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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Subyek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 2 Salatiga pada semester 2 tahun 

ajaran 2012/2013. Kelas V terdiri dari 48 siswa yaitu 29 siswa laki-laki dan 19 

siswa perempuan. Mata pelajaran matematika kelas V diampu oleh seorang 

guru dengan latar belakang pendidikannya adalah pendidikan guru sekolah 

dasar (PGSD). SD Negeri 2 Salatiga terletak di Jln. P. Diponegoro 12, sekolah ini 

memiliki beberapa fasilitas seperti ruang kelas, halaman upacara, laboratorium 

komputer, koperasi, mushola, kamar mandi, ruang guru, dan perpustakaan. 

Siswa yang sekolah di SD Negeri 2 Salatiga berasal dari berbagai latar 

belakang keluarga mayoritas berasal dari kota Salatiga. Siswa yang sekolah di 

SD Negeri 2 Salatiga banyak yang masih diantar oleh orang tua siswa untuk 

menuju ke sekolah, ada juga yang menggunakan angkutan. Sekolah ini lokasi 

sangat strategis karena bisa dilalui oleh berbagai macam alat transportasi 

karena sekolah ini terletak di pinggir jalan raya P. Diponegoro kota Salatiga. 

B. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan secara bertahap, tahap awal dimulai dari 

permohonan izin mahasiswa kepada dosen pembimbing untuk melaksanakan 

penelitian. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi pengajuan proposal 

penelitian kepada dosen pembimbing, pembuatan soal evaluasi yang 

dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dosen dan guru mata pelajaran, dan 

mengajukan surat izin penelitian kepada pimpinan fakultas untuk disampaikan 

kepada sekolah yang menjadi tempat penelitian. Surat izin penelitian ditujukan 

kepada kepala sekolah atas rekomendasi dari guru mata pelajaran matematika 

yang membantu penelitian ini untuk mendapatkan persetujuan atau disposisi 

atas rencana penelitian yang akan dilakukan. Guru mata pelajaran yang terlibat 

dalam membantu proses penelitian ini adalah guru kelas pengajar bidang studi 

matematika. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2013, 8 April 2013, 

12 April 2013 pada jam pelajaran matematika. 

Selama 5 jam pelajaran matematika ( 1 jam pelajaran 35 menit) siswa 

diberikan kesempatan untuk menyelesaikan soal-soal yang ada. Semua soal 

yang diujikan adalah materi yang pernah dijelaskan oleh guru matematika dan 



29 
 

 
 

bentuk soal tersebut juga sudah pernah dibuat latihan di kelas yaitu soal 

tersebut terkait soal cerita materi pecahan. Soal terdiri dari 14 soal uraian yang 

terdiri dari 8 indikator pada operasi hitung penjumlahan dan pengurangan 

seperti yang terdapat pada kurikulum KTSP 2006 SD, yaitu penjumlahan 

pecahan biasa dengan pecahan biasa, penjumlahan pecahan campuran dengan 

pecahan campuran, pengurangan bilangan bulat dengan pecahan campuran, 

pengurangan pecahan campuran dengan pecahan campuran, penjumlahan dan 

pengurangan pecahan campuran dengan bilangan bulat, penjumlahan dan 

pengurangan pecahan biasa dengan bilangan bulat, penjumlahan dan 

pengurangan pecahan campuran dengan pecahan campuran, pengurangan 

pecahan biasa dengan pecahan biasa. Pada operasi hitung perkalian dan 

pembagian terdiri dari 5 indikator yaitu perkalian pecahan campuran dengan 

pecahan campuran, perkalian pecahan campuran dengan bilangan bulat, 

perkalian pecahan biasa dengan bilangan bulat, pembagian pecahan campuran 

dengan pecahan campuran, dan pembagian pecahan campuran dengan 

bilangan bulat. Wawancara dengan siswa dilakukan setelah mengoreksi hasil 

pekerjaan siswa. Wawancara dilakukan pada saat jam istirahat di sekolah, siswa 

yang di wawancara yaitu siswa yang mengalami banyak kesalahan pada saat 

mengerjakan soal. 

C. Deskripsi Data 

Soal yang diujikan berupa soal uraian dengan jumlah 29 soal. Soal-soal 

tersebut dibuat berdasarkan materi yang sudah diajarkan oleh guru pengampu 

mata pelajaran matematika dan dibuat sesuai dengan kisi-kisi soal ulangan 

harian siswa. Jenis soal terdiri dari soal tentang soal cerita pecahan pada 

operasi hitung penjumlahan dan pengurangan sebanyak 14 soal, soal cerita 

pecahan operasi hitung perkalian dan pembagian sebanyak 15 soal. 

Hasil pekerjaan siswa diperoleh setelah pelaksanaan tes berakhir, 

kemudian hasil pekerjaan siswa yang terkumpul dikoreksi, diteliti, dan 

menginterpretasikan kategori kesalahan untuk mengetahui kesalahan yang 

dilakukan oleh siswa dalam menyelesaikan soal cerita materi pecahan. 

Berdasarkan hasil koreksi jawaban dari 47 siswa yang mengikuti tes, tidak ada 

seorang siswa yang dapat menjawab semua soal dengan benar. Data hasil 

koreksi jawaban siswa dapat dilihat pada Tabel 8 dan diagram 1 di bawah ini: 
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Tabel 8 

Data Hasil Pekerjaan Siswa Menjumlahkan dan mengurangkan berbagai bentuk pecahan 

NO SOAL KETERANGAN TOTAL 

ΣB ΣS TM  

1 12 0 35 47 

2 7 3 37 47 

3 38 9 0 47 

4 36 11 0 47 

5 23 19 5 47 

6 17 21 9 47 

7 23 18 6 47 

8 14 20 13 47 

9 9 34 4 47 

10 10 19 18 47 

11 2 30 15 47 

12 16 22 9 47 

13 7 4 36 47 

14 9 1 37 47 

TOTAL 223 211 224 658 

33,89% 32,06% 34,04% 100% 

 

     

Diagram 1. Data Hasil Pekerjaan Siswa 
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Berdasarkan Tabel 8 dan Diagram 1 di atas dapat dilihat bahwa di kelas V 

tidak ada seorang siswa yang dapat menjawab dengan benar 100%. Sesuai hasil 

pekerjaaan siswa diketahui bahwa banyaknya kesalahan siswa mencapai 211 

kesalahan atau sebesar 32,06% dan kesalahan terbesar terlihat pada soal 

nomor 9 yaitu soal yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan 

pecahan campuran dengan pecahan campuran. Tabel di atas menunjukkan 

bahwa dari 47 siswa diketahui ada 9 siswa yang menjawab benar, 34 siswa 

melakukan kesalahan, dan sebanyak 4 siswa memilih untuk tidak mengerjakan 

soal ini. Banyak siswa yang melakukan kesalahan dikarenakan siswa kurang 

memahami soal dan salah dalam ketrampilan proses berhitung. 

 

Tabel 9 

Data Hasil Pekerjaan Siswa mengalikan dan membagi berbagai bentuk pecahan 

NO SOAL KETERANGAN TOTAL 

ΣB ΣS TM  

1 27 5 15 47 

2 12 15 20 47 

3 13 12 22 47 

4 18 2 27 47 

5 16 2 29 47 

6 0 15 32 47 

7 7 6 34 47 

8 4 8 35 47 

9 11 2 34 47 

10 10 3 34 47 

11 7 4 36 47 

12 4 4 39 47 

13 8 0 39 47 

14 2 6 39 47 

15 1 6 40 47 

TOTAL 140 90 475 705 

19,86% 12,77% 67,38% 100% 
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Diagram 2. Data Hasil Pekerjaan Siswa 

Berdasarkan Tabel 9 dan Diagram 2 di atas dapat dilihat bahwa di kelas V 

tidak ada seorang siswa yang dapat menjawab dengan 100% benar. Sesuai hasil 

pekerjaan siswa diketahui bahwa banyaknya kesalahan siswa mencapai 90 

kesalahan atau sebesar 12,77% dan kesalahan terbesar terlihat pada soal 

nomor 2 dan 6 yaitu soal yang berkaitan soal cerita pecahan dengan operasi 

hitung perkalian dan pembagian. Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 47 

siswa diketahui ada 12 siswa yang menjawab benar, 15 siswa melakukan 

kesalahan, dan 20 siswa memilih tidak menjawab soal ini. Pada soal nomor 6 

menunjukkan bahwa dari 47 siswa diketahui ada 15 siswa yang melakukan 

kesalahan, tidak siswa yang menjawab benar, dan 32 siswa tidak menjawab 

soal. Banyak siswa yang melakukan kesalahan dalam mengerjakan soal ini 

dikarenakan siswa kurang memahami soal dan salah dalam penggunaan notasi 

operasi hitung. 
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D. Analisis Data 

Analisis data dilakukan secara mendalam dibandingkan hanya dengan 

melihat hasil pekerjaan siswa, karena yang dianalisis adalah cara berfikir siswa 

dalam mengerjakan soal, urutan dalam penyelesaian soal, dan melihat 

kesalahan yang dilakukan siswa dalam memecahkan soal cerita pecahan. Data 

hasil pekerjaan siswa menunjukkan bahwa siswa masih banyak melakukan 

kesalahan dalam mengerjakan soal cerita pecahan dan dikelompokkan menjadi 

6 tipe kesalahan menurut Newman Clement (1980) yaitu: kesalahan membaca, 

kesalahan memahami soal, kesalahan transformasi, kesalahan dalam 

ketrampilan proses berhitung, kesalahan dalam menggunakan notasi, 

kesalahan karena kecerobohan atau kurang cermat.  

Tabel 10 

Jumlah dan Prosentase Tiap-Tiap Tipe Kesalahan menjumlahkan dan mengurangkan 

berbagai bentuk pecahan 

 

No 

Soal 

Jumlah Siswa yang melakukan kesalahan  

Total 

Kesalahan 

Tipe 1 Tipe 2 Tipe 3 Tipe 4 Tipe 5 Tipe 6 

1 - - - - - 3 3 

2 - - - 2 - 2 4 

3 - - 1 8 3 46 58 

4 - - - 10 2 46 58 

5 - - - 16 4 30 50 

6 1 1 1 15 2 23 43 

7 - - - 14 4 32 50 

8 - - 1 15 2 16 44 

9 20 7 16 15 6 36 100 

10 13 3 6 5 1 16 44 

11 21 4 14 10 2 24 75 

12 8 2 8 13 4 23 58 

13 - - - 11 - 7 18 

14 - - - 3 - 6 9 

Total 63 17 47 137 30 310 614 

P(%) 10,26% 2,77% 7,65% 22,31% 4,89% 50,49% 100% 
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Diagram 3. Prosentase Tipe-tipe Kesalahan 

Keterangan: 

Tipe 1: Kesalahan membaca  

Tipe2:  Kesalahan memahami soal 

Tipe 3: Kesalahan transformasi 

Tipe 4: Kesalahan dalam ketrampilan proses berhitung 

Tipe 5: Kesalahan dalam menggunakan notasi 

Tipe 6: Kesalahan karena kecerobohan atau kurang cermat 

 

Berdasarkan keterangan pada Tabel 10 dan Diagram 3, perolehan hasil 

prosentase (%) pada tiap jenis-jenis kesalahan diperoleh dari jumlah tiap jenis 

tipe kesalahan dibagi dengan total jumlah semua jenis tipe kesalahan dikalikan 

dengan 100% atau  x 100%. Hasil perhitungan 

menunjukkan bahwa kesalahan membaca yaitu sebesar 10,26%, kesalahan 

memahami soal sebesar 2,77% kesalahan transformasi sebesar 7,65%, 

kesalahan dalam ketrampilan proses berhitung sebesar 22,31%, kesalahan 

dalam menggunakan notasi sebesar 4,89%, dan kesalahan karena kecerobohan 

atau kurang cermat sebesar 50,49%. Berdasarkan keterangan diagram 3 dapat 

dilihat dengan jelas bahwa tipe kesalahan yang paling besar dilakukan oleh 

siswa adalah tipe kesalahan karena kecerobohan atau kurang cermat yaitu 

sebesar 50,49% dan tipe kesalahan yang paling kecil adalah kesalahan 

memahami soal yaitu sebesar 2,77%. Hal ini menunjukkan bahwa siswa ceroboh 

atau kurang cermat dalam menjawab soal cerita menjumlahkan dan mengurangkan 

berbagai bentuk pecahan. 
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Tabel 11 

Jumlah dan Prosentase Tiap-Tiap Tipe Kesalahan mengalikan dan membagi berbagai 

bentuk pecahan 

 
No 
Soal 

Jumlah Siswa yang melakukan kesalahan  
Total 
Kesalahan 

Tipe 1 Tipe 2 Tipe 3 Tipe 4 Tipe 5 Tipe 6 

1 - 1 - 8 1 13 23 

2 1 - 1 14 1 6 23 

3 - - - 11 - 7 18 

4 - - - 3 - 6 9 

5 - - - 4 1 3 8 

6 1 4 2 15 - 6 28 

7 - 1 - 9 3 4 17 

8 - - - 9 1 2 12 

9 - - - 6 2 3 11 

10 - - - 7 2 3 12 

11 - - - 5 2 4 11 

12 - - - 3 1 2 6 

13 - - - - - 2 2 

14 - - - - - 2 2 

15 2 - - 5 - 1 8 

Total 4 6 3 99 14 64 190 

P(%) 2,11% 3,16% 1,58% 52,11% 7,37% 33,68% 100% 
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Diagram 4. Prosentase Tipe-Tipe Kesalahan 

Keterangan: 

Tipe 1: Kesalahan membaca  

Tipe2:  Kesalahan memahami soal 

Tipe 3: Kesalahan transformasi 

Tipe 4: Kesalahan dalam ketrampilan proses berhitung 

Tipe 5: Kesalahan dalam menggunakan notasi 

Tipe 6: Kesalahan karena kecerobohan atau kurang cermat 

Berdasarkan keterangan pada Tabel 11 dan Diagram 4, perolehan hasil 

prosentase (%) pada tiap jenis-jenis kesalahan diperoleh dari jumlah tiap jenis 

tipe kesalahan dibagi dengan total jumlah semua jenis tipe kesalahan dikalikan 

dengan 100% atau  x 100%. Hasil perhitungan 

menunjukkan bahwa kesalahan membaca yaitu sebesar 2,11%, kesalahan 

memahami soal sebesar 3,16%, kesalahan transformasi sebesar 1,58%, 

kesalahan dalam ketrampilan proses berhitung sebesar 52,11%, kesalahan 

dalam menggunakan notasi sebesar 7,37%, dan kesalahan karena kecerobohan 

atau kurang cermat sebesar 33,68%. Berdasarkan keterangan diagram 4 dapat 

dilihat dengan jelas bahwa tipe kesalahan yang paling banyak dilakukan oleh 

siswa adalah tipe kesalahan karena ketrampilan proses berhitung yaitu sebesar 

52,11% dan tipe kesalahan yang paling sedikit adalah kesalahan transformasi 

yaitu sebesar 1,58%. Hal ini menunjukkan bahwa siswa kurang terampil dalam 

proses berhitung untuk menjawab soal dalam  soal cerita mengalikan dan 

membagi berbagai bentuk pecahan. 
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E. Pembahasan Hasil Penelitian 

Data pekerjaan siswa yang telah diperoleh, dari jawaban-jawaban siswa 

dikoreksi dan diamati letak kesalahan jawaban dari siswa selanjutnya jawaban 

yang salah dikelompokan. Pengelompokan dilakukan sesuai dengan klasifikasi 

kesalahan dalam mengerjakan soal matematika menurut Newman Clement 

(1980). Materi pada penelitian ini yaitu materi kelas V SD tentang soal cerita 

pokok bahasan pecahan, yang terbagi dari 2 kategori materi yaitu: 

1. Menjumlahkan dan mengurangkan berbagai bentuk pecahan dalam 

menyelesaikan soal cerita, dalam kategori materi ini siswa diminta untuk 

menyelesaikan soal cerita materi pecahan terkait operasi hitung 

penjumlahan dan pengurangan. 

2. Mengalikan dan membagi berbagai bentuk pecahan dalam menyelesaikan 

soal cerita, dalam kategori materi ini siswa diminta untuk menyelesaikan 

soal cerita materi pecahan terkait operasi hitung perkalian dan pembagian. 

 

1. Pembahasan Hasil Tes dan Hasil Wawancara berdasarkan tipe kesalahan I 

(Kesalahan Membaca) 

Tipe kesalahan reading error atau kesalahan membaca banyak siswa yang 

melakukan kesalahan dalam membaca informasi utama / kata-kata penting. 

Kesalahan reading error yang paling banyak terjadi kesalahan pada soal nomor 

6,9,10,11,12 untuk operasi hitung menjumlahkan dan mengurangkan berbagai 

bentuk pecahan sedangkan operasi hitung mengalikan dan membagi berbagai 

bentuk pecahan terjadi kesalahan pada soal nomor 2,6,15. Kesalahan membaca 

yang terjadi pada siswa antara lain: 

Tabel 12 

Bentuk Kesalahan dan Hasil Wawancara Tipe Kesalahan 1 

No Bentuk Kesalahan  Keterangan 

6 Pak joko sudah tiga hari mecangkul sawahnya. 
Hari pertama mencangkul  bagian, hari 

kedua mencangkul  bagian, dan hari ketiga 

mencangkul  bagian. Berapa bagian sawah 

yang sudah dicangkul pak joko? 
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No Bentuk Kesalahan Keterangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

Keterangan: 
Terjadi kesalahan dalam membaca soal contoh: untuk 
mencari seluruh bagian sawah yang sudah dicangkul siswa 
salah menggunakan notasi operasi hitung. 
Hasil Wawancara: siswa mengalami kesalahan membaca 
pada kata “berapa bagian” menurut siswa kata tersebut 
dalam pemikiran siswa justru dikurangkan. 
 
 
 
 
Luas kebun pak joko adalah 50 . Kebun itu yang   

ditanami sayur,   ditanami tanaman obat, dan sisanya 

ditanami bunga. Berapa bagian kebun pak joko yang 
ditanami bunga? 
 
 

Kesalahan ini 
dilakukan oleh 
1 siswa. 
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No Bentuk Kesalahan  Keterangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 
Keterangan: Terjadi kesalahan dalam membaca soal 
contoh: untuk mencari bagian kebun yang sudah 
ditanami bunga siswa salah menggunakan notasi operasi 
hitung. 
Hasil Wawancara: siswa mengalami kesalahan membaca 
pada kata “berapa bagian dan ditanami” menurut siswa 
kata tersebut dalam pemikiran siswa justru dikurangkan. 
 
 

Bulan ini ayah Ani menerima gaji dari kantor ia bekerja. 

Jika  bagian untuk belanja sehari-hari , bagian untuk 

membayar tagihan listrik dan air, berapa bagian sisa uang 
ayah Ani? 
 

 
 
 

Kesalahan ini 
dilakukan 20 
siswa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kesalahan ini 
dilakukan 
oleh 13 siswa 
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No Bentuk Kesalahan Keterangan 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

Pak nyipto mengecat dinding satu kelas selama 3 

hari. Hari pertama ia mengecat  bagian dan hari 

kedua   bagian. Berapa bagian dinding yang di cat 

pak nyitno di hari ketiga? 
 

 
Keterangan: Terjadi kesalahan dalam membaca soal 
contoh: untuk mencari bagian dinding yang yang di 
cat pak nyitno di hari ketiga justru siswa 
mengurangkan pecahan yang diketahui jadi siswa 
tidak membaca soal dengan teliti. 
Hasil Wawancara: siswa mengalami kesalahan 
membaca pada kata “berapa bagian dinding yang di 
cat pak nyitno di hari ketiga” menurut siswa kata 
tersebut dalam pemikiran siswa justru dikurangkan. 
 
Dalam suatu toko kelontong menjual beras sebanyak 

 kg. Jika sudah ada yang membeli beras dua kali, 

yaitu  kg dan  kg, berapa kg beras yang belum 

terjual? 
 

Kesalahan ini 

dilakukan oleh 

21 siswa 
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No Bentuk Kesalahan Keterangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 
Keterangan: Terjadi kesalahan dalam membaca soal 
contoh: untuk mencari berapa kg beras yang belum 
terjual siswa mengurangkan pecahan yang diketahui 
jadi siswa tidak membaca soal dengan teliti. 
Hasil Wawancara: siswa mengalami kesalahan 
membaca pada kata “berapa kg beras yang belum 
terjual” menurut siswa kata tersebut dalam 
pemikiran siswa pecahan yang diketahui di soal 
justru langsung dikurangkan, padahal maksud dari 
soal tersebut bukan langsung dikurangkan. 
 
Ayah bayu sudah mengisi bensin untuk mobil 
sebanyak tujuh kali. Jika sekali mengisi tangki mobil 
dapat memuat  liter bensin, berapa liter bensin 

yang telah digunakan ayah bayu? 
 

 

Kesalahan ini 

dilakukan oleh 

8 siswa 
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No Bentuk Kesalahan Keterangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 
Keterangan: Terjadi kesalahan dalam membaca soal 
contoh: untuk mencari berapa liter bensin yang telah 
digunakan ayah bayu siswa justru menggunakan 
operasi hitung pembagian seharusnya perkalian. 
Hasil Wawancara: siswa mengalami kesalahan 
membaca pada kata “sebanyak 7kali” dan 
kata”digunakan” menurut siswa kata tersebut dalam 
pemikiran siswa dikerjakan dengan operasi hitung 
pembagian. 
 
danuri memelihara sapi di rumah. Dua kali sehari ia 
memberi makan sapi tersebut campuran 1 ember 

sayuran dan 1  kg bekatul. Hari ini danuri membeli 

10 kg bekatul. Dalam berapa hari bekatul tersebut 
akan habis? 

 
 
 

Kesalahan ini 

dilakukan oleh 

1 siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesalahan ini 

dilakukan oleh 

2 siswa 
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No Bentuk Kesalahan Keterangan 

15 Keterangan: Terjadi kesalahan dalam membaca soal 
contoh: untuk mencari dalam berapa hari bekatul 
tersebut akan habis siswa justru menggunakan 
operasi hitung pembagian seharusnya perkalian dan 
untuk menuliskan soal yang ditanyakan siswa juga 
salah dalam membaca soal. 
Hasil Wawancara: siswa mengalami kesalahan 
membaca pada kata “ membeli” yang menurut siswa 
kata tersebut adalah yang ditanyakan. menurut 
siswa kata tersebut dalam pemikiran siswa 
dikerjakan dengan operasi hitung pembagian. 
 

 

 

Berdasarkan hasil pengamatan pekerjaan siswa untuk soal nomor 6 pada 

kesalahan Reading error, siswa tidak bisa memahami maksud dari soal sehingga 

siswa salah dalam menjawab pertanyaan. Kesalahan yang muncul pada proses 

perhitungan yang tadinya harus dijumlah tetapi siswa justru mengurangi. Soal 

nomor 11, siswa juga salah dalam membaca informasi penting, perintah dari 

soal yaitu mencari hari ketiga pak nyipto mengecat dinding, tetapi siswa justru 

langsung menjumlahkan pecahan yang ada padahal masih dikurangi hari ketiga. 

Soal nomor sepuluh kasusnya juga sama dengan soal nomor empat yang harus 

kedua pecahan dijumlahkan terlebih dahulu baru dikurangkan, tetapi siswa 

mengerjakannya justru dijumlahkan saja. 

Hasil wawancara dengan siswa untuk soal nomor 6, 9, 10, 11 diketahui 

siswa tidak mengerti maksud soal dan informasi penting dalam soal tersebut. 

Jadi siswa langsung menyimpulkan bahwa bilangan pecahan yang diketahui di 

soal langsung dikerjakan oleh siswa dan menggunakan operasi hitung yang 

salah. Beberapa penyebab dari kesalahan tersebut adalah siswa tidak melihat 

soal secara rinci, siswa paling malas membaca soal cerita apalagi pada mata 

pelajaran matematika, siswa kurang berlatih mengerjakan soal cerita sehingga 

siswa tidak terbiasa memecahkan masalah matematika disajikan dalam bentuk 

soal cerita. 
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2. Pembahasan Hasil Tes dan Hasil Wawancara berdasarkan tipe kesalahan 

II (Kesalahan Memahami soal) 

Tipe kesalahan reading comprehension difficulty atau kesalahan 

memahami soal. Siswa sebenarnya sudah dapat memahami soal, tetapi siswa 

belum menangkap informasi yang terkandung dalam pertanyaan, sehingga 

siswa tidak dapat memproses lebih lanjut solusi dari permasalahan. Kesalahan 

reading comprehension difficulty ditemukan pada soal nomor 11 soal ini 

berkaitan dengan menjumlahkan dan mengurangkan berbagai bentuk pecahan 

dan soal nomor 1 dan 6 terkait dengan mengalikan dan membagi berbagai 

bentuk pecahan. 

Tabel 13 

Bentuk Kesalahan dan Hasil Wawancara Tipe Kesalahan 2 

No Bentuk Kesalahan Keterangan 

11 Pak nyipto mengecat dinding satu kelas selama 3 

hari. Hari pertama ia mengecat  bagian dan hari 

kedua   bagian. Berapa bagian dinding yang di cat 

pak nyitno di hari ketiga? 
 

 
Keterangan: Terjadi kesalahan siswa dalam 
memahami soal, seharusnya siswa mengerjakan 
dengan operasi hitung penjumlahan dan 
pengurangan akan tetapi siswa menjawab dengan 
operasi hitung perkalian. 
Hasil Wawancara: Siswa mengalami kesalahan 
memahami soal. Menurut siswa pada soal tersebut 
siswa masih bingung apa yang diketahui dan 
ditanyakan pada soal tersebut sehingga siswa asal 
menggunakan operasi hitung. 

Kesalahan 

ini dilakukan 

oleh 4 siswa 
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No Bentuk Kesalahan Keterangan 

1 1. Sebuah papan tulis berbentuk persegi panjang, 

panjangnya  meter dan lebarnya  meter. Berapa 

 luas papan tulis tersebut? 

 

 
 
Keterangan: Terjadi kesalahan siswa dalam 
memahami soal, siswa tidak menangkap informasi 
yang ditanyakan pada soal. Siswa diminta untuk 
mencari luas papan tulis tetapi siswa menjawabnya 
mencari keliling papan tulis. 
Hasil Wawancara: siswa mengalami kesalahan 
memahami soal. Menurut siswa pada soal tersebut  
siswa masih terbolak-balik dalam menggunakan 
rumus luas persegi panjang. 
 
 

Kesalahan ini 

dilakukan oleh 

1 siswa 
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No Bentuk Kesalahan Keterangan 

6 Luas sebuah tembok rumah berbentuk segitiga 

adalah  . Panjang alas tembok tersebut 2 

meter. Berapa meter tinggi tembok tersebut? 

 

 
 
Keterangan: Terjadi kesalahan siswa dalam 
memahami soal, siswa tidak menangkap informasi 
yang ditanyakan pada soal. Siswa diminta untuk 
mencari luas papan tulis tetapi siswa menjawabnya 
mencari keliling papan tulis. 
Hasil Wawancara: siswa mengalami kesalahan 
memahami soal. Menurut siswa pada soal tersebut  
siswa masih terbolak-balik dalam menggunakan 
rumus luas persegi panjang. 
 
 

Kesalahan ini 

dilakukan oleh 

4 siswa 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa untuk soal 11 pada kesalahan 

reading comprehension difficulty, siswa menggunakan proses tapi siswa masih 

salah dalam memahami soal sehingga siswa asal menggunakan notasi hitung 

yang salah. Hasil wawancara dengan siswa untuk soal nomor 1 dan 6, siswa 

juga tidak bisa memahami soal karena soal sulit sehingga siswa tidak runtut 

dalam mengerjakan soal dan salah menuliskan rumus. Beberapa penyebab 

siswa melakukan kesalahan memahami soal yaitu siswa tidak membaca soal 

dengan teliti sehingga siswa langsung menghitung bilangan pecahan yang 

diketahui, dan siswa kurang konsentrasi dalam membaca soal. 

 

3. Pembahasan Hasil Tes dan Hasil Wawancara berdasarkan tipe kesalahan 

III  (Kesalahan Transformasi) 

Tipe kesalahan transform error Siswa tidak menulis untuk diubah ke 

dalam kalimat matematika yang benar sesuai dengan maksud soal. Kesalahan 

transform error ditemukan pada soal nomor 2 dan 6 soal ini berkaitan materi 

pecahan dengan operasi hitung perkalian dan pembagian. 

 

Tabel 14 

Bentuk Kesalahan dan Hasil Wawancara Tipe Kesalahan 3 

No Bentuk Kesalahan Keterangan 

2 Ayah bayu sudah mengisi bensin untuk mobil 
sebanyak tujuh kali. Jika sekali mengisi tangki mobil 

dapat memuat  liter bensin, berapa liter bensin 

yang telah digunakan ayah bayu? 
 

 
 

Kesalahan ini 

dilakukan oleh 

1 siswa 
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No Bentuk Kesalahan Keterangan 

 Keterangan: Terjadi kesalahan siswa dalam 
transformasi dari kalimat matematika ke dalam 
notasi matematika, seharusnya menggunakan 
operasi hitung perkalian tetapi siswa menggunakan 
operasi hitung pembagian. 
Hasil Wawancara: siswa mengalami kesalahan 
transformasi pada kalimat “sebanyak tujuh kali”. 
menurut siswa pada soal tersebut  siswa masih 
kebingungan, dan siswa belum mengetahui maksud 
dari soal tersebut. 

 

 

6 Luas sebuah tembok rumah berbentuk segitiga 

adalah  . Panjang alas tembok tersebut    2 

meter. Berapa meter tinggi tembok tersebut? 

 

 
 
 
 

 

Kesalahan ini 

dilakukan oleh 

2 siswa 
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No Bentuk Kesalahan Keterangan 

  
Keterangan: Terjadi kesalahan siswa dalam 
transformasi dari kalimat matematika ke dalam 
penulisan rumus matematika. 
Hasil Wawancara: siswa mengalami kesalahan 
transformasi pada kalimat yang diketahui luas 
sebuah segitiga dan panjang alas  sebuah segitiga. 
Menurut siswa soal tersebut untuk mencari tinggi 
segitiga siswa mengerjakan soal langsung 
menggunakan operasi hitung pembagian dan siswa 
bingung mengenai rumus luas segitiga. 

 

 

 

Berdasarkan pengamatan dari hasil jawaban siswa nomor 2 ada satu 

siswa yang keliru dalam menggunakan operasi hitung yang seharusnya operasi 

hitung perkalian, tetapi siswa tersebut mengerjakan dengan operasi hitung 

pembagian. Soal nomor 6 ada dua siswa juga keliru dalam mentransformasi apa 

yang diketahui pada soal, untuk dikerjakan menggunakan rumus luas sebuah 

bangun datar yaitu segitiga. 

Hasil wawancara siswa terkait kesalahan transformasi penyebab dari 

kesalahan ini yaitu siswa masih bingung menggunakan operasi hitung untuk 

menjawab soal tersebut, siswa menganggap soal tersebut sulit sehingga siswa 

menggunakan cara mereka sendiri yang tidak sesuai dengan operasi hitungnya. 
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4. Pembahasan Hasil Tes dan Hasil Wawancara berdasarkan tipe kesalahan 

IV (Kesalahan Ketrampilan dalam Proses Berhitung) 

Tipe kesalahan weakness in process skill atau kesalahan dalam proses 

berhitung. Siswa kurang teliti dalam proses berhitung dan kesalahan dalam 

menggunakan konsep. Kesalahan weakness in process skill ditemukan pada soal 

nomor 5,6,7,12 pada operasi hitung penjumlahan dan pengurangan dan nomor 

1,3,8 pada operasi hitung perkalian dan pembagian. 

 

Tabel 15 

Bentuk Kesalahan dan Hasil Wawancara Tipe Kesalahan 4 

No Bentuk Kesalahan Keterangan 

5 Sebuah gudang dapat menampung kayu  , pasir 

sebanyak  , dan batu sebanyak  . Berapa  

barang yang dapat ditampung dalam gudang? 
 

 
 

Keterangan: Terjadi kesalahan siswa dalam proses 
ketrampilan berhitung siswa kurang mengerti teknik 
berhitung dalam bentuk pecahan campuran. 
Hasil Wawancara: siswa mengalami kesalahan dalam 
berhitung, nenurut siswa kalau pecahan campuran semua 
harus diubah ke dalam pecahan biasa. 
 

 

Kesalahan ini 

dilakukan oleh 

16 siswa 
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No Bentuk Kesalahan Keterangan 

6 Pak joko sudah tiga hari mecangkul sawahnya. Hari 
pertama mencangkul  bagian, hari kedua mencangkul 

 bagian, dan hari ketiga mencangkul  bagian. 

Berapa bagian sawah yang sudah dicangkul pak joko? 
 

 
Keterangan: Terjadi kesalahan siswa dalam proses 
ketrampilan berhitung siswa kurang mengerti teknik 
berhitung dalam bentuk pecahan campuran. 
Hasil Wawancara: siswa mengalami kesalahan dalam 
berhitung, nenurut siswa kalau pecahan campuran semua 
harus diubah ke dalam pecahan biasa. 
 

Kesalahan ini 

dilakukan oleh 

15 siswa 

7 Sebuah drum minyak tanah berisi  liter. Minyak yang 

telah terjual 25 liter. Berapakah isi drum minyak tanah 
sekarang? 
 

Kesalahan ini 

dilakukan oleh 

14 siswa 
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No Bentuk Kesalahan Keterangan 

 

 
 

Keterangan: Terjadi kesalahan siswa dalam proses 
ketrampilan berhitung. 
Hasil Wawancara: siswa mengalami kesalahan 
dalam berhitung, menurut siswa kalau dalam 
menghitung pecahan dalam operasi hitung 
pengurangan siswa tersebut menggunakan teknik 
pencoretan.  
 

 

12 Dalam suatu toko kelontong menjual beras sebanyak 
 kg. Jika sudah ada yang membeli beras dua kali, 

yaitu  kg dan  kg, berapa kg beras yang belum 

terjual? 
 

 
 

Kesalahan ini 
dilakukan oleh 13 
siswa 
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No Bentuk Kesalahan Keterangan 

 Keterangan: Terjadi kesalahan siswa dalam proses 
ketrampilan berhitung. 
Hasil Wawancara: siswa mengalami kesalahan 
dalam berhitung, menurut siswa kalau dalam 
menghitung pecahan dalam operasi hitung 
pengurangan siswa tersebut menggunakan teknik 
pencoretan.  
 

 

1 Sebuah papan tulis berbentuk persegi panjang, 
panjangnya  meter dan lebarnya  meter. Berapa 

 luas papan tulis tersebut? 

 

 
 
 
Keterangan: Terjadi kesalahan siswa dalam proses 
ketrampilan berhitung. 
Hasil Wawancara:  siswa mengalami kesalahan 
dalam berhitung, menurut siswa kalau dalam 
menghitung perkalian pecahan campuran dengan 
pecahan campuran siswa langsung mengalikan tidak 
diubah terlebih dahulu ke bentuk pecahan biasa. 
 

Kesalahan ini 
dilakukan oleh 8 
siswa 

3 Sebuah papan berbentuk persegi panjang  dm dan 

lebar  dm. berapa  luas papan tersebut? 

 

 
 
  

Kesalahan ini 
dilakukan oleh 11 
siswa 

 



54 
 

 

No Bentuk Kesalahan Keterangan 

 Keterangan: Terjadi kesalahan siswa dalam proses 
ketrampilan berhitung. 
Hasil Wawancara:  siswa mengalami kesalahan 
dalam berhitung, menurut siswa kalau dalam 
menghitung perkalian pecahan campuran dengan 
pecahan campuran siswa justru menghitungnya 
menyamakan penyebut. Siswa masih kebingungan 
dalam mengalikan bentuk pecahan campuran 
dengan pecahan campuran. 
 

 

8 Gudang KUD menyimpan 28  ton beras. Beras 

tersebut akan dibagikan sama banyak kepada 6 toko 
beras. Berapa ton yang diperoleh setiap toko? 
 

 
 

 
 
 
 
Keterangan: Terjadi kesalahan siswa dalam proses 
ketrampilan berhitung. 
Hasil Wawancara:  siswa mengalami kesalahan 
dalam berhitung, menurut siswa kalau dalam 
menghitung perkalian pecahan campuran dengan 
pecahan biasa siswa justru menghitungnya dengan 
teknik pencoretan yang salah. 

Kesalahan ini 

dilakukan oleh 9 

siswa 

 

 

 

 

 

 



55 
 

 
 

Berdasarkan pengamatan dari hasil jawaban siswa soal nomor 6 ada 

siswa yang langsung menjumlahkan penyebut pecahan yang diketahui pada 

soal tidak menyamakan penyebutnya, ada juga yang lupa setelah menyamakan 

penyebut lupa tidak mengalikan ke pembilangnya. Soal nomor 8 dengan 

operasi hitung pembagian ada siswa yang mengerjakan soal pecahan campuran 

tetapi siswa tersebut dalam proses berhitung tidak mengubah ke pecahan biasa 

dan salah dalam teknik berhitung sehingga menyebabkan proses berhitung 

siswa tersebut salah.  

Hasil wawancara terkait kesalahan dalam proses berhitung banyak siswa 

yang tidak teliti dalam mengerjakan soal, siswa masih belum bisa membedakan 

antara soal yang harus dikerjakan dengan pecahan campuran dengan pecahan 

biasa, siswa tidak terbiasa mengoreksi kembali proses berhitung siswa sehingga 

terjadi kesalahan dalam proses berhitung, dan siswa masih bingung dalam 

teknik berhitung. 

 

5. Pembahasan Hasil Tes dan Hasil Wawancara berdasarkan tipe kesalahan 

V (Kesalahan dalam menggunakan notasi) 

Kesalahan encoding error atau kesalahan dalam menggunakan notasi 

yaitu kesalahan yang dilakukan oleh siswa dalam menuliskan notasi 

matematika pada jawaban. Kesalahan ini yang paling banyak terdapat pada 

soal nomor 9 dan 11 terkait operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. 

 

No Bentuk Kesalahan Keterangan 

9 Luas kebun pak joko adalah 50 . Kebun itu yang 

  ditanami sayur,   ditanami tanaman 

obat, dan sisanya ditanami bunga. Berapa bagian 

kebun pak joko yang ditanami bunga? 

 

 

Kesalahan ini 
dilakukan oleh 6 
siswa 
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No Bentuk Kesalahan Keterangan 

  

Keterangan: Terjadi kesalahan siswa dalam 
menggunakan notasi operasi hitung. 
Hasil Wawancara:  siswa mengalami kesalahan 
menggunakan notasi hitung. Menurut siswa, siswa 
belum bisa memahami betul mengenai apa yang 
ditanyakan pada soal sehingga siswa asal 
menggunakan operasi hitung, seharusnya 
menggunakan penjumlahan tetapi siswa 
menggunakan pengurangan. 

 

11 Pak nyipto mengecat dinding satu kelas selama 3 

hari. Hari pertama ia mengecat  bagian dan hari 

kedua   bagian. Berapa bagian dinding yang di cat 

pak nyitno di hari ketiga? 
 

 
 

Keterangan: Terjadi kesalahan siswa dalam 
menggunakan notasi operasi hitung. 
Hasil Wawancara:  siswa mengalami kesalahan 
menggunakan notasi hitung. Menurut siswa, siswa 
belum bisa memahami betul mengenai apa yang 
ditanyakan pada soal sehingga siswa asal 
menggunakan operasi hitung, seharusnya 
menggunakan penjumlahan tetapi siswa 
menggunakan pengurangan. 

Kesalahan ini 
dilakukan oleh 2 
siswa 
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Berdasarkan pengamatan dari hasil jawaban siswa pada nomor 9 siswa 

terjadi kesalahan dalam penggunaan notasi operasi hitung. Kesalahan ini terjadi 

karena siswa masih bingung dalam memahami soal yang seharusnya 

menggunakan notasi hitung penjumlahan tetapi siswa menjawabnya dengan 

operasi hitung pengurangan. Soal nomor 11 kasus juga sama siswa terbalik 

dalam menggunakan notasi operasi hitung. Berdasarkan hasil wawancara siswa 

masih kurang memahami soal sehingga siswa terbolak-balik dalam 

menggunakan notasi operasi hitung. 

6. Pembahasan Hasil Tes dan Hasil Wawancara berdasarkan tipe kesalahan 

VI (Kesalahan karena kecerobohan atau kurang cermat) 

Kesalahan corelles error atau kesalahan karena kecerobohan atau kurang 

cermat. Kesalahan ini terdapat pada proses penyelesaian dalam menyelesaikan 

soal berdasarkan dari jawaban siswa. Kesalahan ini terdapat pada nomor soal 6 

dan 7 pada operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. 

No Bentuk Kesalahan Keterangan 

6 Pak joko sudah tiga hari mecangkul sawahnya. 
Hari pertama mencangkul  bagian, hari kedua 

mencangkul  bagian, dan hari ketiga 

mencangkul  bagian. Berapa bagian sawah 

yang sudah dicangkul pak joko? 
 

 
 

 

Kesalahan ini 

dilakukan oleh 23 

siswa 
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No Bentuk Kesalahan Keterangan 

 Keterangan: Terjadi kesalahan siswa karena 
kecerobohan atau kurang cermat 
Hasil Wawancara:  siswa mengalami kesalahan 
karena kecerobohan atau kurang cermat. 
Menurut siswa, siswa malas menuliskan 
diketahui, ditanyakan walaupun proses 
berhitungnya benar. 

 

7 Sebuah drum minyak tanah berisi  liter. 

Minyak yang telah terjual 25 liter. Berapakah isi 
drum minyak tanah sekarang? 
 

 
 

Kesalahan ini 
dilakukan oleh 32 
siswa 

 

Berdasarkan pengamatan dari hasil jawaban siswa pada soal nomor 6 dan 

7 siswa tidak menuliskan apa yang diketahui, ditanyakan, dan kesimpulan dari 

soal tersebut. Beberapa siswa langsung menuliskan proses berhitungnya tidak 

terlebih dahulu menuliskan apa yang diketahui, ditanyakan, dan kesimpulan 

pada soal tersebut. Berdasarkan wawancara dengan siswa, siswa terburu-buru 

dalam mengerjakan soal supaya ingin cepat selesai, siswa malas menulsikan 

diketahui, ditanya, dan dijawab karena terlalu panjang. 
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Temuan dan pembahasan pada penelitian ini yaitu dimulai dari tujuan 

penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, dan hasil wawancara siswa. 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui tipe-tipe kesalahan siswa pada 

saat mengerjakan soal cerita pecahan dan mengetahui hal apa saja dibalik 

pemikiran siswa sehingga terjadi kesalahan dalam menjawab soal cerita 

pecahan. Penelitian ini berupa penelitian deskriptif kualitatif yang tidak 

melakukan kelas kontrol dan manipulasi data. Penelitian ini dilakukan dengan 

tahapan mengumpulkan data siswa yang melakukan kesalahan dalam 

menyelesaikan soal, menganalisis dan mengklasifikasikan data siswa yang 

mengalami kesalahan, menyajikan hasil analisis data dan pengolahannya. 

Populasi pada penelitian ini di SD Negeri Salatiga 02 ada 48 siswa terdiri dari 29 

siswa laki-laki dan 19 siswa perempuan. Sampel pada penelitian ini diambil 

berdasarkan banyaknya siswa yang melakukan kesalahan menurut teori 

Newman (Clement,1980) yaitu kesalahan membaca, kesalahan memahami soal, 

kesalahan transformasi, kesalahan dalam ketrampilan proses, dan kesalahan 

karena kecerobohan atau kurang cermat. Temuan pada penelitian ini  

berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap kesalahan-kesalahan yang 

dilakukan siswa kelas V SD Negeri Salatiga 02 dan hasil wawancara siswa. Pada 

kompetensi dasar menjumlahkan dan mengurangkan berbagai bentuk pecahan 

kesalahan yang paling banyak yaitu kesalahan karena kecerobohan atau kurang 

cermat sebesar 50,49% sementara itu kesalahan paling sedikit yaitu kesalahan 

memahami soal sebesar 2,77%. Dengan demikian , dapat diketahui bahwa 

sebagian besar siswa sebenarnya sudah paham untuk memahami soal. Akan 

tetapi , kemampuan siswa dalam mengidentifikasi soal cerita, mengubah dalam 

kalimat matematika, dan mencari solusi penyelesaian masih kurang. Terbukti 

masih ada siswa yang belum paham mengenai soal yang harus dikerjakan 

menggunakan pecahan campuran akan tetapi siswa justru mengubahnya dalam 

bentuk pecahan biasa, siswa masih bingung dan terbolak-balik menggunakan 

notasi hitung termasuk pada saat siswa menjawab soal mengenai gabungan 

operasi hitung. 
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Pada kompetensi dasar mengalikan dan membagi berbagai bentuk 

pecahan kesalahan yang paling banyak yaitu kesalahan dalam ketrampilan 

proses berhitung sebesar 52,11% sementara itu kesalahan paling sedikit yaitu 

kesalahan transformasi sebesar 1,58%. 

Dari keseluruhan soal, diketahui bahwa soal nomor 9,10,11,12 siswa 

masih banyak melakukan kesalahan pada operasi hitung gabungan antara 

penjumlahan dan pengurangan. Soal tersebut merupakan soal cerita yang 

menuntut siswa untuk memecahkannya dengan operasi hitung gabungan 

antara penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk pecahan campuran 

dengan pecahan campuran. Berdasarkan pemikiran siswa menunjukkan bahwa 

mereka masih kesulitan menentukan kalimat matematika bagaimana yang 

harus digunakan dan siswa masih kebingungan dalam penggunaan notasi 

hitung.Pada operasi hitung perkalian dan pembagian bahwa soal nomor 6 siswa 

masih banyak melakukan kesalahan pada saat menuliskan rumus luas segitiga. 

Kebanyakan siswa terbolak-balik dalam menuliskan sebuah rumus luas segitiga. 

Berdasarkan pemikiran siswa menunjukkan bahwa mereka masih kesulitan 

dalam mengingat rumus luas segitiga sehingga terjadi kekeliruan dalam 

menuliskan rumus. 

Menurut keterangan siswa, mereka mengalami kesulitan untuk 

mengerjakan soal cerita, sehingga mengakibatkan terjadinya kesalahan-

kesalahan. Berikut ini adalah penyebab terjadinya kesalahan berdasarkan tipe-

tipe kesalahan, yaitu kesalahan membaca soal, kesalahan memahami soal, 

kesalahan transformasi, kesalahan dalam ketrampilan proses berhitung, 

kesalahan dalam penggunaan notasi, dan kesalhan karena kecerobohan atau 

kurang cermat. Penyebab-penyebab kesalahan berikut ini diperoleh 

berdasarkan hasil wawancara dengan siswa. 

1. Kesalahan membaca soal 

Kesalahan yang terjadi diantaranya siswa melakukan kesalahan dalam 

menuliskan informasi utama pada soal, sehingga seterusnya sampai 

penyelesaian akan terjadi kesalahan. Beberapa penyebab dari kesalahan 

tersebut adalah: (a) siswa tidak melihat soal secara rinci atau teliti, (b) 

siswa sudah menganggap matematika sebagai pelajaran yang 

membosankan, apalagi ditambah dengan membaca soal cerita, (c) 

kurangnya latihan soal cerita yang dilakukan siswa siswa, mereka tidak 
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terbiasa memecahkan masalah matematika yang dibuat dalam bentuk 

cerita. 

2. Kesalahan memahami soal  

Kesalahan yang terjadi adalah siswa tidak menangkap informasi yang ada 

pada soal, misalnya untuk soal nomor 1 siswa diminta untuk mencari luas 

daerah persegi panjang, tetapi ada siswa yang dalam pemikirannya soal 

tersebut meminta untuk mencari keliling persegi panjang. Beberapa 

penyebab dari kesalahan tersebut adalah (a) siswa tidak membaca soal 

secara keseluruhan, ada yang hanya melihat angkanya tanpa membaca 

yang diperintahkan, (b) siswa kurang berlatih sendiri di rumah untuk 

mengerjakan soal cerita, sehingga pemahaman terhadap suatu masalah 

yang ada kurang. 

3. Kesalahan transformasi 

Kesalahan yang terjadi adalah siswa tidak menulis kalimat matematika 

sesuai dengan maksud soal. Meskipun hanya menggunakan operasi 

penjumlahan dan pengurangan pecahan atau perkalian dan pembagian 

pecahan dalam menyelesaikan soal cerita, namun siswa masih terbolak-

balik dalam membuat kalimat matematika. ketika soal yang dihadapi 

adalah soal yang penyelesaiannya dengan gabungan antara penjumlahan 

dan pengurangan, siswa membuat kalimat matematika pengurangan 

pecahan, demikian sebaliknya. Beberapa penyebab dari kesalahan tersebut 

adalah (a) siswa merasa kebingungan dalam menentukan kalimat 

matematika yang sesuai, (b) siswa menganggap soal itu sulit, sehingga 

siswa akan mengerjakan sesuai apa yang ada dalam pikiran mereka 

menggunakan cara sendiri yang tidak sesuai dengan apa yang 

diperintahkan dalam soal, (c) siswa tidak percaya diri dengan jawaban 

sendiri, sehingga melihat jawaban temannya yang sebenarnya kurang 

tepat. 

4. Kesalahan dalam ketrampilan proses 

Kesalahan yang terjadi diantaranya adalah siswa salah dalam menghitung 

perkalian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Siswa juga masih 

melakukan kesalahan dalam mengalikan pecahan biasa dengan pecahan 

biasa, siswa juga masih melakukan kesalahan dalam tehnik berhitung pada 

operasi hitung perkalian. Beberapa penyebab dari kesalahan tersebut 

adalah (a) siswa tidak teliti dalam penghitungan, (b) siswa tidak memahami 
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tentang cara melakukan operasi perkalian antar pecahan, (c) siswa tidak 

terbiasa menghitung kembali apabila telah selesai melakukan 

penghitungan dan memperoleh jawaban. 

5. Kesalahan karena kecerobohan atau kurang cermat 

Kesalahan yang terjadi diantaranya adalah siswa melakukan kesalahan 

dalam menulis bilangan pada kalimat matematika, tidak sesuai dengan 

yang diketahui. Selain itu siswa juga tidak menuliskan apa yang ditanyakan 

atau menulis kesimpulan. Beberapa penyebab dari kesalahan tersebut 

adalah (a) siswa terburu-buru dalam mengerjakan soal, untuk menghemat 

waktu, (b) siswa tidak terbiasa menuliskan kesimpulan pada saat 

mengerjakan soal matematika, (c) siswa kurang teliti dalam melihat 

informasi yang ada pada soal. 

6. Kesalahan dalam penggunaan notasi  

Kesalahan yang terjadi yaitu siswa melakukan kesalahan dalam menuliskan 

notasi matematika pada jawaban. Penyebab terjadinya kesalahan tersebut 

adalah (a) siswa terburu-buru dalam mengerjakan soal, (b) siswa kurang 

memahami konsep penggunaan notasi yang benar dalam matematika. 

Banyaknya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh siswa kelas V SD 

Negeri Salatiga 02 dalam menyelesaikan soal cerita pecahan harus segera 

ditindaklanjuti agar tidak terjadi lagi pada pembelajaran berikutnya. Selain itu 

penyebab terjadi kesalahan juga harus diberi latihan soal terus-menerus 

secara inten. Langkah-langkah penanggulangan yang dapat dilakukan antara 

lain adalah: (1) Dalam pembelajaran siswa harus mendapatkan suasana belajar 

matematika yang menyenangkan, sehingga siswa tidak merasa bosan dalam 

belajar matematika, (2) Guru diharapkan menggunakan cara mengajar yang 

variatif, sehingga siswa lebih tertarik belajar matematika dalam kelas, (3) Siswa 

lebih banyak diberikan latihan mengerjakan soal cerita, (4) Guru memberikan 

langkah-langkah penyelesaian soal dengan runtut agar siswa benar-benar 

memahami cara mengerjakan soal tersebut. 

 

 

 

 

 


