3 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

Kelas Semester Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

V 2 Menggunakan pecahan 
dalam pemecahan masalah 

5.2 Menjumlahkan dan 
mengurangkan berbagai 
bentuk pecahan. 
 
5.3 Mengalikan dan 
membagi berbagai bentuk 
pecahan. 

 

C. Penelitian yang Relevan 

Beberapa penelitian yang dilakukan terkait dalam analisis kesalahan 

siswa menyelesaikan soal cerita pokok bahasan pecahan ini adalah penelitian 

Ahmad Scolahuddin al ayubi (2013) yang berjudul analisis kesalahan dalam 

menyelesaikan soal matematika materi pokok operasi hitung pada pecahan 

siswa kelas 6. Tujuan penelitiannya adalah untuk mendeskripsikan jenis 

kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal matematika materi 

operasi hitung pada pecahan dan mengetahui faktor penyebab kesalahan siswa 

dalam menyelesaikan soal materi pokok operasi hitung pada pecahan. Hasil 

penelitian tersebut adalah bahwa masih banyak siswa yang melakukan 

kesalahan konsep yaitu meliputi kesalahan dalam menentukan penghitungan 

yang seharusnya disamakan penyebutnya, kesalahan prosedur meliputi 

kesalahan dalam melakukan labgkah-langkah pengerjaan matematika yang ada 
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dalam soal operasi hitung pada pecahan dan kesalahan operasi meliputi 

kesalahan melakukan operasi atau penghitungan. 

Penelitian yang berkaitan dengan analisis kesalahan juga pernah 

dilakukan oleh Subhan (2009) yang berjudul analisis miskonsepsi siswa dalam 

menyelesaikan soal uraian berbentuk cerita pada bidang studi matematika. 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil belajar matematika siswa 

dengan tes uraian dalam bentuk cerita pada bidang studi matematika, 

mengetahui letak miskonsepsi yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal 

uraian berbentuk cerita pada bidang studi matematika, dan seberapa besar 

kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal uraian berbentuk 

cerita pada bidang studi matematika. hasil penelitian ini adalah membuat 

model matematika sebesar 11,5%, kesalahan konsep dalam operasi 

perhitungan sebesar 37,9%, dan kesalahan konsep dalam menyimpulkan 

jawaban akhir sebesar 73,3%.   

Selain itu penelitian dari Arga Akthobaron (2011) yang bertujuan untuk 

menganalisis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal-soal cerita perkalian 

dan pembagian pecahan kelas V SD Negeri 2 Temon kecamatan brati 

kabupaten grobogan dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa kesalahan-

kesalahan yang paling banyak dilakukan siswa adalah kesalahan keterampilan 

proses sebesar 28,95%, kesalahan transformasi sebesar 28,95%, dan kesalahan 

kecerobohan atau kurang cermat sebesar 6,91%. Kesulitan yang menjadi 

penyebab atau sumber terjadinya kesalahan siswa dalam mengerjakan soal-

soal cerita perkalian dan pembagian pecahan adalah siswa masih kebingungan 

dalam menentukan penyelesaian dari soal cerita, pemahaman konsep perkalian 

dan pembagian pecahan dan kemampuan dalam operasi hitung masih kurang, 

siswa tidak membaca soal secara rinci, terburu-buru, dan tidak memeriksa 

pekerjaan kembali sehingga terjadi kecerobohan dan siswa kurang latihan 

dalam mengerjakan soal cerita. 

Berdasarkan penelitian yang sebelumnya hanya untuk mengetahui tipe-

tipe kesalahan dan penyebab kesalahan siswa, sedangkan penelitian yang akan 

dilakukan adalah untuk mengidentifikasi tipe-tipe kesalahan dan faktor-faktor 

pemikiran disebalik siswa dalam mengerjakan soal-soal matematika pada 

materi pecahan. Tes uraian digunakan untuk mengetahui tipe kesalahan siswa 

dan teknik wawancara dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor pemikiran 

disebalik kesalahan yang dilakukan siswa. 
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D. Kerangka Berpikir 

Prestasi belajar matematika siswa SD pada umumnya masih rendah. Hal 

ini terjadi karena siswa sering kali melakukan kesalahan pada saat mengerjakan 

soal. Kesalahan-kesalahan tersebut dapat menjadi salah satu indikator untuk 

mengetahui seberapa jauh pemahaman siswa terhadap materi. Siswa sering 

melakukan kesalahan pada saat mengerjakan soal-soal cerita materi pecahan 

yang mengakibatkan rendahnya prestasi belajar matematika siswa, khususnya 

pada materi pecahan. Padahal, materi pecahan pada siswa kelas V semester 2 

perlu dikuasai dengan baik karena materi ini sangat penting untuk mempelajari 

materi berikutnya pada jenjang yang lebih tinggi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui lebih 

jauh tentang kesalahan-kesalahan tersebut serta faktor-faktor yang 

menyebabkannya, sehingga dapat dicari alternatif solusi untuk mengatasi 

kesalahan-kesalahan itu. Dengan demikian, prestasi belajar matematika 

khususnya pada materi pecahan dapat ditingkatkan. Adapun langkah-langkah 

yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi kegiatan belajar mengajar 

dalam materi pecahan. Kegiatan observasi ini akan digunakan sebagai 

gambaran awal penelitian serta dapat digunakan untuk memperkuat hasil 

analisis data. Selain itu, dapat juga digunakan sebagai salah satu sumber 

informasi untuk mengetahui penyebab kesalahan yang dilakukan siswa. Setelah 

semua materi telah diberikan, soal tes diberikan kepada siswa untuk 

memperoleh data tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa. 

Kesalahan-kesalahan tersebut kemudian diidentifikasi dan dikelompokkan 

menurut kesalahan yang sejenis. 

Berdasarkan identifikasi terhadap jawaban tes siswa, dipilih beberapa 

siswa untuk diwawancara. Wawancara ini bertujuan untuk mengkonfirmasikan 

jawaban siswa pada saat diberi tes serta untuk mengetahui faktor-faktor 

penyebab kesalahan yang dilakukan. Dari hasil tes dan hasil wawancara 

dilakukan triangulasi data yaitu membandingkan data yang diperoleh dari 

kedua kegiatan tersebut untuk memperoleh data yang valid. Berikutnya adalah 

kegiatan analisis data yang meliputi tiga kegiatan yang dilakukan secara 

bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, serta verifikasi (pengecekan) 

data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah pemilihan dan 

penyederhanaan data yang dilakukan agar tidak terjadi penumpukan dan atau 

informasi yang sama. Penyajian data adalah penyusunan sekumpulan informasi 
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agar mudah untuk membaca dan mengambil kesimpulan. Dalam penelitian ini, 

data disajikan untuk tiap jawaban berupa jenis kesalahan dan faktor-faktor 

penyebabnya. Verifikasi data dan penarikan kesimpulan dilakukan selama 

kegiatan analisis berlangsung sehingga diperoleh suatu kesimpulan final. 

Bagan 1 
Kerangka Berpikir 
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