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ABSTRAK 

Materi operasi bilangan pecahan menjadi fokus dalam penelitian ini. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengidentifikasi tipe kesalahan siswa dalam menyelesaikan operasi 

bilangan pecahan berdasarkan analisis Newman dan mengetahui hasil dari pengaruh 

pemberian scaffolding berdasarkan tingkatan menurut Anghileri. Subjek dalam penelitian 

ini adalah 10 siswa kelas VII C SMP Kristen Satya Wacana Salatiga. Data kesalahan 

subjek diperoleh dari hasil jawaban tes, setelah itu dianalisis dan dikategorikan 

berdasarkan tipe-tipe kesalahannya, kemudian tiap kesalahan akan diberikan scaffolding. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Kesalahan yang paling banyak 

terjadi adalah pada kesalahan tipe process skill error, kesalahan ini terjadi sebanyak 41 

kali kesalahan (85%). Kesalahan yang dilakukan subjek meliputi kesalahan dalam 

menghitung hasil perkalian dan pembagian, kesalahan konsep mengubah bentuk pecahan 

campuran ke pecahan biasa, dan kesalahan menggunakan konsep perkalian dan 

pembagian bilangan pecahan. Pemberian scaffolding tingkat 2 berdasarkan Anghileri, 

yaitu explaining, reviewing, and restructuring pada semua tipe kesalahan yang dilakukan 

subjek penelitian menunjukkan hasil yang memuaskan, hal ini ditunjukkan dengan tidak 

terjadinya pengulangan kesalahan yang dilakukan subjek saat diberikan soal tes dengan 

materi yang sama setelah pemberian scaffolding. 

 

Kata kunci: analisis, newman, scaffolding, pecahan 

 

PENDAHULUAN 

Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan 

teknologi modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan 

memajukan daya pikir manusia. Perkembangan pesat dibidang teknologi 

informasi dan komunikasi dewasa ini dilandasi oleh perkembangan matematika di 

bidang teori bilangan, aljabar, analisis, teori peluang, dan diskrit. Mengusai dan 

menciptakan teknologi di masa depan diperlukan penguasaan matematika yang 

kuat sejak dini (Kurikulum, 2006). Bilangan pecahan merupakan materi dasar 

dalam matematika, oleh karena itu sangat penting bagi semua siswa untuk dapat 
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menguasai materi tersebut. Bilangan pecahan dalam kehidupan sehari-hari 

digunakan dalam konteks anak yang belum sekolah, misalnya mengambil bagian 

makanan sering dipandang tidak mempunyai arti dibandingkan dengan 

mengambil seluruh bagian makanan. Pembahasan materi bilangan 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 bilangan pecahan kembali dibahas pada kelas VII semester 1 dengan 

penekanan pada melatih cara berpikir dan bernalar serta mengembangkan 

kemampuan memecahkan masalah mengenai bilangan pecahan yang berkaitan 

dengan kehidupan sehari-hari (Wicaksono, 2013). 

Materi bilangan pecahan merupakan materi yang membutuhkan abstraksi, 

terutama melatih cara berpikir dan bernalar serta mengembangkan kemampuan 

memecahkan masalah mengenai bilangan pecahan yang berkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari, dalam hal ini penguasaan konsep merupakan kuncinya. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru matematika yang mengajar di kelas 

VII C SMP Kristen Satya Wacana Salatiga memberikan indikasi bahwa 

penguasaan konsep bilangan pecahan tergolong cukup kurang, hal ini ditunjukan 

oleh hasil ulangan harian beberapa siswa dimana mereka yang dapat 

menyelesaikan soal tetapi ada beberapa konsep yang belum dikuasai. Contoh 

kesalahan konsep yang dilakukan siswa dalam mengerjakan ulangan harian dapat 

ditunjukan pada Gambar 1. 

 
Gambar 1. Contoh Kesalahan Siswa Menyelesaikan Operasi Bilangan Pecahan 

Berdasarkan Gambar 1 dapat dilihat bahwa penguasaan konsep operasi 

perkalian dan pembagian pecahan yang dimiliki siswa tergolong rendah, dimana 

dalam penyelesaian soal tersebut siswa tidak melakukan perubahan bentuk 

pecahan campuran ke pecahan biasa dahulu, hal ini tentu saja salah. Selain itu 
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kesalahan yang dilakukan siswa antara lain seperti merubah soal cerita ke dalam 

bentuk matematika, menyederhanakan pecahan, kosep penyelesaian operasi 

hitung pecahan, penggunaan tanda operasi, mengubah bentuk pecahan campuran 

ke dalam pecahan biasa, dan salah dalam menghitung. Beberapa siswa mengakui 

ada kesulitan yang dialami dalam memahami sifat operasi pecahan, sehingga 

menyebabkan kesalahan dalam penyelesaian soal. Hal ini tentu saja akan menjadi 

penghambat siswa dalam mempelajari materi-materi selanjutnya.  

Analisis terhadap pekerjaan siswa khususnya dalam penyelesaian soal materi 

operasi pecahan perlu dilakukan, melalui analisis tersebut dapat ditemukan 

kesalahan apa saja yang banyak dilakukan siswa. Ketika guru mengetahui 

kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal khususnya pada materi 

operasi pecahan, hal ini akan membantu guru dalam memberikan jenis bantuan 

yang tepat kepada siswa.  

Kesalahan yang dilakukan siswa perlu dianalisis lebih lanjut, agar 

mendapatkan gambaran yang jelas dan rinci atas kelemahan-kelemahan siswa 

dalam menyelesaikan soal materi operasi pecahan. Menurut Atim analisis adalah 

suatu upaya penyelidikan untuk melihat, mengamati, mengetahui, menemukan, 

memahami, menelaah, mengklasifikasi, dan mendalami serta menginterpretasikan 

fenomena yang ada (Wijaya, 2013), kemudian menurut Utami dalam Wicaksono 

(2013) 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, sedangkan yang bersifat insidental bukan merupakan akibat rendahnya 

tingkat pengusaan materi pelajaran.  

Kesalahan dapat digunakan guru sebagai alat bantu melihat sejauh mana 

pemahaman siswa dalam proses belajar yang telah berlangsung, sehingga akan 

diketahui kesulitan-kesulitan siswa. Kesalahan yang dimaksud adalah kesalahan 

siswa dalam menyelesaikan soal (Dewi, 2014). Berdasarkan penyataan di atas 

dapat disimpulkan bahwa analisis kesalahan merupakan penyelidikan terhadap 

bentuk penyimpangan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal 

matematika dengan tujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya kesalahan. 
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Upaya untuk mengidentifikasi kesalahan siswa dalam penyelesaian operasi 

pecahan salah satunya menggunakan analisis kesalahan Newman (White, 2010). 

Analisis kesalahan Newman yaitu pengelompokan atau pengkategorikan 

kesalahan-kesalahan siswa menjadi 5 tipe kesalahan yaitu: (1) reading error 

(kesalahan dalam membaca soal), terjadi karena siswa salah membaca informasi 

utama soal, sehingga siswa tidak menggunakan informasi tersebut dalam 

mengerjakan soal, sehingga jawaban siswa tidak sesuai dengan maksud soal; (2) 

comprehension error (kesalahan memahami soal), terjadi karena siswa kurang 

memahami terutama konsep soal, siswa tidak mengetahui apa yang sebenarnya 

ditanyakan pada soal dan salah dalam menangkap informasi yang ada pada soal 

sehingga siswa tidak dapat menyelesaikan permasalahan; (3) transformation error 

(kesalahan transformasi), merupakan kesalahan yang terjadi karena siswa belum 

dapat mengubah soal ke bentuk matematika dengan benar, serta kesalahan dalam 

menggunakan tanda operasi hitung; (4) process skill error (kesalahan dalam 

keterampilan proses), terjadi karena siswa belum terampil dalam menyelesaikan 

soal dan melakukan kesalahan dalam perhitungan; (5) enconding error (kesalahan 

dalam menggunakan notasi), merupakan kesalahan dalam proses penyelesaian 

soal yang disebabkan kesalahan dalam menggunakan notasi. Hal ini dilakukan 

dengan tujuan agar kesalahan yang dilakukan siswa dapat digunakan sebagai 

bahan pertimbangan pengajaran sebagai usaha meningkatkan pemahaman siswa. 

Adanya peningkatan pemahaman siswa diharapkan dapat meningkatkan hasil 

belajar atau prestasi belajar siswa. 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk membantu meningkatkan 

pemahaman konsep siswa agar tidak terjadi kesalahan kembali, yaitu dengan 

pemberian scaffolding. Menurut Vygotsky dalam Santrock (2007: 265) 

scaffolding merupakan perubahan bimbingan selama sesi pembelajaran, dimana 

orang yang lebih terampil mengubah bimbingan sesuai tingkat kemampuan siswa. 

Adapun pemberian scaffolding untuk membantu siswa dalam memecahkan 

kesulitan dalam belajar menurut Anghileri (2006) terdapat tiga tingkatan 

scaffolding, sebagai serangkaian strategi pembelajaran yang efektif yang mungkin 

atau tidak mungkin terlihat di kelas, yaitu: (a) Tingkat 1, environmental 

provisions, yaitu penataan lingkungan belajar yang memungkinkan pembelajaran 
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berlangsung tanpa intervensi langsung dari guru. Tingkatan pada tahap ini 

dimaksudkan dengan penataan lingkungan belajar seperti membentuk kelompok 

belajar, memberikan tugas terstruktur, dan menyediakan alat bantu belajar pada 

siswa untuk membangun pemahaman dari masalah yang diberikan; (b) Tingkat 2, 

explaining, reviewing and restructuring, yaitu memberikan penjelasan, peninjauan 

kembali, dan penguatan pemahaman pada siswa. Tingkatan ini dimaksudkan 

dengan interaksi guru semakin diarahkan untuk siswa dapat menemukan masalah 

dengan benar, meminta siswa menemukan kesalahan yang dilakukan, meminta 

siswa memperbaiki pekerjaannya, memberikan bantuan belajar pada siswa dengan 

memfokuskan aspek yang masih kurang dikuasai siswa, dan meminta siswa 

menyusun kembali jawaban yang tepat untuk memperbaiki masalah; (c) Tingkat 

3, developing conceptual thinking, yaitu mengembangkan konsep berpikir. 

Tingkatan ini dimaksudkan dengan interaksi guru diarahkan untuk 

mengembangkan konsep yang sebelumnya sudah dikuasai siswa dengan cara 

meminta siswa menemukan alternatif jawaban lain untuk menyelesaikan masalah. 

Tingkatan scaffolding yang diberikan tergantung pada masing-masing individu 

(Rahmawati, 2012).  

Adapun penelitian yang relevan terkait analisis kesalahan siswa dan 

pemberian scaffolding, penelitian yang dilakukan Rahmawati (2012) ditemukan 

bahwa kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal operasi bentuk 

aljabar berupa kesalahan konseptual dan kesalahan prosedural. Sementara itu 

penelitian yang dilakukan Handayani (2014), dengan tujuan mengetahui bentuk 

kesalahan yang dilakukan siswa dan mengetahui praktik scaffolding yang dapat 

membantu siswa untuk lebih memahamami konsep dalam menyelesaikan soal 

matematika materi operasi bilangan pecahan bentuk aljabar. Ditemukan bahwa 

kesalahan yang paling banyak muncul adalah comprehension error. Pemberian 

scaffolding yang diberikan kedua sama menggunakan tingkat 2 berdasarkan 

Anghileri (2006), yaitu explaining, reviewing, and restructuring. 

Sesuai dengan latar belakang di atas, dipandang perlu dilakukan analisis 

tentang tipe kesalahan dan pemberian scaffolding untuk membantu siswa, 

khususnya dalam menyelesaikan soal operasi bilangan pecahan. Tujuan 

dilakukannya penelitian ini adalah mengidentifikasi tipe-tipe kesalahan yang 
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dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal matematika materi operasi bilangan 

pecahan dan mengetahui pengaruh pemberian scaffolding pada siswa dalam 

menyelesaikan soal matematika materi operasi bilangan pecahan. Diharapkan 

penelitian ini akan memberikan sumbangan ilmu dalam pembelajaran atau 

penekanan konsep pada materi operasi bilangan pecahan, agar pemahaman siswa 

terkait penyelesaian operasi bilangan pecahan tidak terjadi kesalahan-kesalahan 

yang berlanjut pada materi yang akan dipelajari selanjutnya dan dari pemahaman 

yang meningkat diharapkan prestasi belajar siswa juga akan meningkat. 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif 

merupakan penelitian yang alamiah. Penelitian ini digunakan untuk meneliti pada 

kondisi objek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan 

kehadiran peneliti tidak begitu mempengaruhi dinamika pada objek (Sugiyono, 

2012: 13), sedangkan penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-

sifat dan hubungan antara fenomena yang diselidiki, tanpa mengadakan 

perhitungan atau mengolah data statistik secara mendalam dan disajikan apa 

adanya. Subjek penelitian ini adalah 10 siswa kelas VII C SMP Kristen Satya 

Wacana Salatiga, yang diambil menggunakan teknik purposive sampling dari 25 

siswa kelas tersebut untuk disesuaikan dengan tujuan penelitian. Purposive 

sampling adalah suatu pengambilan sampel sebagai sumber data dengan 

pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012:126). Pertimbangan pengambilan subjek 

dalam penelitian ini berdasarkan hasil tes ulangan harian operasi bilangan pecahan 

yang nilainya kurang dari KKM. 

Teknik pengambilan data penelitian ini menggunakan instrumen berupa soal 

tes uraian. Penelitian ini menggunakan soal tes uraian sebanyak 16 soal yang 

dibagi menjadi 4 tipe soal operasi pecahan. Adapun kisi-kisi soal tes dapat dilihat 

pada Tabel 1. 

Tabel 1. Kisi-kisi Instrumen Soal Tes 
Tipe  Indikator Soal Fokus Soal Jumlah  

1 Menyelesaikan 

operasi 

penjumlahan 

Penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa 1 
Penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan biasa 1 

Penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan 

campuran 
1 
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pecahan Mengubah bentuk soal cerita kedalam bentuk 

matematika 
1 

2 Menyelesaikan 

operasi 

pengurangan 

pecahan 

Pengurangan pecahan biasa dengan pecahan biasa 1 
Pengurangan pecahan campuran dengan pecahan biasa 1 
Pengurangan pecahan campuran dengan pecahan 

campuran 
1 

Mengubah bentuk soal cerita kedalam bentuk 

matematika 
1 

3 Menyelesaikan 

operasi 

perkalian 

pecahan 

Perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa 1 
Perkalian pecahan campuran dengan pecahan biasa 1 
Perkalian pecahan campuran dengan pecahan campuran 1 
Mengubah bentuk soal cerita kedalam bentuk 

matematika 
1 

4 

 

 

Menyelesaikan 

operasi 

pembagian 

pecahan 

Pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa 1 
Pembagian pecahan campuran dengan pecahan biasa 1 

Pembagian pecahan campuran dengan pecahan 

campuran 
1 

Mengubah bentuk soal cerita kedalam bentuk 

matematika 
1 

 

Selain itu, dalam penelitian ini pengambilan data juga dilakukan dengan 

observasi dan wawancara tidak terstruktur. Observasi dilakukan selama subjek 

mengerjakan soal tes, serta ketika pemberian scaffolding saat wawancara. Data 

hasil tes operasi pecahan didokumentasikan menggunakan scanner, sedangkan 

wawancara didokumentasikan menggunakan alat perakam suara untuk 

mendukung keaslian data yang telah diperoleh. Transkrip rekaman suara 

wawancara merupakan data mentah yang penting dalam penelitian, transkrip 

tersebut meliputi hasil wawancara dan pemberian scaffolding yang diberikan 

masing-masing subjek penelitian. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahap yaitu (1) 

reduksi data; (2) penyajian data; (3) verifikasi data dan penarikan kesimpulan 

(Sugiyono, 2012: 329). Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan untuk 

mengoreksi dan menganalisis hasil tes, menyimpulkan tipe-tipe kesalahan 

menurut analisis Newman (White, 2010), dan merancang scaffolding menurut 

tingkatan Aghileri (2006) berdasarkan kesalahan yang dilakukan subjek. 

Penyajian data dalam penelitian ini, berupa bentuk-bentuk kesalahan yang 

dilakukan siswa berdasarkan tipe kesalahan dan tingkatan scaffolding yang 

diberikan pada masing-masing subjek penelitian. Verifikasi data dan penarikan 

kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan triangulasi sumber data. 

Sumber data didapatkan dari hasil analisis pekerjaan subjek dan wawancara 
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dengan pemberian scaffolding. Kesalahan-kesalahan siswa yang muncul 

dikategorikan berdasarkan tipe kesalahan menurut Newman (White, 2010). Selain 

itu pemberian scaffolding diberikan berdasarkan tingkatan scaffolding menurut 

Anghileri (2006), adapun langkah dalam pemberian scaffolding yaitu: (a) subjek 

diminta mengecek kembali hasil pekerjaannya; (b) subjek diberikan penjelasan 

materi terkait hasil pekerjaan yang salah; (c) subjek diminta untuk memperbaiki 

hasil pekerjaan yang salah; (d) subjek diminta untuk mengulang penjelasan yang 

telah diberikan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil identifikasi tipe kesalahan setiap soal yang dikerjakan oleh 10 subjek 

penelitian pada materi operasi bilangan pecahan, ditemukan hanya satu subjek 

yang dapat mengerjakan soal tes tanpa melakukan kesalahan yaitu oleh subjek 6. 

Selain itu hasil koreksi terhadap pekerjaan subjek, untuk penyelesaian pada soal 

nomor 1 tidak ditemukan subjek yang melakukan kesalahan pada nomor tersebut. 

Identifikasi tipe kesalahan subjek penelitian pada setiap soal disajikan pada Tabel 

2. 

Tabel 2. Tipe Kesalahan Subjek pada Setiap Soal 

No  

Soal 

Subjek 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 - - - - - - - - - - 

2 - - prc sk - prc sk - - - - - 

3 - - - - prc sk - - - - - 

4 - - - - prc sk - - prc sk - - 

5 - - read - - - - - - - 

6 - read read - prc sk - read - - prc sk 

7 - - read - prc sk - - prc sk prc sk - 

8 - prc sk read - - - - - prc sk - 

9 - - - - - - prc sk - - - 

10 - prc sk - prc sk - - prc sk prc sk - - 

11 prc sk prc sk - prc sk prc sk - prc sk prc sk prc sk - 

12 comp prc sk - prc sk - - prc sk prc sk - - 

13 - - prc sk - - - prc sk - - prc sk 

14 - prc sk prc sk - - - prc sk - - - 

15 - prc sk prc sk - prc sk - prc sk - - - 

16 - prc sk prc sk - - - prc sk - - - 

Keterangan: 

read : Kesalahan Membaca Soal (Reading Error) 

comp : Kesalahan Memahami Soal (Comprehension Error) 

prc sk : Kesalahan Keterampilan Proses (Process Skill Error) 
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Hasil identifikasi tipe kesalahan yang dilakukan subjek penelitian seperti disajikan 

Tabel 2, dapat dilihat bahwa dari 5 tipe kesalahan menurut Analisis Kesalahan 

Newman (White, 2010), hanya 3 tipe kesalahan yang dilakukan subjek penelitian 

saat menyelesaikan soal tes operasi pecahan bilangan, kesalahan-kesalahan 

tersebut disajikan pada Tabel 3.  

Tabel 3. Analisis Tipe Kesalahan Jawaban Subjek  

No  

Soal 

Banyak Subjek yang Melakukan Kesalahan 
Jumlah 

Kesalahan Reading 
Comprehen

sion 

Transforma

tion 

Process 

Skill 
Encoding 

1 - - - - - 0 

2 - - - 2 - 2 

3 - - - 1 - 1 

4 - - - 3 - 3 

5 1 - - - - 1 

6 3 - - 2 - 5 

7 1 - - 2 - 3 

8 1 - - 2 - 3 

9 - - - 1 - 1 

10 - - - 4 - 4 

11 - - - 7 - 7 

12 - 1 - 4 - 5 

13 - - - 3 - 3 

14 - - - 3 - 3 

15 - - - 4 - 4 

16 - - - 3 - 3 

Jumlah 6 1 0 41 0 48 

Persentase 13% 2% 0% 85% 0%  

 

Berdasarkan Tabel 3, kesalahan yang dilakukan oleh subjek penelitian terjadi 

pada kesalahan membaca soal (reading error) 13%, kesalahan memahami soal 

(comprehension error) 2%, dan kesalahan dalam keterampilan proses (process 

skill error) 85%. Kesalahan dalam keterampilan proses memiliki persentase yang 

besar, yaitu 85%, hal ini menunjukkan bahwa subjek masih kurang terampil dalam 

proses penyelesaian soal, khususnya dalam penyelesaian operasi perkalian 

pecahan campuran dengan pecahan campuran. Kesalahan yang dilakukan subjek 

meliputi konsep mengubah bentuk bilangan pecahan campuran ke bentuk bilangan 

pecahan biasa, konsep soal operasi perkalian bilangan pecahan dan kesalahan 

dalam menghitung. 

Kesalahan Membaca Soal (Reading Error) 
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Kesalahan dalam membaca soal merupakan kesalahan yang terjadi karena 

subjek salah membaca soal, khususnya dalam membaca informasi utama sehingga 

subjek tidak menggunakan informasi tersebut dalam mengerjakan soal dan 

membuat jawaban siswa tidak sesuai dengan maksud soal. Kesalahan membaca 

informasi utama dalam penyelesaian operasi bilangan pecahan, dilakukan subjek 

pada soal nomor 5, 6, 7, dan 8. Kesalahan ini dilakukan oleh subjek 2, 3, dan 7 

pada penyelesaian operasi pengurangan bilangan pecahan. Kesalahan membaca 

soal yang dilakukan subjek 3 ditampilkan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Analisis Kesalahan Subjek 3 pada Reading Error 

No  Analisis 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

  

Subjek melakukan kesalahan dalam membaca informasi utama soal, pada soal 

nomor 5, 6, 7, dan 8. Dimana dalam soal ini subjek sudah benar dalam 

menuliskan tanda operasi pengurangan, tetapi hasil operasi yang didapatkan 

merupakan hasil penjumlahannya. 

 

Berdasarkan wawancara dan hasil analisis pekerjaan subjek, subjek melakukan 

kesalahan dalam membaca tanda operasi dimana dalam soal ini tanda operasi 

merupakan informasi yang paling utama untuk penyelesaian soal, sehingga 

kesalahan dikategorikan pada tipe kesalahan membaca soal. Kesalahan membaca 

soal ini diakui oleh masing-masing subjek saat wawancara dan pemberian 

scaffolding, dalam wawancara subjek mengatakan masih terbayang-bayang 

dengan penyelesaian operasi penjumlahan, tanpa disadari subjek sedang 

mengerjakan operasi pengurangan pecahan. Selain itu, ada juga subjek yang 

mengatakan bahwa subjek kurang teliti atau tidak fokus melihat tanda operasinya. 

Kesalahan Memahami Soal (Comprenhension Error) 

Kesalahan dalam memahami soal merupakan kesalahan yang terjadi karena 

subjek salah memahami konsep soal, subjek tidak mengetahui apa yang 

sebenarnya ditanyakan pada soal sehingga subjek tidak dapat menyelesaikan 

permasalahan. Kesalahan memahami soal dalam penyelesaian operasi bilangan 
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pecahan, dilakukan oleh subjek pada soal nomor 12. Kesalahan ini dilakukan oleh 

subjek 1 pada penyelesaian operasi perkalian bilangan pecahan, kesalahan subjek 

seperti disajikan pada Tabel 5. 

 

 

Tabel 5.  Analisis Kesalahan Subjek 1 pada Comprehension Error 

No  Analisis 

12 

 

  

  

Subjek mengalami kesulitan dalam memahami soal. Dimana dalam soal ini 

tidak menjawab sama sekali. Dari hasil wawancara yang dilakukan, subjek 

mengatakan bahwa tidak mengerti apa yang dimaksud dalam soal. 

 

Berdasarkan wawancara dan hasil analisis pekerjaan subjek, subjek 

mengalami kesulitan dengan maksud soal. Kesulitan memahami soal diakui oleh 

subjek 1 saat wawancara dan pemberian scaffolding, dimana dalam wawancara 

subjek mengatakan bahwa ia bingung dengan apa yang ditanyakan dalam soal, 

subjek hanya mengetahui “panjang dan lebar” sawah saja, kemudian ada 

pertanyaan “berapa luas sawah yang dimiliki petani?”, sampai dengan itu subjek 

masih tidak mengerti jika subjek harus mencari luas persegi panjang dari 

informasi yang telah diketahui, yaitu panjang dan lebarnya. Sehingga kesalahan 

dikategorikan pada tipe kesalahan memahami soal 

Kesalahan dalam Keterampilan Proses (Process Skill Error) 

Kesalahan dalam ketrampilan proses merupakan kesalahan yang terjadi karena 

subjek salah dalam konsep untuk penyelesaian soal dan atau melakukan kesalahan 

dalam perhitungan, hal ini membuat jawaban subjek menjadi salah. Kesalahan 

dalam keterampilan proses pada penyelesaian operasi bilangan pecahan 

khususnya untuk penghitungan dilakukan subjek pada soal nomor 2-16. Hal ini 

dilakukan oleh subjek 1, 2, 3, 5, 8, 9, dan 10 pada penyelesaian operasi 

pengurangan, penjumlahan, perkalian, dan pembagian bilangan pecahan. 

Kesalahan dalam melakukan perhitungan oleh subjek 1 antara lain seperti 

disajikan pada Tabel 6. 

Tabel 6. Analisis Kesalahan Subjek 1 pada Process Skill Error 



 

12 
 

 

 

No  Analisis 

11 

 

  

Subjek melakukan kesalahan perhitungan. Dimana dalam pekerjaan subjek, 

subjek menuliskan hasil perkalian 23  4 adalah 87. Hasil yang didapat tentu 

saja salah, perhitungan yang benar seharusnya adalah 92. 

 

Kesalahan lain dari subjek-subjek penelitian dalam keterampilan proses pada 

penyelesaian operasi bilangan pecahan adalah kesalahan konsep operasi perkalian 

dan pembagian bilangan pecahan. Kesalahan ini terjadi pada soal nomor 9-16, dan 

dilakukan oleh subjek 3, 4, 7, dan 8. Kesalahan yang dilakukan subjek 7 dalam 

konsep operasi perkalian dan pembagian bilangan pecahan ditampilkan pada 

Tabel 7. 

Tabel 7. Analisis Kesalahan Subjek 7 pada Process Skill Error 

No  Analisis 

9 

 

 

10 

 

 

11 

 

12 

 

 

13 

 

 

14 

 

15 

 

16 
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Subjek melakukan kesalahan dalam konsep operasi bilangan perkalian pada 

nomor 9-12. Dimana dalam pekerjaan subjek, subjek melakukan penyamaan 

penyebut. Hal ini tentu saja salah, karena dalam konsep operasi perkalian tidak 

perlu adanya proses penyamaan penyebut.  

Subjek juga salah dalam konsep operasi pembagian bilangan pecahan pada 

nomor 13-16. Dimana dalam perkerjaan subjek, subjek melakukan penyamaan 

penyebut dan melakukan pembagian secara langsung antara pembilang dengan 

pembilang dan penyebut dengan penyebut, konsep yang digunakan subjek tentu 

saja salah. Konsep yang benar dalam menyelesaikan operasi pembagian bilangan 

pecahan seharusnya, pertama bilangan pecahan campuran diubah menjadi 

pecahan biasa, kemudian pecahan pembagi atau pecahan yang belakang dibalik, 

dari yang pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. 

Setelah itu tanda operasi diubah menjadi perkalian, dan kemudian diselesaikan 

dengan konsep perkalian pecahan. 

 

Berdasarkan wawancara dan hasil analisis pekerjaan subjek, kesalahan yang 

terjadi adalah kesalahan dalam konsep operasi bilangan pecahan seperti perkalian 

dan pembagian, konsep mengubah pecahan campuran ke dalam pecahan biasa, 

dan kesalahan dalam proses menghitung. Sehingga kesalahan ini dikategorikan 

pada tipe kesalahan keterampilan proses. Kesalahan ini diketahui dari masing-

masing subjek saat wawancara dan pemberian scaffolding, dalam wawancara 

subjek mengatakan bahwa masih belum menguasai konsep operasi perkalian dan 

pembagian bilangan pecahan dan salah dalam menghitung. 

Praktik Pemberian Scaffolding 

Berdasarkan hasil analisis kesalahan yang dilakukan pada tiap subjek, 

selanjutnya peneliti memilih 9 subjek yang akan diberikan scaffolding, pemilihan 

subjek ini berdasarkan subjek yang melakukan kesalahan saja. Pemberian 

scaffolding hanya diberikan kepada subjek yang melakukan kesalahan, agar 

bantuan dapat maksimal diberikan pada subjek yang masih membutuhkan bantuan 

belajar. Subjek yang terpilih untuk diberikan bantuan antara lain adalah subjek 

yang melakukan kesalahan dalam membaca soal (reading error), kesalahan 

memahami soal (comprehension error), dan kesalahan dalam keterampilan proses 

(process skill error). Berikut ini adalah sampel dalam proses pemberian 

scaffolding terhadap kesalahan yang dilakukan subjek penelitian. 

a. Pemberian Scaffolding untuk Kesalahan dalam Membaca Soal (Reading 

Error) 
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Pemberian bantuan scaffolding untuk kesalahan dalam membaca soal (reading 

error) diputuskan pada tingkat 2 menurut Anghileri (2006), explaining, reviewing 

and restructuring, yaitu memberikan penjelasan, peninjauan kembali, dan 

penguatan pemahaman pada siswa. Hal ini dilakukan pada subjek 2, subjek 3, dan 

subjek 7 yang masing-masing mengalami kesalahan yang sama. Berikut ini 

contoh pemberian scaffolding pada kesalahan reading error seperti ditampilkan 

pada Gambar 1. 

 

Gambar 2.  Analisis Pekerjaan Subjek pada Reading Error 
 

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis pekerjaan, kesalahan yang 

dilakukan subjek pada soal nomor 6 seperti ditunjukkan pada Gambar 2, yaitu 

subjek mengalami kesalahan dalam membaca tanda operasi yang ada dalam soal 

atau dalam analisis Newman (White, 2010) kesalahan ini termasuk ke dalam tipe 

1 yaitu reading error. Selanjutnya dalam proses pemberian scaffolding yang 

dilakukan terhadap subjek adalah sebagai berikut: a) Subjek diminta untuk 

mengecek kembali hasil pekerjaan yang telah ditulis dalam lembar jawab; b) 

Subjek diminta untuk memperbaiki jawaban yang salah dalam penyelesaian soal 

tersebut; c) Subjek diminta menjelaskan bagaimana kesalahan itu dapat terjadi, 

untuk menyadari letak kesalahannya kembali; dan d) Subjek diberikan arahan 

untuk lebih teliti lagi dalam mengerjakan soal khususnya pada tanda operasi yang 

digunakan dalam soal itu.  

Setelah diberikan scaffolding subjek diminta untuk mengerjakan soal tes 

dengan materi yang sama seperti yang telah dilakukan, namun dengan angka-

angka yang berbeda. Pekerjaan subjek setelah diberikan scaffolding dapat dilihat 

pada Gambar 3. 

 

Gambar 3. Pekerjaan Subjek Setelah Pemberian Scaffolding pada Reading Error 
 

Berdasarkan hasil pekerjaan subjek setelah diberi scaffolding, subjek sudah 

mampu menyelesaikan operasi pengurangan pada penyederhanaan hasil akhir. 
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Kesalahan dalam membaca tanda operasi seperti pada tes sebelumnya sudah tidak 

terlihat lagi. Subjek sudah tampak teliti akan soal yang dikerjakan sekarang ini, 

dan subjek dapat menyelesaikan soal dengan benar, maka pemberian scaffolding 

pada subjek ini yang mengalami kesalahan dalam membaca soal atau kesalahan 

dalam membaca tanda operasi dianggap sudah selesai. 

b. Pemberian Scaffolding untuk Kesalahan dalam Memahami Soal 

(Comprehension Error) 

Pemberian scaffolding untuk kesalahan memahami soal (comprehension 

error) diputuskan pada tingkat 2 menurut Anghileri (2006), explaining, reviewing 

and restructuring, yaitu memberikan penjelasan, peninjauan kembali, dan 

penguatan pemahaman pada siswa. Pemberian scaffolding level ini dilakukan 

pada subjek 1 yang mengalami kesalahan tersebut. 

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis pekerjaan, kesalahan yang 

dilakukan subjek 1 pada soal nomor 12 seperti disajikan dalam Tabel 4, yaitu 

subjek mengalami kesulitan dalam memahami maksud soal atau dalam analisis 

Newman (White, 2010) kesalahan ini termasuk ke dalam tipe 2, yaitu 

comprenhension error. Selanjutnya dalam proses pemberian scaffolding yang 

dilakukan terhadap subjek 1 adalah sebagai berikut: a) Subjek diminta 

menjelaskan alasan tidak mengerjakan soal tersebut; b) Subjek dan peneliti 

bersama-sama membahas soal cerita tersebut; c) Subjek diberikan rangsangan 

untuk menemukan maksud pertanyaan soal dengan menunjukan informasi-

informasi penting di dalam soal tersebut; d) Subjek diberikan penekanan untuk 

memastikan subjek yang sudah paham akan maksud soal cerita tersebut; dan e) 

Subjek diberikan arahan untuk lebih mencermati informasi-informasi dalam soal 

cerita jika menemui soal cerita lagi.  

Setelah diberikan scaffolding subjek diminta untuk mengerjakan tes dengan 

materi yang sama seperti yang telah dilakukan, namun dengan angka-angka yang 

berbeda. Pekerjaan subjek setelah diberikan scaffolding dapat dilihat pada Gambar 

4. 

 

Gambar 4. Pekerjaan Subjek Setelah Pemberian Scaffolding pada Comprehension Error 
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Berdasarkan hasil pekerjaan subjek setelah diberi scaffolding, subjek sudah 

mampu menyelesaikan operasi perkalian dalam bentuk soal cerita sampai pada 

penyederhanaan hasil akhir. Kesalahan atau kesulitan dalam memahami maksud 

penyelesaian soal seperti pada soal cerita dites sebelumnya sudah tidak terlihat 

lagi. Subjek sudah tampak paham akan maksud pertanyaan dari soal cerita dari 

informasi-informasi yang ada dan subjek dapat menyelesaikan soal dengan benar. 

Maka pemberian scaffolding pada subjek yang mengalami kesalahan memahami 

maksud soal dianggap sudah selesai. 

c. Pemberian Scaffolding untuk Kesalahan dalam Keterampilan Proses 

(Process Skill Error) 

Pemberian scaffolding untuk kesalahan dalam keterampilan proses (process 

skill error) diputuskan pada tingkat 2 menurut Anghileri (2006), explaining, 

reviewing and restructuring, yaitu memberikan penjelasan, peninjauan kembali, 

dan penguatan pemahaman pada siswa. Pemberian scaffolding level ini dilakukan 

pada subjek 1, subjek 2, subjek 3, subjek 4, subjek 5, subjek 7, subjek 8, subjek 9, 

dan subjek 10 yang masing-masing mengalami kesalahan yang sama. Berikut ini 

adalah contoh pemberian scaffolding pada kesalahan process skill error. 

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis pekerjaan, kesalahan yang 

dilakukan subjek 7 pada soal nomor 9 sampai nomor 16 seperti disajikan dalam 

Tabel 7, yaitu subjek mengalami kesalahan dalam konsep operasi perkalian dan 

pembagian bilangan pecahan atau dalam analisis Newman (White, 2010) 

kesalahan ini termasuk ke dalam tipe 4, yaitu process skill error. Selanjutnya 

dalam proses pemberian scaffolding yang dilakukan terhadap subjek pada 

kesalahan konsep perkalian pecahan adalah sebagai berikut: a) Subjek diminta 

mengecek kembali cara yang digunakan dalam menyelesaikan soal tersebut, tetapi 

subjek hanya menduga adanya kesalahan yang dilakukan namun subjek tidak 

menyadari adanya kesalahan konsep yang dilakukan; b) Subjek ditunjukan letak 

kesalahan yang dilakukan, yaitu kesalahan subjek dalam konsep operasi perkalian 

bilangan pecahan; c) Subjek diberikan penjelasan yang benar untuk konsep 

operasi perkalian bilangan pecahan; d) Subjek diminta untuk mengulang 

penjelasan yang telah diterima, dan subjek mampu mengulang penjelasan dengan 
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lancar; dan e) Subjek diberikan himbauan agar banyak berlatih menyelesaikan 

operasi perkalian bilangan pecahan agar konsep yang telah diterima bisa menjadi 

lebih paham dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. 

Kesalahan dalam konsep juga terjadi pada penyelesaian soal nomor 12 sampai 

nomor 16, kesalahan konsep yang terjadi adalah pada konsep operasi pembagian 

bilangan pecahan seperti terlihat pada Tabel 7. Pemberian  Scaffolding yang 

diberikan kepada subjek terkait kesalahan ini adalah sebagai berikut: a) Subjek 

diminta memeriksa kembali cara yang digunakan dalam menyelesaikan soal 

tersebut, tetapi subjek mengatakan bahwa masih merasa kebingungan dalam 

penyelesaianya; b) Subjek diberikan penjelasan tentang konsep operasi pembagian 

bilangan pecahan yang benar; c) Subjek diminta mengulang kembali penjelasan 

yang sudah diberikan terkait konsep menyelesaikan operasi pembagian bilangan 

pecahan yang benar, dan subjek dapat mengulang penjelasan dengan benar; d) 

Subjek diberi himbauan agar banyak berlatih menyelesaikan operasi pembagian 

bilangan pecahan agar konsep yang telah diterima bisa menjadi lebih paham dan 

tidak mengulangi kesalahan yang sama. 

Setelah diberikan scaffolding subjek diminta untuk mengerjakan tes dengan 

materi yang sama seperti yang telah dilakukan, namun dengan angka-angka yang 

berbeda. Pekerjaan subjek setelah diberikan scaffolding dapat dilihat pada Gambar 

5. 

 

Gambar 5. Pekerjaan Subjek Setelah Pemberian Scaffolding pada Process Skill Error 
 

Berdasarkan hasil pekerjaan subjek setelah diberi scaffolding, subjek sudah 

mampu menyelesaikan operasi perkalian dan pembagian bilangan pecahan dengan 
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benar. Kesalahan dalam konsep operasi perkalian dan pembagian pecahan seperti 

pada tes sebelumnya sudah tidak terlihat lagi. Hasil tes setelah pemberian 

scaffolding yang dapat dilihat pada Gambar 5 tampak subjek sudah benar dalam 

menggunakan konsep operasi perkalian dan pembagian pecahan. Maka pemberian 

scaffolding pada subjek yang mengalami kesalahan dalam menggunakan konsep 

operasi perkalian dan pembagian bilangan pecahan dianggap sudah selesai. 

PENUTUP 

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan analisis dan pembahasan 

sebelumnya yaitu, tipe kesalahan yang paling banyak terjadi adalah kesalahan 

keterampilan proses (process skill error), kesalahan ini terjadi sebanyak 41 kali 

dengan persentase kesalahan 85%, dimana kesalahan-kesalahan yang dilakukan 

subjek meliputi kesalahan dalam menghitung hasil perkalian & pembagian, 

kesalahan dalam konsep mengubah bentuk pecahan campuran ke pecahan biasa, 

dan kesalahan dalam konsep perkalian & pembagian bilangan pecahan. Selain itu, 

kesalahan yang paling sedikit terjadi adalah kesalahan memahami soal 

(comprehension error), kesalahan ini terjadi satu kali dengan persentase kesalahan 

2%, dimana kesalahan yang dilakukan subjek disebabkan kurangnya pemahaman 

terhadap keterkaitan informasi utama dengan pertanyaan dalam soal. Pemberian 

scaffolding tingkat 2 berdasarkan Anghileri, yaitu explaining, reviewing, and 

restructuring pada semua tipe kesalahan yang dilakukan subjek penelitian 

menunjukan hasil yang memuaskan, hal ini ditunjukkan dengan tidak terjadinya 

pengulangan kesalahan yang dilakukan subjek saat diberikan soal tes dengan 

materi yang sama setelah pemberian scaffolding.  

Berdasarkan Kesimpulan di atas, maka dapat disampaikan masukan kepada 

sekolah, guru, siswa, dan peneliti lain. Kepada sekolah, perlunya penanaman 

konsep kepada siswa terutama pada materi yang menjadi materi prasyarat untuk 

materi berikutnya. Kepada guru dan siswa, peneliti menyarankan untuk setiap tipe 

kesalahan diberikan perhatian khusus, dimana siswa dibimbing dari materi 

prasyarat dan konsep dasar materi operasi pecahan agar siswa mampu 

menerapkan dalam menyelesaikan soal-soal. Bagi peneliti selanjutnya disarankan 

untuk meneliti metode pembelajaran yang tepat untuk keterampilan proses siswa 
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dalam penyelesaian soal, yang masih banyak terjadi kesalahan khususnya pada 

konsep. 
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Lampiran 1 

Soal Tes dan Kunci Jawaban 

 

 

SOAL UJI KOMPETENSI DASAR 

PENDIDIKAN MATEMATIKA  

UNIVERSITAS KRISTEN SATYA 

WACANA BEKERJA SAMA DENGAN 

SMP KRISTEN SATYA WACANA 
 

 

Petunjuk Pengisian : 

1. Isilah data identitas (Nama, No.absen, dan Kelas) pada lembar jawab yang 

diberikan. 

2. Waktu mengerjakan soal adalah 60 menit. 

3. Kerjakan soal di lembar jawaban yang telah diberikan. 

4. Siswa tidak diperbolehkan menggunakan kalkulator, membuka buku 

catatan, buku cetak, dan sumber lainnya. 

5. Bekerjalah dengan kemampuan sendiri dan latihlah kejujuran. 

 

Kerjakan setiap soal berikut ini dengan cara yang jelas dan rapi ! 

A. Sederhanakan hasil operasi hitung penjumlahan di bawah ini: 

1.  

2. Cara 1.  

  

Cara 2.  

  
3. Cara 1. 

  

Cara 2. 

  
4. Ibu Sindy membeli dua ekor ayam. Satu ekor beratnya  kg dan satu 

ekor lainnya memiliki berat  kg. Berapa berat kedua ekor ayam yang 

di miliki ibu Sindy? 

Diketahui:  

 Berat ayam A =  kg. 

 Berat ayam B =  kg. 
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Ditanya: Berapa berat kedua ayam tersebut? 

Jawab: 

Cara 1. 

  

Cara 2. 

  
Jadi, berat kedua ayam tersebut adalah  kg. 

B. Sederhanakan hasil operasi hitung pengurangan di bawah ini: 

5.  

6. Cara 1. 

  

Cara 2. 

  

7. Cara 1. 

  

Cara 2. 

  

8. Ibu Sundari membeli  kg minyak goreng. Ditengah jalan, minyak 

goreng itu tumpah. Ternyata sisa minyak goreng yang tersisa adalah  

kg. Berapa kg minyak goreng yang tumpah?  

Diketahui: 

 Membeli  kg minyak goreng. 

 Tersisa  kg minyak goreng. 

Ditanya: Berapa kg minyak goreng yang tumpah? 

Jawab: 

Cara 1. 

  

Cara 2. 

  

Jadi, banyak minyak goreng yang tumpah adalah  kg. 

C. Sederhanakan hasil operasi hitung perkalian di bawah ini: 

9.  

10. Cara 1. 

  

Cara 2. 
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11.  

12. Seorang petani memiliki sawah berbentuk persegi panjang, panjangnya 

  m dan lebarnya  m. Berapa luas sawah yang dimiliki petani 

tersebut? 

Diketahui: 

 Panjang sawah =  m 

 Lebar sawah =  m 

Ditanya: Berapa luas sawah yang dimiliki petani tersebut? 

Jawab: 

Luas persegi panjang: Panjang  Lebar 

Cara 1. 

  

Cara 2. 

  

Jadi, luas sawah yang dimiliki petani tersebut adalah  m
2
. 

D. Sederhanakan hasil operasi hitung pembagian di bawah ini: 

13. Cara 1. 

  

Cara 2. 

  

14.  

15. Cara 1. 

  

Cara 2. 

  

16. Seorang penjahit menerima  m kain dengan motif bunga-bunga untuk 

dijadikan sapu tangan. Jika tiap sapu tangan memerlukan  m. Berapa 

banyak sapu tangan yang dapat dibuat penjahit tersebut? 

Diketahui: 

 Penjahit menerima  m kain. 

 Tiap sapu tangan memerlukan  m kain. 

Ditanya: Berapa banyak sapu tangan yang dapat dibuat? 

Jawab: 

  

Jadi, banyak sapu tangan yang dapat dibuat adalah  buah. 
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Lampiran 2 

Soal Tes Setelah Pemberian Scaffolding dan Kunci Jawaban 

 

 

SOAL UJI KOMPETENSI DASAR 

PENDIDIKAN MATEMATIKA  

UNIVERSITAS KRISTEN SATYA 

WACANA BEKERJA SAMA DENGAN 

SMP KRISTEN SATYA WACANA  
 

 

Petunjuk Pengisian : 

1. Isilah data identitas (Nama, No.absen, dan Kelas) pada lembar jawab yang 

diberikan. 

2. Waktu mengerjakan soal adalah 60 menit. 

3. Kerjakan soal di lembar jawaban yang telah diberikan. 

4. Siswa tidak diperbolehkan menggunakan kalkulator, membuka buku 

catatan, buku cetak, dan sumber lainnya. 

5. Bekerjalah dengan kemampuan sendiri dan latihlah kejujuran. 

 

Kerjakan setiap soal berikut ini dengan cara yang jelas dan rapi ! 

A. Sederhanakan hasil operasi hitung penjumlahan di bawah ini: 

1.  

2. Cara 1.  

  

Cara 2.  

  
3. Cara 1. 

  

Cara 2. 

  
4. Ibu berbelanja di pasar memberi  kg bawang merah dan daging ayam 

sebanyak 3  kg. Berapa berat semua belanjaan Ibu? 

Diketahui:  

 Bawang merah =  kg. 

 Daging ayam = 3  kg. 
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Ditanya: Berapa berat seluruh belanjaan Ibu? 

Jawab: 

Cara 1. 

  

Cara 2. 

  

Jadi, berat semua belanjaan Ibu adalah  kg. 

B. Sederhanakan hasil operasi hitung pengurangan di bawah ini: 

5.  

6. Cara 1. 

  

Cara 2. 

  
7. Cara 1. 

  

Cara 2. 

  

8. Ibu Narti memiliki  kg gula. Gula tersebut kemudian digunakan untuk 

membuat minuman selama satu minggu. Setelah ditimbang kembali ternyata 

gula Ibu Narti tersisa  kg. Berapa kg gula yang digunakan Ibu Narti untuk 

membuat minuman selama satu minggu?  

Diketahui: 

 Memiliki  kg gula. 

 Tersisa  kg gula. 

Ditanya: Berapa kg gula yang digunakan selama satu minggu? 

Jawab: 

Cara 1. 

  

Cara 2. 

  

Jadi, banyak gula yang digunakan selama satu minggu adalah  kg. 

C. Sederhanakan hasil operasi hitung perkalian di bawah ini: 

9.  

10. Cara 1. 

  

Cara 2. 
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11. Cara 1 

  

Cara 2 

  

12. Andi memiliki sebuah tempat tidur baru yang berukuran besar, Ayahnya yang 

baru saja membelikan. Karena penasaran dengan besar tempat tidur barunya, 

Andi mengukur tempat tidurnya, dari hasil pengukuran yang dilakukan 

ternyata tempat tidurnya memiliki bentuk persegi panjang dengan panjangnya 

3  m dan lebarnya  m. Berapa luas tempat tidur baru Andi?? 

Diketahui: 

 Panjang =  m 

 Lebar  =  m 

Ditanya: Berapa luas tempat tidur baru Andi? 

Jawab: 

Luas persegi panjang: Panjang  Lebar 

Cara 1. 

  

Cara 2. 

  

Jadi, luas luas tempat tidur baru Andi adalah  m
2
. 

D. Sederhanakan hasil operasi hitung pembagian di bawah ini: 

13. Cara 1. 

  

Cara 2. 

  

14. Cara 1 

  

Cara 2 

  

15. Cara 1. 

  

Cara 2. 

  

16. Rani mempunyai  potong roti, kemudian Rani membagi roti menjadi   

bagian untuk diberikan kepada saudaranya. Berapa banyak saudara Rani yang 

dapat menerima roti?  

Diketahui: 
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 Mempunyai   potong roti. 

 Membagi roti menjadi  bagian. 

Ditanya: Berapa banyak saudara Rani yang dapat menerima roti? 

Jawab: 

Cara 1. 

  

Cara 2. 

  

Jadi, banyak saudara Rani yang dapat menerima roti adalah 6 orang. 
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Lampiran 3 

Uji Validitas Instrumen 
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Lampiran 4 

Pekerjaan Siswa  

 

Subjek 1 
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Subjek 2 
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Subjek 3 
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Subjek 4 
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Subjek 5 
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Subjek 6 
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Subjek 7 
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Subjek 8 
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Subjek 9 
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Subjek 10 
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Lampiran 5 

Pekerjaan Siswa Setelah Pemberian Scaffolding 

 

Subjek 1 
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Subjek 2 
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Subjek 3 
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Subjek 4 
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Subjek 5 
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Subjek 6 
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Subjek 7 
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Subjek 8 
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Subjek 9 
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Subjek 10 
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Lampiran 6 

Transkrip Wawancara dan Pemberian Scaffolding 

Subjek 1 

A: Selamat pagi Anshelmo? 

B: Selamat pagi Pak 

A: Bagaimana kemarin tes yang saya kasih? 

B: Gampang-gampang susah Pak, soalnnya banyak 

A: Oh ya, kok kemarin banyak yang tidak dikerjakan kenapa? 

B: Malas Pak, soalnya banyak 

A: Oh ya, saya sudah koreksi hasil pekerjaan kamu  

B: Iya Pak, gimana hasilnya? hehe.. 

A: 
Untuk soal yang pennjumlahan kamu sudah benar semua, tapi unntuk soal yang pengurangan 

pecahan kenapa tidak dikerjakan semua? 

B: Saya males mengerjakan Pak 

A: Kenapa malas Anshelmo? Kan ini sudah pernah diajarkan di kelas 

B: Nggak tau Pak, malas aja..hehe 

A: 

Oke, lalu yang soal nomor 11 coba kamu lihat perkerjaan mu kemarin. Ini kamu prosesnya sudah 

benar tapi saat perkalian antara pembilang dengan pembilang menurut kamu benar tidak ini 

hasilnya 87? 

B: Yang ini Pak?yang 23 4 ? 

A: Iya, yang itu.. 

B: Sebentar Pak saya hitung lagi…salah Pak,hehe 

A: Hasil yang benar berapa Anshelmo? 

B: 92 Pak, jadi harusnya . Hehe… 

A: Iya, harusnya gitu…berarti kamu salah menghitung ya untuk perkalian itu? 

B: Iya Pak, salah menghitung 

A: Lalu ini untuk yang nomor 12, soal ceritanya kok tidak dikerjakan ? 

B: Saya binggung Pak sama soalnya 
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A: Binggungnya gimana Anshelmo? 

B: 
Tidak tahu maksudnya Pak, soalnya yang diketahui cuma panjangnya  terus lebarnya , terus 

tiba-tiba disuruh cari luasnya. Saya binggung cara mengerjakannya Pak 

A: Oke, mari kita lihat sama-sama soalnya ya, itu kan termasuk perkalian juga Anshelmo  

B: Masak sih Pak?kok bisa? 

A: 
Itu disana ada kata-kata kalau sawahnya berbentuk persegi panjang, terus diketahui panjang & 

lebar sawahnya, terus disuruh cari luasnya. 

B: Oalah, berarti cari luas persegi panjang ya Pak?panjang dikali lebar gitu? 

A: Iya dong, berarti kamu nggak teliti ya saat baca soal?padahal semua informasinya sudah ada 

B: Hehee..iya Pak, saya tidak mencermati soalnya, maaf ya Pak..hehe 

A: 
Iya, lain kali kalau mengerjakan soal cerita dicermati lagi ya soalnya, kalau tidak paham coba 

dibaca lagi sampai paham ya? Sudah tau kan berarti salahnya gimana kamu? 

B: Iya Pak, saya tidak teliti bacanya hehe 

A: 

Besok lain kali kalau ada tes jangan malas mengerjakan ya, pelan-pelan dikerjakan soalnya biar 

teliti juga, terus juga biar nilai kamu bagus..kalau kamu banyak yang tidak dikerjakan gini jelek 

nanti nilai kamu 

B: Siap Pak Tandra 

Subjek 2 

A: Selamat pagi Audrey? 

B: Selamat pagi Pak Tandra.. 

A: Tes yang saya kasih kemarin bagaimana, bisa dikerjakan? 

B: Bisa Pak 

A: 
Hasil pekerjaan kamu sudah saya koreksi kemarin, ternyata masih ada kesalahan yang kamu 

lakukan 

B: Mana Pak yang salah? 

A: 
Kita bahas satu-satu ya, ini coba kamu lihat yang nomor 6..ini soal tentang pengurangan pecahan 

ya, tapi kok kamu disini hasilnya malah penjumlahan? 

B: 
Eh, ndak lihat tandanya Pak 

Harusnya 104 Pak..hehe 

A: Iya harusnya 104 yang bener..masak iya dikurangin malah semakin besar? 
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Jadi sudah tau Audrey salahnya apa?  

B: Iya Pak, ndak fokus liat tandanya  

A: 
Hmm, hati-hati ya kalau mengerjakan soal itu..diteliti lagi, ini soalnya penjumlahan apa 

pengurangan…diteliti lagi  

B: Iya Pak 

A: Emm..sekarang yang nomor 8. Ini kamu kok tidak menyederhanakan hasil akhirnya, kenapa ? 

B: Hehe..iya itu Pak, susah ndak ketemu hasilnya  

A: Kan ini cukup gampang Audrey…coba dihitung lagi pelan-pelan aja 

B: Iya Pak..hasilnya   

A: 
Nah itu bisa ketemu, kok dulu bilangnya nggak bisa? 

Kalau hitung pembagian gini harus sabar dan teliti ya 

B: Iya Pak, soalnya males hitung kalau pembagian angkanya besar gini  

A: 

Iya, makanya jangan males menghitung ya..ini yang nomor 10 kamu ya tidak menyederhanakan 

hasilnya..kesulitan pembagian angka besarnya? 

Inget ya, pokoknya dihitung dulu pelan-pelan dan teliti juga, jangan males-malesan..apalagi 

soalnya kan ada perintahnya..itu disuruh menyederhanakan, jadi kalau sampai sini aja kamu 

ngerjainnya berarti dianggap salah.. 

B: Hehe..iya Pak  

A: Sekarang untuk yang nomor 11. Ini kamu salahnya apa kira-kira? 

B: Tidak menyederanakan lagi Pak? 

A: 
Sebelum itu kamu juga salah lho..coba ini kamu lihat, 23 dikalikan 40 hasilnya bener 1058?coba 

dihitung lagi yang bener 

B: Salah Pak.. 

A: Jadi yang bener berapa Audrey? 

B: 920 Pak 

A: Iya, yang bener segitu..jadi salahnya apa Audrey? 

B: Salah hitungnya Pak 

A: Iya, lain kali lebih teliti ya..apalagi ini perkalian angka puluhan jadi harus hati-hati dan teliti lagi 
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B: Siap Pak 

A: Ini yang nomor 12 sama 14 salahnya seperti yang nomor 8 sama 10 ya kamu..  

B: Iya Pak.. 

A: Apa Audrey salahnya? 

B: Ndak disederhanakan Pak 

A: Karena? 

B: Susah hitungnya Pak..hehe 

A: Hmm..kayak tadi ya harusnya, sabar, teliti, terus jangan males hitung juga  

B: Iya Pak 

A: 
Terus ini yang nomor 15. Ini kamu mau coret pembilang sama penyebutnya ya?mau sama-sama 

dibagi 11? 

B: Eh, salah Pak..hasilnya, harusnya yang atas ini 2 terus yang bawah ini 1 

A: 

Iya, jadi yang bener kayak gitu ya..teliti lagi kalau melakukan pencoretan kayak gini, harus 

konsisten ya..kalau di bagi 11 ya berarti yang bawah dan atas juga di bagi 11. 

Kalau dari sini sudah salah pasti hasilnya juga salah 

B:  Iya Pak 

Subjek 3 

A: Selamat pagi Awanda? 

B: Selamat pagi Pak 

A: Bagaimana soal tes yang saya kasih kemarin?bisa mengerjakan? 

B: Bisa Pak, ada beberapa yang tidak pasti juga tapi..hehe 

A: 
O ya, pekerjaan kamu sudah saya koreksi kemarin, hasilnya kamu masih banyak yang salah 

Awanda 

B: Masak to Pak? Gimana Pak salahnya? 

A: 

Oke, sekarang kita lihat ya hasil pekerjaan kamu kemarin. Ini..coba kamu lihat pekerjaan kamu 

yang nomor 2, kamu sudahh bener caranya, tapi kok hasil akhirnya tidak disederhanakan 

kenapa?disana kamu tulisnya   

B: Saya susa Pak hitungnya, hehe.. 

A: Hmm .. susah hitungnya apa malas hitungnya? 
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B: Susah Pak, beneran…saya bagi tapi gak ketemu-ketemu 

A: Oh gitu, coba kamu hitung lagi pelan-pelan 

B: Ketemu Pak, hasilnya ….kemarin saya kok gak ketemu ya Pak? 

A: Nah, mungkin kamu masih kesulitan waktu pembagian dengan angka-angka besar 

B: Hehe..iya Pak, kadang-kadang saya masih salah-salah kalau pembagian angka-angka besar gini 

A: Oh gitu…tapi kalau hitungnya sabar, pelan-pelan ketemu kan hasilnya? 

B: Iya Pak 

A: 

Sekarang kita bahas yang nomor 5. Ini soalnya tentang operasi pengurangan pecahan, tapi ini 

kamu kok hasil operasinya malah penjumlahan? Padahal ini kamu sudah tulis pakai tanda kurang 

(-) lho? 16-11 kok 27 ya? 

B: 
Eh..maaf Pak saya lihat dulu. Eh, iya Pak salah saya malah nambahin…hehe. Soalnya saya masih 

kebiasaan sama cara pengerjaan penjumlahan. 

A: Oh, maksudnya pikirannya masih ke penjumlahan ya? 

B: Iya, gitu Pak… hehe 

A: 
Jadi kamu salah tanda baca operasinya gitu dong?kan disitu udah pengurangan tapi kamu malah 

menambahkan 

B: Iya Pak, saya kurang teliti lihat tanda kurangnya 

A: 
Hati-hati ya kalau mengerjakan, diteliti lagi perintahnya apa, terus tanda operasinya  apa, biar 

nggak salah-salah seperti ini 

B: Iya Pak 

A: 
Ini soal pengurangan pecahan yang lainnya juga sama, nomor 6 dan 7 salahnya juga sama kayak 

nomor 5. Kamu tidak teliti juga baca tanda operasinya? 

B: Eh, iya Pak…aduh maaf ya Pak, saya kurang teliti juga… hehe 

A: 
Hmm..kamu yang teliti ya kalau mengerjakan gini, apalagi salah baca tanda kan jadi salah sampai 

belakangnya. 

B: Iya Pak, saya akan lebih teliti lagi lihat soalnya 

A: Oke, sekarang lihat nomor 8. Disana kamu tulis ulang soalnya lagi gimana? 

B:   gitu Pak… 

A: Coba lihat dulu soal ceritanya kayak gimana, diteliti ya.. 
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B: Bener kok Pak ini dikurangin.. 

A: Itu kamu ada yang salah tulis ulang pecahannya. Disoalkan  bukan  Awanda..iya nggak? 

B: Eh iya Pak saya salah, harusnya   

A: Nah, berati kamu salahnya dimana?sudah tau? 

B: Iya Pak, saya salah nulis pecahannya  

A: Berarti kamu salah baca informasi ya? 

B: Iya Pak, nggak teliti…hehe 

A: 
Lain kali yang teliti ya Awanda..kalau baca soal cerita gini, apalagi informasinya pasti penting 

banget untuk pengerjaannya. 

B: Iya Pak, saya lebih teliti lagi nanti 

A: 
Sekarang kita bahas soal nomor 13. Ini tentang pembagian pecahan, menurut kamu caranya sudah 

betuh belum? 

B: Sudah Pak, kana da yang dibalik..terus jadi perkalian 

A: 

Iya memang gitu, tapi konsep pembagian pecahan kan bilangan pecahan yang pembagi yang 

dibalik. Maksudnya pecahan yang belakang yang harusnya dibalik, bukan yang depan yang 

dibalik 

B: O..gitu ya Pak, saya kira sama saja Pak pecahan yang dibalik yang depan gitu 

A: Beda Awanda hasilnya, konsep atau cara yang benarkan pecahan yang belakang yang dibalik 

B: O..gitu ya Pak, maaf Pak saya kira sama saja 

A: 
Iya, ini untuk nomor selanjutnya tentang pembagian pecahan kamu juga sama salahnya. Kamu 

salah membalik pecahan yang harus dibalik.. ini coba lihat hasil pekerjaan kamu nomor 14, 15, 16 

B: Oh iya Pak, saya baliknya pecahan yang depan 

A: 
Hati-hati ya Awanda sama konsep atau cara pengerjaannya, ini untuk nomor 14 kamu kenapa 

malah balik semua pecahannya? 

B: Hehee…kalau itu kurang teliti pak 

A: Jadi harusnya untuk soal pembagian pecahan cara atau konsepnya yang benar gimana Awanda?  

B:  Membalik pecahan yang belakang Pak, bukan yang depan 

A: Ya, bener..jadi harusnya yang belakang ya yang dibalik. Tolong hati-hati sama konsepnya karena 

kalau kamu salah konsep gini nanti jadi kebiasaan kalau mengerjakan soal pembagian pecahan 
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lagi. 

B: Iya Pak 

Subjek 4 

A: Selamat pagi Dona? 

B: Selamat pagi Pak 

A: Bagaimana tes yang saya kasih kemarin, bisa mengerjakan? 

B: Bisa kok Pak 

A: Oke, saya sudah koreksi pekerjaan kamu kemarin..hasilnya ada beberapa yang salah 

B: Gimana Pak salahnya? 

A: 
Sekarang kita bahas satu-satu ya, ini untuk yang nomor 10…ini tentang perkalian pecahan, kamu 

cara penyelesaiannya bener kayak gini? 

B: Iya kayak gitu Pak.. 

A: 
Ini saya tunjukan kesalahan kamu ya…cara kamu merubah pecahan campuran ke pecahan 

biasa..kamu ini menjumlahkan semua ya? Penyebut, tambah bilangan bulat, tambah pembilang.. 

B: Iya Pak…salah ya Pak hasilnya? Hehe… 

A: 
Hmm,ini bukan cuma salah hasilnya saja Dona…ini cara kamu merubah ke pecahan biasa juga 

salah. Bukan kayak gini cara merubahnya..  

B: Masak to Pak? 

A: 
Iya… yang bener itu penyebut atau yang dibawah ini, dikalikan dengan bilangan bulatnya atau 

yang depan ini, terus baru ditambahkan ke pembilangnya yang atas ini. Jadi hasilnya nanti   

B: Hehee..soalnya nggak biasa Pak jadiin pecahan campuran ke pecahan biasa. 

A: 

Oh…pasti kamu misahin ya antara pecahan sama bilangan bulatnya, kayak soal-soal penjumlahan 

yang kamu kerjakan?saya lihat kamu selalu memisahkan antara bilangan bulat dan penyebutnya.. 

Sekarang udah tahu kan salah kamu dimana? 

B: Iya Pak…hehe 

A: Jadi gimana tadi cara mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa? 

B: Ini Pak, yang bawah dikalikan yang depan…terus di jumlahkan sama yang atas. 

A: 
Iya, gitu yang bener ya…hati-hati ya kalau harus merubah pecahan campuran ke pecahan biasa, 

soalnya nggak semua penyelesaian itu bisa dipisahin pecahan campurannya… 
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B: Hehe..iya Pak 

A: Nah, contohnya kayak gini…coba kamu lihat pekerjaan kamu nomor 11 dan 12. 

B: Iya Pak, salah ya Pak? 

A: 
ini kamu salah konsep penyelesaianya…ini kan perkalian pecahan, kalau perkalian pecahan itu 

kayak gimana Dona cara nerjainnya? 

B: Langsung dikali gitu Pak, yang atas sama yang atas….yang bawah sama yang bawah 

A: 
Iya gitu bener, tapi ini kamu awalnya salah…salahnya itu kamu tidak mengubah semua bentuk 

pecahan campuran ke pecahan biasa dulu, ini salah kalau kayak gini kamu caranya… 

B: Hehe…iya Pak 

A: Jadi kamu salahnya sudah kayak gimana? 

B: Iya Pak, caranya salah… 

A: 

Iya, soalnya konsep untuk perkalian itu semua pecahan campuran harus diubah dulu ke pecahan 

biasa, tidak bisa seperti penjumlahan atau pengurangan pecahan ya? 

Jadi yang bener gimana tadi Dona? 

B: Hehee..iya Pak, tadi pertama harus mengubah semua pecahan campuran ke pecahan biasa dulu. 

A: Iya gitu ya…?soalnya kalau kamu terbiasa terus kayak gini nanti jadi kebiasaan. 

B: Iya Pak 

Subjek 5 

A: Selamat pagi Marsella? 

B: Selamat pagi Pak Tandra.. 

A: Bagaimana tes yang saya kasih kemarin, bisa mengerjakan? 

B: Bisa kok Pak… 

A: Oke, saya udah koreksi pekerjaan kamu… 

B: Gimana Pak hasilnya? 

A: Ini ternyata kamu masih ada yang salah ya.. 

B: Salahnya gimana Pak? 

A: 
Kita bahas ya yang salah…yang pertama untuk nomor 2 ini, ini coba kamu lihat pekerjaan 

kamu..tau nggak salahnya apa?  

B: Nggak tau, gimana Pak? 



 

61 
 

 

 

A: 
Ini kamu salahnya di pembilang setelah kamu menyamakan penyebutnya, ini kamu bener 

hitungnya  ? 

B: Eh, salah Pak.. 

A: Salah hitung ya?yang bener berapa Marsella? 

B: Hehee..salah Pak, 9 yang bener 

A: Iya, yang bener harusnya 9 ya 

B: Iya Pak, salah hitung saya 

A: Nah, jadi kalau hitung yang teliti ya, kalau kayak gini kan kamu salah sampai akhirnya.. 

B: Hehe..iya Pak 

A: Oke, sekarang kita bahas di nomor 3..menurut kamu apa yang salah Marsella? 

B: Nggak Pak..gimana Pak? 

A: 
Ini ya, kamu salah di penyederhanaan hasil akhirnya…kamu nulis hasil .  Coba 

dihitung lagi Marsella.. 

B: 
Sebentar Pak.. 

Eh salah Pak..hehe 

A: Hasilnya berapa Marsella yang bener? 

B:  Pak.. 

A: Iya, yang bener itu..kamu salah hitung lagi ya di situ? 

B: hehe..iya Pak, salah hitung soalnya angkanya besar 

A: 
Hati-hati ya kalau hitung, apalagi kalau angkanya besar..teliti terus pelan-pelan juga hitungnya, 

biar gak salah  

B: Iya Pak.. 

A: 
Terus coba lihat ini yang nomor 4…setelah kamu menyamakan penyebutnya..pembilangnya bener 

kayak gini?  

B: Bentar Pak saya lihat dulu….salah Pak 

A: Salah hitung lagi ya Marsella? 

B: Hehe…iya Pak, salah…yang bener  hasilnya   
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A: 
Iya, yang bener gitu..jadi lebih hati-hati ya kamu kalau menghitung perkaliannya…sama 

pembagian untuk penyederhanaan hasil akhirnya juga ya? 

B: Iya Pak, hehe… 

A: Sekarang untuk yang nomor 6 ya, ini coba ini di cek lagi apa yang salah 

B: Hehe..sama kayak yang tadi Pak…salah hitung pembilangnya, habis penyebutnya disamain 

A: Iya salahnya disitu ya…di pembilang pecahan pertama… terus yang bener gimana Marsella? 

B: Yang bener 176, jadi   

A: 
Iya, yang bener itu ….teliti lagi ya menghitungnya, kalau salah kan nanti hasil akhir kamu juga 

salah 

B: Iya Pak  

A: 
Sekarang untuk yang nomor 7. Ini hasil akhirnya kok tidak di sederhanakan kenapa?susah hitung 

ya kayak yang kamu bilang kemarin? 

B: Hehe…iya Pak, angkanya besar Pak, jadi agak susah 

A: 
Hmm..kalau pembagian angka besar yang ini kan mudah Marsella..yang penting hati-hati dan 

teliti ya kalau hitungnya 

B: Iya Pak 

A: 
Sekarang kita bahas yang nomor 11 ya, ini kamu bener cara penyelesaian perkalian pecahan kayak 

gini? 

B: Binggung Pak, agak lupa-lupa sedikit …penyebutnya harus disamain dulu apa nggak 

A: 

Hmm..untuk konsep penyelesaian operasi perkalian pecahan itu penyebutnya nggak perlu 

disamakan ya Marsella..langsung dikalikan aja antara pembilang dengan pembilang dan penyebut 

dengan penyebut.  

B: Hehe..iya Pak.. 

A: Sekarang untuk nomor 15. Ini kamu mau sama-sama mau bagi 11 ya ? buat yang 22 sama 11 ini.. 

B: Iya Pak, ada yang salah hitung lagi Pak..hehe 

A: Iya, ini kamu ada yang salahkan?yang mana coba? 

B: Yang 22 Pak, harusnya 2 kalau di bagi 2 

A: 
Iya, harusnya 2…yang teliti ya Marsella kalau hitung, apalagi kalau salah hasil coretnya gini kan 

jadi salah hasil akhirnya 

B:  Hehe..iya Pak, nanti lebih teliti lagi 
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Subjek 7 

A: Selamat pagi Raymond? 

B: Selamat pagi Pak .. 

A: Bagaimana tes yang saya kasih kemarin bisa mengerjakan? 

B: Bisa kok Pak..tapi ada yang binggung juga 

A: 
Oh gitu ya, ini perkerjaan kamu sudah saya koreksi..hasilnya kamu masih banyak yang salah ya 

Ray.. 

B: Salahnya yang mana Pak? 

A: 

Kita bahas satu-satu ya, yang pertama ini nomor 6..hmm, ini coba kamu lihat..disini kamu sudah 

menuliskan tanda operasi pengurangan tapi kok hasil yang kamu dapat 248?ini kan kalau 

dijumlahkan … 

B: Eh, iya Pak…nggak lihat tandanya 

A: Hmm, jadi kamu nggak teliti sama tandanya ya?hasilnya yang bener berapa Ray? 

B: 
Iya Pak, nggak teliti..hehe 

Hasilnya kalau dikurangi 104 Pak… 

A: 
Iya, itu yang bener Ray…hati-hati ya kalau mengerjakan, diteliti lagi kamu baru mengerjakan 

operasi apa sekarang, di cek lagi sama soalnya..kalau kayak gini kan jadi salah sampai akhir. 

B: Iya Pak 

A: 
Sekarang kita bahas yang nomor 9. Ini tentang perkalian pecahan, cara yang kamu lakukan bener 

kayak gini Ray? 

B: Iya Pak, ada yang salah ya Pak? 

A: Iya, ini konsep cara pengerjaan kamu salah Ray.. 

B: Gimana Pak salahnya? 

A: 

Ini untuk operasi perkalian pecahan konsepnya tidak sama seperti penjumlahan atau pengurangan 

ya Ray..jadi tidak perlu menyamakan penyebutnya Ray..jadi setelah mengubah pecahan campuran 

jadi pecahan biasa itu langsung bisa di operasikan…pembilang dikalikan pembilang terus 

penyebut dikalikan penyebut 

B: Oh..gitu ya Pak, selama ini saya kira sama seperti penjumlahan gitu Pak.. 

A: 
Wah..itu salah Ray, konsep penyelesaiannya beda ya.. 

Jadi sekarang sudah tau caranya untuk mengerjakan perkalian pecahan? 
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B: Iya Pak 

A: Gimana tadi Ray untuk penyelesaian operasi perkalian pecahan? 

B: 
Setelah di ubah ke pecahan biasa, langsung di kalikan aja Pak..pembilang dengan pembilang, terus 

penyebut dengan penyebut..gitu Pak 

A: 

Iya, yang bener kayak gitu ya..di ingat ya Ray, banyak dilatih juga … Ini untuk yang nomor 10, 

11, 12 kamu juga sama salahnya kayak nomor 9, konsepnya penyelesaiannya salah.  

Kalau salah kayak gini kan jadi kebiasaan sampai besok-besok..jadi banyak latihan soal perkalian 

pecahan lagi ya? 

B: Iya Pak.. 

A: 
Sekarang untuk yang nomor 12, ini soalnya tentang pembagian pecahan ya…hmm, kamu yakin 

Ray caranya kayak gini? 

B: Masih bingung Pak caranya 

A: 
Hmm, ini untuk penyelesaian soal pembagian yang lainnya juga masih bingung?yang nomor 13, 

14, 15.. 

B: Iya Pak.. 

A: 

Oke, jadi gini Ray..untuk konsep penyelesaian pembagian pecahan itu beda seperti penjumlahan 

dan pengurangan pecahan ya.. 

Untuk penyelesaian pembagian pecahan itu, pertama semua pecahan campuran harus diubah dulu 

ke bentuk pecahan biasa ya..terus pecahan pembaginya atau yang belakang ini dibalik, jadi yang 

atas jadi ke bawah…yang bawah jadi di atas…nah kalau udah kayak gini, tanda operasinya di 

ubah Ray..jadi perkalian..terus dikerjakan seperti perkalian pecahan tadi.. 

B: Oh…gitu ya Pak, saya mengerti Pak.. 

A: Nah, itu coba di cermati lagi Ray caranya.. 

B: Iya Pak 

A: Gimana Ray udah mengerti konsep penyelesaiannya? 

B: Sudah Pak 

A: Jadi, gimana Ray caranya? 

B: 

Tadi pertama setelah di ubah pecahan campurannya ke pecahan biasa, pecahan yang belakang 

dibalik..tandanya jadi perkalian, setelah itu di kalikan Pak..pembilang dikalikan pembilang, yang 

penyebut dengan penyebut 

A: 
Iya, bener Ray… 

Jadi banyak-banyak latihan lagi ya Ray biar jadi kebiasaan, nanti kalau sudah biasakan kamu hafal 
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caranya sampai kapan pun  

B: Iya Pak, terima kasih ya Pak 

Subjek 8 

A: Selamat pagi Sebna? 

B: Selamat pagi Pak .. 

A: Bagaimana tes yang saya kasih kemarin, bisa mengerjakan? 

B: Bisa Pak 

A: 
Ini perkerjaan kamu yang kemarin sudah saya koreksi..ternyata ada beberapa kesalahan waktu 

kamu menyelesaikan soal-soal ini 

B: Apa Pak salahnya? 

A: 
Oke kita bahas satu-satu, yang pertama ini nomor 4.. ini coba kamu lihat pekerjaan kamu, ini 

kamu setelah menyamakan penyebutnya apa bener pembilangnya yang ini jadi 20? 

B: 
Coba tak hitung lagi Pak.. 

Eh..salah Pak, 28 harusnya..hehe 

A: Iya, harusnya ya 28 …kamu salah hitung? 

B: Iya Pak..salah ngitungnya.. 

A: 
Yang teliti ya Sebna kalau hitung, kayaknya emang sepele..tapi kan penting buat penghitungan 

selanjutnya, pelan-pelan tapi pasti ya kalau hitung biar tidak salah 

B: Iya Pak 

A: Emm..sekarang yang nomor 7. Ini kamu salah hitung lagi ya?untuk 8-21 kamu hasilnya kok 3 ya? 

B: Hehe..bingung Pak, soalnya hasilnya jadi minus… 

A: 
Oh, jadi masalahnya disitu ya?kalau pecahannya jadi minus gitu gimana?berarti kamu aslinya 

udah tau kalau hasilnya nanti minus? 

B: Iya Pak..saya binggung  

A: 

Gini ya, untuk selanjutnya kamu tetap tulis apapun hasilnya..terus kamu kan masih punya 

bilangan bulat yang depan ini. Nah sekarang di kurangi sama bilangan bulat yang depan ini 

jadinya karena tadi pecahannya jadi minus, lha tanda minusnya tadi dijadikan tanda operasi 

pengurangan dengan bilangan bulatnya ya.. 

B: Sebentar Pak tak coba.. 

A: Iya silahkan dicoba dulu 
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B: Kayak gini ya Pak jadinya? ...  

A: 
Nah, gitu bener…jadi seperti itu ya Sebna hasilnya, jangan binggung kalau pecahannya jadi 

minus. Sekarang sudah paham? 

B: Hehe..iya Pak, sudah 

A: Sekarang kita bahas untuk nomor 10. Ini kira-kira apa yang salah Sebna? 

B: Apa Pak? 

A: 

Hmm..ini ya, untuk nomor 10 ini kan soal perkalian pecahan..jadi konsep penyelesaian perkalian 

pecahan yang kamu pakai ini salah ya, soalnya ini caranya tidak seperti penjumlahan atau 

pengurangan pecahan  

B: Gimana Pak? 

A: 
Di sini kamu tidak bisa melakukan pemisahan kayak gini ya, kalau perkalian pecahan itu harus 

mengubah bentuk pecahan campuran dulu ke pecahan biasa..semuanya di buat pecahan biasa dulu 

B: Oh..tak kira sama saja Pak nanti hasilnya 

A: 

Wah..ya pasti beda nanti hasilnya, soalnya konsep untuk penyelesaian perkalian pecahan itu 

pertama-tama harus mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa dulu ya. Jadi kamu selama ini 

terbiasa seperti ini caranya? 

B: Emm, iya Pak..saya kalau mengerjakan yang perkalian kayak gini 

A: 

Hmm, jangan jadi kebiasaan ya mulai sekarang?soalnya kalau kamu biasa kayak gini sampai 

besok kamu juga bakal salah caranya.. 

kamu banyak latihan perkalian pecahan ya, apalagi yang pecahan campuran kayak gini..jadi nanti 

biar kamu terbiasa dengan cara yang benar. 

B: Iya Pak 

A: Ini untuk yang nomor 11 dan 12 cara penyelesaian kamu juga sama ya salahnya 

B: Hehe..iya Pak 

A: Jadi yang benar gimana tadi Sebna untuk konsep penyelesaian perkalian pecahan? 

B: Harus di buat ke pecahan biasa semua dulu Pak 

A: Iya bener, kamu banyak latih lagi ya perkalian pecahan campurannya 

B: Iya Pak 

Subjek 9 

A: Selamat pagi Zefanya? 
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B: Pagi Pak .. 

A: Tes yang saya kasih kemarin, bisa mengerjakan? 

B: Bisa Pak 

A: Ini perkerjaan kamu yang kemarin sudah saya koreksi..  

B: Gimana Pak hasilnya? 

A: 
Ini kamu ada kesalahan dibeberapa nomor, coba ini lihat  yang pertama dinomor 7. Kira-kira 

kamu salahnya apa?  

B: Nggak tau Pak.. 

A: 
Ini kamu pembilangnya salah ya, ini setelah menyamakan penyebut apa bener pembilangnya 

segini hasilnya? 

B: Salah Pak..hehee 

A: Hmm, ini kamu caranya gimana bisa dapat segini?kamu kalikan semua ya? 

B: Iya Pak..nggak konsen Pak 

A: 

Emm..makanya kalau mengerjakan itu konsentrasi ya Zefanya? 

Kalau dari sini sudah salah pasti ya hasilnya juga ikut salah..harusnya cara mengubah pecahan 

campuran ini ke pecahan biasa ini kan penyebut dikali bilangan bulat terus ditambahkan 

pembilangnya 

B: Iya Pak, hehe.. 

A: Jadi sudah tau kan salah kamu dimana? 

B: Iya Pak.. 

A: Jadi cara yang bener untuk merubah pecahan campuran ke pecahan biasa gimana yang bener tadi? 

B: Emm, penyebut dikali bilangan bulatnya terus di tambahkan pembilang Pak.. 

A: 
Iya, itu bener..hati-hati ya kalau merubah itu, di hitung yang bener.. 

Ini kamu di nomor 8 sama 11 salahnya juga sama lho..ayo, kamu lebih teliti lagi ya Zefanya 

B: Iya Pak…pasti 

Subjek 10 

A: Selamat pagi Sanjaya? 

B: Selamat pagi Pak 

A: Bagaimana tes yang saya kasih kemarin? 
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B: Terlalu banyak Pak soalnya 

A: Apa iya?tapi kok banyak sekali yang tidak kamu kerjakan? 

B: Malas Pak, soalnya kebanyakan 

A: 

Hmm, walaupun banyakkan sudah pernah diajarkan.. 

Kamu jangan malas ya kalau cuma lihat soal banyak, walaupun banyakkan kamu belum mencoba 

mengerjakan..siapa tahu soalnya mudah semua, walaupun soalnya banyak seperti ini. Nah bentar 

lagi kan mau UTS (ulangan tengah semester) nanti kalau soalnya lebih banyak dari ini apa kamu 

mau nggak ngerjain?nanti kalau jelek gimana nilainya?  

B: Iya Pak, saya nggak akan malas-malas lagi…hehe.. 

A: Untuk soal yang kamu kerjakan kemarin, saya sudah koreksi 

B: Gimana Pak hasilnya? 

A: 
Ini,kita bahas satu-satu ya..untuk soal yang nomor 6, ini walaupun kamu tidak selesaikan tapi ada 

kesalahan yang saya lihat, kamu tahu nggak salahnya apa? 

B: Nggak tau Pak.. 

A: 
Oke, ini coba lihat..kamu gimana ini hitungnya? mengubah bentuk pecahan campuran ke pecahan 

biasanya, bener kalau hasilnya segini? 

B: Hehee..salah Pak 

A: Iya, itu salah..yang bener berapa Sanjaya? 

B:  Pak 

A: Nah itu bisa bener hitungnya, kok kemarin pas tes bisa salah? 

B: Saya tidak konsen Pak, saya tambah-tambah aja, hehe 

A: Tapi kamu tau kan cara merubah pecahan campuran ke pecahan biasa? 

B: Tau kok Pak 

A: Nah besok kalau ngerjain soal tes konsentrasi ya, biar bisa mengerjakan 

B: Iya Pak 

A: 
Sekarang kita bahas yang nomor 13, ini tentang operasi perkalian pecahan..ini cara yang kamu 

pakai bener seperti ini? 

B: Iya to Pak…kan disamakan dulu penyebutnya 

A: Hmm..tidak kayak penjumlahan dan pengurangan pecahan ya Sanjaya cara 
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mengerjakannya..untuk perkalian dan pembagian pecahan itu nggak kayak gini konsepnya 

B: Lha terus gimana Pak? 

A: 
Ini untuk perkalian ya, caranya itu langsung dikalikan aja..antara pembilang dengan pembilang 

dan penyebut dengan penyebut. Jadi langsung aja..terus nanti disederhanakan hasilnya. 

B: Oalah.. kayak gitu Pak? 

A: Iya dong, berarti kamu nggak tau konsep penyelesaian perkalian pecahan ya? 

B: Hehee..iya Pak 

A: Sekarang udah tau kan konsep penyelesaian perkalian pecahan itu kayak gimana? 

B: Iya tau Pak, yang atas dikalikan sama yang atas…terus yang bawah dikalikan sama yang bawah 

A: 

Nah, gitu..bener. 

Ini untuk yang soal-soal pembagian pecahan kamu nggak kerjakan gara-gara tidak tahu konsep 

penyelesaiannya juga ya jangan-jangan? 

B: Iya Pak, hehe… 

A: 
Jadi, untuk pembagian pecahan itu….pecahan yang belakangnya dibalik, jadi yang bawah jadi 

diatas terus yang atas jadi dibawah, terus tanda operasinya diganti jadi perkalian.  

B: Oh…gitu, iya Pak…terus nanti ngitungnya kayak yang tadi Pak?....kayak perkalian pecahan gitu? 

A: Iya….jadi sekarang udah tau konsep penyelesaiannya kayak apa? 

B: Sudah Pak 
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