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ABSTRAK 

 

Juliyanti. 2016. Analisis Kesalahan Siswa dalam  Menyelesaikan  Soal Cerita 

Matematika Materi Pecahan pada Siswa Kelas IV di SD Negeri 

Se-Gugus Lodan, Semarang Utara. Skripsi. Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar, Fakulas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri 

Semarang. Dosen Pembimbing 1, Arif Widagdo, S.Pd., M.Pd., 

dan Dosen Pembimbing 2, Drs. Sutaryono, M.Pd.  

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya hasil belajar siswa kelas IV 

SD Negeri di Gugus Lodan pada mata pelajaran matematika, salah satunya dalam 

pembelajaran soal cerita matematika. Permasalahan yang muncul adalah apa saja 

jenis dan faktor penyebab kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita 

matematika, bagaimana solusi meminimalisisr kesalahan siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita matematika. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengidentifikasi jenis kesalahan, faktor penyebab dan solusi meminimalisir 

kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita materi pecahan. Prosedur 

analisis kesalahan siswa yang digunakan adalah prosedur newman.   

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain studi kasus. 

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik tes, analisis dokumen, dan wawancara 

dengan subjek penelitian sejumlah 40 siswa. Teknik analisis data menggunakan 

analisis model Milles dan Huberman. Uji keabsahan data dilakukan dengan 

triangulasi teknik.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa subjek penelitian melakukan 

kesalahan pada masing-masing butir soal dengan berbagai tipe kesalahan, yakni 

kesalahan membaca 8 kali, kesalahan memahami masalah 133 kali, kesalahan 

transformasi 16 kali, kesalahan proses perhitungan 50 kali, dan kesalahan 

penulisan jawaban 3 kali. Terdapat 3 faktor penyebab siswa melakukan kesalahan, 

yakni: 1) kesulitan memahami masalah; 2) tidak memahami konsep dan operasi 

pecahan; 3) dan karena lupa serta tidak teliti. 

Solusi yang ditawarkan untuk meminimalisir kesalahan siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita adalah dengan memperbanyak latihan mengerjakan soal 

cerita, membuat soal cerita dengan bahasa yang lebih komunikatif, menerapkan 

pembelajaran kooperatif dalam mengajarkan soal cerita, dan memberikan 

penjelasan menggunakan alat peraga konkret.  

 

 

Kata Kunci: kesalahan siswa, prosedur newman, soal cerita.  
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ABSRACT  

 

This research was caused by the lack of students achievement on 

mathematics, especially on mathematics word problem for students in year 4 of  

State Primary School in Lodan group, North Semarang. This study aims to 

determine the  type of error, causes, and solutions to minimize students’ errors in 

completing the story questions of fractions. Researcher used newman error 

analysis procedure  to identify student errors. 

 The study is a qualitative research with a case study design. The data 

collection used test, document analysis, and interview with 40 students in year 4  

of  State Primary School in Lodan group as a research subject. The technique of 

data analysis used Milles and Huberman model. Data validty used multiple 

technique.  

The results showed that the study subjects made mistakes on the 

respective items with different types of errors: 8 times on reading error, 133 times 

on problem understanding error, 16 times on transformation error, 50 times on 

calculating process error, and 3 times on answer typing error. There are three 

factors that caused students to make errors, namely: 1) difficulty in understanding 

the problem; 2) do not understand the concept and operation of fractions; 3) and 

due to forgetfulness and carelessness. The solutions offered to minimize students’ 

errors in completing the story questions are by extending the exercise to do, 

making the story questions with a more communicative language, implementing 

cooperative learning in teaching, and providing the explanations using concrete 

props. 

 

Keywords: Students’ errors; newman procedures; the story questions. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah  

Pendidikan merupakan salah satu usaha masyarakat untuk 

memajukan peradaban dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Undang-

Undang no 20 tahun 2003 menjelaskan bahwa  pendidikan nasional bertujuan 

untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab. Upaya untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut 

diwujudkan dalam penyelenggaraan pendidikan dari jenjang pendidikan dasar 

hingga perguruan tinggi.  

Salah satu bentuk dari pendidikan dasar adalah sekolah dasar. 

Pengetahuan dasar yang diperoleh peserta didik di sekolah sasar menjadi 

landasan pengetahuan yang akan dikembangkan di jenjang selanjutnya. Salah 

satu mata pelajaran di sekolah dasar yang tercantum dalam KTSP adalah mata 

pelajaran matematika. Dalam standar isi (2006: 147) dijelaskan bahwa mata 

pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik mulai dari 

sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berfikir 

logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerjasama.  

Kompetensi tersebut diperlukan agar peserta didik dapat memiliki 

kemampuan memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan informasi untuk 

bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah,tidak pasti, dan kompetitif. 
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Namun, dengan tujuan yang sangat baik tersebut, sampai saat ini matematika 

masih dianggap sebagai mata pelajaran yang sulit dan tidak menyenangkan 

oleh banyak siswa, bahkan sejumlah siswa menganggap matematika sebagai 

hal yang menakutkan. Pandangan tersebut kemudian menyebabkan siswa 

mengalami kesulitan dalam belajar matematika. Kesulitan belajar matematika 

yang dihadapi siswa ditandai dalam beberapa kekeliruan umum dalam 

mengerjakan soal matematika, yaitu kekeliruan dalam memahami simbol, 

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

tidak dapat dibaca (Abdurrahman, 2012: 213). Oleh karena itu, untuk 

meningkatkan pemahaman siswa terhadap matematika, perlu diwujudkan 

pembelajaran matematika yang menyenangkan dalam berbagai materi.  

 Pembelajaran matematika tidak pernah terlepas dengan materi 

operasi hitung, baik operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun 

pembagian, semua itu salah satunya terkait dengan materi bilangan. Operasi 

hitung pada bilangan cacah, bilangan bulat, maupun pecahan telah diajarkan 

di sekolah dasar. Hal ini dikarenakan bahwa operasi hitung pada bilangan 

cacah, bilangan bulat, maupun pecahan sangat berperan dalam berbagai 

hitungan matematika. Pembelajaran pecahan sebagai dasar dalam belajar 

operasi hitung juga dilakukan di kelas IV, yakni mencakup materi 

menyederhanakan berbagai bentuk pecahan, operasi penjumlahan, serta 

pengurangan pecahan dan pemecahan masalah matematika. 

Pemecahan masalah matematika adalah suatu proses dimana 

sesorang dihadapkan pada konsep, keterampilan, dan proses matematika 



3 

 

 

 

untuk memecahkan masalah matematika (Roebyanto, 2009: 2.6). Pemecahan 

masalah matematika di sekolah biasanya diwujudkan dalam bentuk soal 

cerita. Menurut Hartini (2008: 3), soal cerita merupakan salah satu bentuk 

soal yang menyajikan permasalahan terkait dengan kehidupan sehari-hari 

dalam bentuk cerita. Keterampilan siswa dalam menyelesaikan soal cerita 

terutama yang berkaitan dengan aspek pemecahan masalah sangat berguna 

dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tidak semua siswa dapat dengan mudah 

mengerjakan soal cerita.  

Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian Tim Pusat 

Pengembangan Penataran Guru (PPPG) Matematika di beberapa Sekolah 

Dasar di Indonesia yang mengungkapkan bahwa siswa mengalami kesulitan 

dalam menyelesaikan soal-soal yang melibatkan pemecahan masalah dan 

menerjemahkan soal kehidupan sehari-hari ke model matematika 

(Danoebroto, 2008: 75). Selain itu, data hasil penelitian TIMSS (Trends in 

International Mathematics and Science Study) tahun 2011 menyimpulkan 

bahwa kemampuan matematika siswa Indonesia berada pada tingkat bawah, 

yakni pada urutan ke 38 dari 42 negara pesarta survey. Kemudian penelitian 

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) tahun 2011 juga 

menyebutkan bahwa kemampuan siswa Indonesia dalam memahami berbagai 

jenis bacaan masih dalam posisi dibawah rata-rata (500), karena siswa 

Indonesia masih pada skor 428.  

Hal serupa juga terjadi pada siswa kelas IV di SD Negeri Gugus 

Lodan, Kecamatan Semarang Utara. Berdasarkan daftar nilai semeseter 1 
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diperoleh data bahwa nilai rata-rata matematika siswa rendah, yakni 61 di 

SDN Purwosari 1, 66 di SDN Purwosari 2 dan SDN Kuningan 2, 70 di SDN 

Kuningan 4, serta 63 di SDN Dadapsari. Menurut Ibu Naralita dan Ibu Rina, 

guru kelas IV SDN Kuningan 4 dan Purwosari 1, materi yang sulit dihadapi 

siswa adalah materi soal cerita matematika. Biasanya siswa membutuhkan 

waktu yang sangat lama dalam menyelesaikan soal bentuk cerita. Siswa 

membutuhkan waktu lama untuk bisa memahami soal dan menyelesaikan 

perhitungan. Hal tersebut terjadi karena adanya anggapan bahwa matematika 

sebagai mata pelajaran yang sulit, sehingga ketika mata pelajaran matematika 

siswa malas untuk berpikir.   

Permasalahan tentang rendahnya hasil belajar matematika siswa dan  

kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal matematika bentuk cerita 

mengindikasikan adanya kesalahan dalam proses belajar mengajar sehingga 

diperlukan adanya perbaikan. Namun sebelum melakukan perbaikan, terlebih 

dahulu guru harus menganalisis kesalahan-kesalahan apa saja yang dialami 

siswa dalam mengerjakan soal cerita. Dengan mengetahui kesalahan yang 

dialami siswa, diharapkan guru dapat mengambil langkah perbaikan yang 

tepat untuk proses belajar-mengajar yang selanjutnya. Berdasarkan hal 

tersebut, maka analisis kesalahan-kesalahan siswa dalam mengerjakan soal 

cerita sangat perlu dilakukan untuk memperbaiki pembelajaran soal cerita 

pada materi berikutnya. 

Salah satu prosedur yang dapat digunakan untuk menganalisis 

kesalahan siswa dalam mengerjakan soal cerita adalah prosedur Newman 
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(Newman Error Analysis atau NEA) (Jha, 2012: 17).  Sesuai dengan NEA, 

ada 5 kesalahan yang mungkin terjadi ketika anak menyelesaikan masalah 

sola cerita matematika, meliputi kesalahan membaca, kesalahan dalam 

memahami, kesalahan transformasi, kesalahan proses perhitungan, dan 

kesalahan dalam pengkodean atau penulisan jawaban (Karnasih,2015: 40). 

Pemilihan prosedur Newman untuk menganalisis kesalahan siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita materi pecahan diharapkan dapat digunakan untuk 

mengetahui variasi kesalahan siswa dan faktor-faktor yang menjadi penyebab 

kesalahan yang dilakukan siswa.  

Penelitian mengenai analisis kesalahan mengerjakan soal cerita 

matematika sebelumnya pernah dilakukan oleh Rintis Suhita  dengan judul 

“Analisis Kesalahan dalam Mengerjakan Soal Cerita dalam Matematika” 

dalam Jurnal Pendidikan Matematika STKIP PGRI Sidoarjo Vol. 1, No. 2, 

September 2013 ISSN: 2337-8166. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa 

letak kesalahan siswa dalam mengerjakan soal cerita terletak pada bentuk 

pemodelan, komputasi, dan membuat kesimpulan. Penelitian lain juga 

dilakukan oleh Ardiyanti dengan judul “Analisis Kesalahan dalam 

Mengerjakan Soal Cerita Matematika” dalam Jurnal Pendidikan Matematika 

Unila Vol.2, No.7, tahun 2014. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa 

kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal cerita 

matematika adalah (1) memahami soal (81,03%), (2) membuat model 

matematika (56,03%), (3) melakukan komputasi (56,90%), dan  (4) menarik 

kesimpulan (57,76%).  



6 

 

 

 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis bermaksud 

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kesalahan Siswa dalam 

Menyelesaikan Soal Cerita Matematika Materi Pecahan pada Siswa Kelas IV 

di SD Negeri Se-Gugus Lodan, Semarang Utara”. 

1.2  Fokus Penelitian 

Untuk menghindari meluasnya permasalahan dalam penelitian ini, fokus 

penelitian yang ingin dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut. 

1.2.1 Sampel penelitian ini akan diambil dari beberapa siswa kelas IV di SD 

Negeri Se-Gugus Lodan Semarang Utara 

1.2.2 Materi pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Pecahan. 

Standar kompetensi dalam penelitian ini adalah menggunakan pecahan 

dalam pemecahan masalah. Sedangkan kompetensi dasarnya adalah 

menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan pecahan. 

1.2.3 Tipe soal yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah soal cerita 

berbentuk uraian. 

1.2.4 Prosedur yang akan digunakan untuk menganalisis kesalahan siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita materi pecahan dalam penelitian ini adalah 

prosedur Newman. 

1.3  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai 

berikut. 

1.3.1  Kesalahan apa saja yang dilakukan oleh siswa kelas IV di SD Negeri Se-

Gugus Lodan, Kecamatan Semarang Utara dalam menyelesaikan soal cerita 

matematika materi pecahan ? 
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1.3.2 Faktor apa saja yang menyebabkan siswa  kelas IV di SD Negeri Se-Gugus 

Lodan, Kecamatan Semarang Utara melakukan kesalahan dalam 

menyelesaikan soal serita matematika materi pecahan ? 

1.3.3 Bagaimana solusi untuk meminimalisir kesalahan siswa kelas IV di SD 

Negeri Se-Gugus Lodan, Kecamatan Semarang Utara dalam menyelesaikan 

soal cerita matematika materi pecahan?  

1.4 Tujuan Penelitian  

1.4.1 Mengidentifikasi kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa kelas IV di SD 

Negeri Se-Gugus Lodan, Kecamatan Semarang Utara dalam menyelesaikan 

soal cerita matematika materi pecahan.  

1.4.2 Mengetahui faktor penyebab siswa kelas IV di SD Negeri Se-Gugus Lodan, 

Kecamatan Semarang Utara melakukan kesalahan dalam menyelesaikan 

soal cerita matematika materi pecahan. 

1.4.3 Mendiskripsikan solusi yang dapat digunakan untuk meminimalisir 

kesalahan siswa kelas IV di SD Negeri Se-Gugus Lodan, Kecamatan 

Semarang Utara dalam menyelesaikan soal cerita matematika materi 

pecahan. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis  

Memberikan informasi tentang faktor  penyebab dan kesalahan-kesalahan 

siswa dalam mengerjakan soal matematika bentuk cerita  pada materi pecahan 

yang dialami oleh siswa kelas IV di SD Negeri Se-Gugus Lodan, Kecamatan 

Semarang Utara. 
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1.5.2 Manfaat Praktis 

1.5.2.1 Bagi Guru 

Informasi mengenai kesalahan-kesalahan siswa dalam mengerjakan 

soal cerita matematika dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan guru 

dalam menentukan rancangan pembelajaran untuk meminimalkan terjadinya 

kesalahan yang sama yang dilakukan oleh siswa. 

1.5.2.2 Bagi Siswa 

 Dapat membantu siswa dalam mengatasi kesulitan-kesulitan yang 

dilakukan dalam menyelesaikan soal cerita matematika. 

1.5.2.3 Bagi  Sekolah 

Hasil penelitian dapat menjadi bahan masukan untuk perbaikan kualitas 

pembelajaran di SD Negeri Se-Gugus Lodan.  

1.5.2.4 Bagi Peneliti 

Memberikan gambaran dan pengetahuan tentang kesalahan-kesalahan dalam 

mengerjakan soal cerita matematika yang dialami siswa, sehingga dapat 

menjadi bekal untuk mengantisipasi hal tersebut dalam mengajar siswa 

kelak.  

 

 

1.6  Definisi Operasional  

1) Soal cerita matematika adalah soal matematika yang terkait dengan 

kehidupan sehari-hari untuk dicari penyelesaiannya menggunakan kalimat 
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matematika yang memuat bilangan, operasi hitung (+, –, × , :), dan relasi 

(=, <, >, ≤, ≥ ) (Rahardjo, 2010:8).  

2) Pecahan adalah bagian dari bilangan rasional yang dinyatakan dalam 

bentuk 
 

 
, dengan a dan b merupakan bilangan bulat, dan b ≠ 0 (Sukayati, 

2003 : 1).    

3) Prosedur Newman (Newman Error Analysis) adalah prosedur diagnostik 

sederhana untuk mengidentifikasi kesalahan dalam menyelesaikan soal 

cerita matematis (Mathematical word problems), yang meliputi analisis 

kesalahan membaca, memahami soal, transformasi masalah, proses 

perhitungan, dan analisis kesalahan penulisan kesimpulan  (Karnasih, 40: 

2015). 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Landasan Teori  

Teori-teori yang mendukung dalam penelitian ini meliputi hakikat 

matematika, pembelajaran matematika di sekolah dasar, soal cerita 

matematika, kesulitan dan kesalahan dalam belajar matematika, mengatasi 

kesulitan dan  kesalahan belajar matematika siswa, analisis kesalahan siswa 

dalam mengerjakan soal matematika berdasarkan Prosesdur Newman, dan 

penerapan prosedur Newman untuk menganalis kesalahan siswa dalam 

mengerjakan soal cerita matematika materi pecahan.  

2.1.1 Hakikat Matematika 

Kata matematika berasal dari bahasa latin mathematika, awalnya 

diambil dari bahasa Yunani mathematike yang artinya mempelajari. 

Mathematike berasal dari kata mathema yang berarti pengetahuan atau ilmu 

(knowledge, science). Kata mathematike berhubungan pula dengan kata 

lainnya yang hampir sama, yaitu mathein atau mathenein yang artinya 

belajar/berpikir (Titikkusumawati, 2014: 4). Berdasarkan asal  kata tersebut 

dapat disimpulkan bahwa matematika merupakan ilmu pengetahuan yang 

diperoleh dengan berpikir (bernalar).  

Uno (2014: 129) menjelaskan bahwa matematika adalah suatu 

bidang ilmi yang merupakan alat pikir berkomunikasi, alat untuk 

memecahkan berbagai persoalan praktis yang unsur-unsurnya logika dan 

intuisi, analisis, dan kontruksi, generalitas dan individualitas, serta 
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mempunyai cabang-cabang antara lain aritmatika, aljabar, geometri, dan 

analisis. Sedangkan, James (dalam Titikusumawati, 2014) menjelaskan 

bahwa matematika adalah ilmu tentang logika, mengenai bentuk, susunan, 

besaran, dan konsep - konsep yang berhubungan satu dengan lainnya. Lebih 

lanjut, Ismail (dalam Hamzah dan Muhlisarini, 2014: 48) menjelaskan 

bahwa matematika adalah imu yang membahas angka–angka dan 

perhitungannya, membahas masalah numerik, mengenai kuantitas dan 

besaran, mempelajari hubungan pola, bentuk dan struktur, sarana berpikir, 

kumpulan sistem, struktur dan alat. Berdasarkan beberapa penjelas1an 

tersebut dapat disimpulkan bahwa matematika adalah ilmu pengetahuan 

yang berhubungan dengan angka-angka, perhitungan, bentuk, dan pola yang 

diperoleh dengan menggunakan logika atau bernalar dan digunakan untuk 

memecahkan masalah.  

2.1.1.1 Elemen Bidang Studi Matematika 

Lerner (dalam Abdurrahman, 2012: 204 ) mengemukakan bahwa 

kurikulum bidang studi matematika hendaknya mencakup tiga elemen, 

yaitu. 

1) Konsep 

Konsep menunjuk pada pemahaman dasar. Peserta didik 

mengembangkan suatu konsep ketika mereka mampu 

mengklasifikasikan atau mengelompokkan benda-benda atau ketika 

mereka dapat mengasosiasikan suatu nama dengan kelompok benda 

tertentu. 
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2) Keterampilan 

Keterampilan menujuk pada sesuatu yang dilakukan oleh 

seseorang, sebagai contoh, proses dalam menggunakan operasi  dasar 

dalam penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian adalah 

suatu jenis keterampilan matematika. Suatu keterampilan dapat dilihat 

dari kinerja anak secara baik atau kurang baik, secara cepat atau lambat, 

dan secara mudah atau sangat sukar. Keterampilan cenderung 

berkembang dan dapat ditingkatkan melalui latihan. 

3) Pemecahan masalah 

Pemecahan masalah adalah aplikasi dari konsep dan 

keterampilan. Dalam pemecahan masalah biasanya melibatkan 

beberapa kombinasi konsep dan keterampilan dalam suatu situasi baru 

atau situasi yang berbeda dari sebelumnya.  

Tiga elemen tersebut yang akan dikaji peneliti untuk mengetahui jenis 

kesalahan dan faktor-faktor yang menyebabkan kesalahan peserta didik 

dalam mengerjakan soal cerita matematika pada materi pecahan. 

2.1.1.2 Teori Belajar Matematika 

Teori belajar diperlukan oleh seorang guru yang akan mengajar 

matematika sebagai dasar untuk mengamati tingkah laku peserta didik 

dalam belajar. Selain itu, teori belajar juga dibuthkan untuk menentukan 

pendekatan-pendekatan pembelajaran yang akan digunakan guna 
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menciptakan pembelajaran yang efektif, bermakna, dan menyenangkan. 

Dalam pembelajaran soal cerita, terdapat beberapa teori belajar yang 

dapat digunakan oleh guru, yakni sebagai berikut: 

2.1.1.2.1  Teori Belajar Jean Piaget 

Menurut teori ini, perkembangan belajar matematika anak melalui 4 

tahap, yaitu tahap konkret (anak memanipulasi objek-objek nyata secara 

langsung), semi konkret (anak memanipulasi gambaran yang mewakili 

objek nyata), semi abstrak (anak memanipulasi tanda sebagai ganti 

gambar), dan abstrak (anak melihat/membaca simbol secara verbal tanpa 

ada kaitannya dengan objek-objek konkret).  

2.1.1.2.2 Teori Belajar Bruner 

Bruner membagi tahapan belajar matematika kedalam 3 tahap, yakni 

tahap enaktif (anak memanipulasi objek konkret secara langsung), tahap 

ikonik (anak memanipulasi gambaran dari objek-objek yang dimaksud), 

dan tahap simbolik (anak memamanipulasi symbol-simbol secara 

langsung yang tidak ada kaitannya dangan objek) (Pitadjeng , 2006: 27-

44).  

Dalam pembelajaran soal cerita materi pecahan, guru dapat 

menggunakan kedua teori belajar tersebut. Contohnya, untuk 

menjelaskan konsep awal pecahan guru menggunakan benda-benda 

konkret sebagai awal pengenalan, dilanjutkan dengan menggunakan 

gambar, lalu kemudian baru memasukkan kedalam kalimat matematika.   
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2.1.1.3 Model Pembelajaran Matematika 

Sukardi (2013:29) menjelaskan bahwa model pembelajaran adalah 

bentuk atau tipe kegiatan pembelajaran yang digunakan untuk 

menyampaikan bahan ajar oleh guru kepada siswa. Sedangkan, 

Fathurrohman (2015: 29) berpendapat bahwa model pembelajaran adalah 

kerangka konseptual yang mendeskripsikan dan melukiskan prosedur yang 

sistematik dalam mengorganisasikan pengalaman belajar dan pembelajaran 

untuk mencapai tujuan tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para 

pendidik dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran. berdasarkan definisi 

tersebut dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran adalah gambaran 

jenis kegiatan siswa dalam pembelajaran.  

Shadiq (2009: 12) menyebutkan bahwa dalam pembelajaran 

matematika, terdapat beberapa model pembelajaran yang dapat dipakai, 

yakni: 

2.1.1.3.1 Model Pembelajaran Pemecahan Masalah 

Model pembelajaran pemecahan masalah adalah suatu 

rancangan tindakan (action) yang dilakukan guru agar siswanya 

termotivasi untuk menerima tantangan yang ada pada pertanyaan (soal) 

dan mengarahkan siswa dalam proses pemecahannya. Selama proses 

pemecahan masalah tersebut, para siswa dituntut untuk belajar 

menggunakan kemampuan berpikir dan bernalarnya sehingga mereka 

belajar untuk tidak menggunakan kemampuan mengingat saja.  
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Terdapat beberapa macam strategi pemecahan masalah dalam 

matematika, yakni Act it out/ beraksi; membuat gambar atau diagram; 

mencari pola;  membuat tabel;  menghitung semua kemungkinan secara 

sistematis; menebak dan menguji; bekerja mundur; mengidentifikasi 

informasi yang diinginkan, diberikan, dan diperlukan; menulis kalimat 

sederhana; menyelesaikan masalah yang lebih sedrhana atau sempit; dan 

mengubah pandangan (Aisyah: 2007).  

Salah satu langkah pemecahan masalah matematika yang biasa 

dikenal adalah langkah pemecahan masalah menurut Polya. Berikut 

langkah-langkah strategi pemecahan masalah menurut Polya (dalam 

Budhayanti: 9.9 - 9.10). 

1) Memahami masalah, yakni menentukan apa yang diketahui dan apa 

yang ditanyakan. 

2) Merencanakan cara penyelesaian, yakni berkenaan dengan 

pengorganisasian konsep-konsep yang bersesuaian untuk menyusun 

strategi, termasuk didalamnya penentuan sarana yang dipergunakan 

dalam penyelesaian masalah. Sarana-sarana tersebut dapat berupa 

tabel, gambar, grafik, peta, persamaan, model, algoritma, rumus, 

kaidah-kaidah baku, atau sifat-sifat obyek. 

3) Melaksanakan rencana, yakni mengimplementasikan rencana yang 

telah dibuat untuk menghasilkan sebuah penyelesaian.  

4) Melihat kembali, yakni melakukan pengecekan kembali kebenaran 

jawaban.  
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2.1.1.3.2 Model Penemuan (Enquiry-Discovery Learning) 

   Adalah model pembelajaran dimana siswa belajar dan menemukan 

sendiri, siswa didorong untuk berfikir sehingga dapat menemukan 

prinsip umum berdasar bahan yang disediakan dan bantuan guru.  

Shadiq (2009) model penemuan yang dapat dikembangkan di kelas 

adalah model penemuan terbimbing di mana siswa dihadapkan dengan 

situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan 

(hipotesis), mencoba-coba (trial and error), mencari dan menemukan 

keteraturan (pola), menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta 

bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaannya itu. 

2.1.1.3.3 Model Missouri Mathematics Project (MMP) 

Berikut langkah pelaksanaan pembelajaran model MMP: 

1) Pendahuluan atau review, dilakukan dengan membahas PR, 

meninjau ulang materi atau pelajaran lalu yang berkaitan dengan 

materi baru, dan membangkitkan motivasi 

2) Pengembangan, yakni penyajian ide baru sebagai perluasan konsep 

matematika terdahulu, Penjelasan, diskusi demonstrasi dengan 

contoh konkret. 

3) Latihan dengan bimbingan guru, yakni siswa merespon soal, guru 

mengamati, dan belajar kooperatif. 

4) Kerja Mandiri, Siswa bekerja sendiri untuk latihan atau perluasan 

konsep pada langkah 2 
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5) Penutup, Siswa membuat rangkuman pelajaran, membuat renungan 

tentang hal-hal baik yang sudah dilakukan serta hal-hal kurang baik 

yang harus dihilangkan (Shadiq, 2009).  

2.1.1.3.4  Model Pembelajaran Kooperatif 

Fathurrohman (2015: 45) menjelaskan bahwa pembelajaran 

kooperatif adalah pembelajaran yang didesain untuk membantu siswa 

agar dapat berinteraksi dan bekerjasama secara kolektif melalui tugas-

tugas terstruktur guna mecapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran 

kooperatif sagat berguna dalam pembelajaran matematika agar siswa 

dapat berdiskusi memecahkan masalah matematika.  Terdapat beberapa 

jenis dari model pembelajaran kooperatif, seperti   Student Teams 

Achievement Devisions (STAD), Teams Games Tournaments (TGT), 

Jigsaw, Snowball Throwing, Group Investigation, dll.  

    Kriteria pembelajaran kooperatif: 

1) Setiap kelompok terdiri atas anggota yang heterogen (kemampuan, 

jenis kelamin, dsb) 

2) Ada ketergantungan yang positif di antara anggota-anggota kelompok, 

karena setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas keberhasilan 

melaksanakan tugas kelompok dan akan diberi tugas individual (tugas 

tidak selalu berupa tugas mengerjakan soal, dapat juga memahami 

materi pelajaran, sedemikian sehingga dapat menjelaskan materi itu) 

3) Kepemimpinan dipegang bersama, tetapi ada pembagian tugas selain 

kepemimpinan 



18 

 

 

 

4) Guru mengamati kerja kelompok dan melakukan intervensi bila perlu. 

5) Setiap anggota kelompok harus siap menyajikan hasil kerja kelompok 

(Shadiq, 2009). 

2.1.1.3.5 Model Pembelajaran Kontekstual dan Realistik 

Konsep Pembelajaran Matematika Realistik (Realisti 

Mathematics Education) sangat mirip dengan Pembelajaran 

Kontekstual (Contextual Teaching and Learning), yaitu suatu konsep 

pembelajaran yang berusaha untuk membantu siswa mengaitkan materi 

yang dipelajarinya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong 

siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan 

penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari dengan melibatkan 

tujuh komponen utama pembelajaran efektif, yakni: konstruktivisme 

(constructivism), bertanya (questioning), menemukan (inquiry) 

masyarakat belajar (learning community), pemodelan (modelling), 

refleksi (reflection), penilaian sebenarnya (authentic assessment). 

Keempat model pembelajaran tersebut dapat digunakan guru 

dalam pembelajaran matematika materi soal cerita pecahan. Namun, 

model yang utama dalam pembelajaran soal cerita yang utama adalah 

pemecahan masalah. Model yang lain dapat digunakan sebagai variasi 

pembelajaran agar dapat menarik minat dan motivasi siswa untuk 

mengikuti pembelajaran.  
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2.1.1.4 Media Pembelajaran Matematika 

Aqib (2013: 50) menjelaskan bahwa, media pembelajaran adalah 

segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dan 

merangsang terjadinya proses belajar pada siswa. Sedangkan menurut 

Anitah, dkk. (2007: 6.11) media pembelajaran pada hakikatnya 

merupakan saluran atau jembatan dari pesan-pesan pembelajaran 

(message) yang disampaikan oleh sumber pesan (guru) kepada penerima 

pesan (peserta didik) dengan maksud agar pesan-pesan tersebut dapat di-

serap dengan cepat sesuai dengan tujuannya. Kedudukan media 

pembelajaran adalah sebagai alat yang dapat mempertinggi proses 

interaksi guru dengan siswa dan siswa dengan lingkungan belajarnya. 

Jadi media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaakan 

oleh guru dalam proses pembelajaran agar dapat menarik perhatian siswa 

dan memperjelas materi yang ingin disampaikna guru, sehingga tujuan 

pembelajaran dapat tercapai. Dalam pembelajaran matematika, media 

digunakan untuk memberikan pengalaman belajar nyata, sehingga 

pemahaman materi yang abstrak menjadi konkret. Dalam pembelajaran 

soal cerita pecahan, guru dapat menggunakan media berupa garis 

bilangan, potongan kertas, maupun benda konkret lainnya seperti 

potongan kue, buah, dan lain-lain.  

2.1.2 Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar 

Matematika merupakan ilmu universal yang sangat mendukung 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, matematika 
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perlu diajarkan kepada seluruh peserta didik sejak berada di sekolah dasar. 

BSNP (2006: 147) menjelaskan bahwa pembelajaran matematika di sekolah 

dasar harus fokus pada pemecahan masalah yang mencakup masalah 

tertutup dengan solusi tunggal, masalah terbuka dengan solusi tidak tunggal, 

dan masalah dengan berbagai cara penyelesaian. Berdasarakan hal tersebut, 

maka dalam setiap kegiatan pembelajaran matematika sebaiknya dimulai 

dengan pengenalan masalah nyata (contextual problem), dengan begitu 

secara perlahan siswa akan bisa memahami konsep matematika.  

2.1.2.1  Tujuan dan Ruang Lingkup Pembelajaran Matematika di Sekolah 

Dasar 

Berdasarkan Standar Isi (2006: 148) mata pelajaran matematika 

bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut. 

1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep 

dan mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, 

efisien, dan tepat, dalam pemecahan masalah  

2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau 

menjelaskan gagasan dan pernyataan  matematika 

3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan 

solusi yang diperoleh 

4. Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media 

lain untuk memperjelas keadaan atau masalah 

5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, 

yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari 

matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan 

masalah. 

 

Selain tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran matematika di 

sekolah dasar juga harus memiliki ruang lingkup yang jelas, mengingat 

matematika memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Berdasarkan 

standar isi (2006: 148), mata pelajaran matematika pada satuan 
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pendidikan SD/MI meliputi meliputi tiga aspek, yaitu bilangan, geometri 

dan pengukuran, serta pengolahan data. Selanjutnya, dalam standar 

kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran matematika di sekolah 

dasar, dijabarkan lagi masing-masing dari ruang lingkup tersebut. yakni 

sebagai berikut: (1) aspek bilangan, yang mencakup menggunakan 

bilangan dalam pemecahan masalah, menggunakan operasi hitung 

bilangan dalam pemecahan masalah, menggunakan konsep bilangan 

cacah dan pecahan dalam pemecahan masalah, menentukan sifat-sifat 

operasi hitung, faktor, kelipatan bilangan bulat dan pecahan serta 

menggunakannya dalam pemecahan masalah, melakukan operasi hitung 

bilangan bulat dan pecahan serta menggunakannya dalam pemecahan 

masalah; (2) aspek geometri dan pengukuran, yang mencakup  mengenal 

bangun datar dan bangun ruang serta menggunakannya dalam pemecahan 

masalah sehari-hari, melakukan pengukuran, menentukan unsur bangun 

datar dan menggunakannya dalam pemecahan masalah, melakukan 

pengukuran keliling dan luas bangun datar dan menggunakannya dalam 

pemecahan masalah, melakukan pengukuran, menentukan sifat dan unsur 

bangun ruang, menentukan kesimetrian bangun datar serta 

menggunakannya dalam pemecahan masalah dan mengenal sistem 

koordinat bangun datar; dan (3) aspek pengolahan data yang mencakup 

mengumpulkan, menyajikan, dan menafsirkan data. 
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2.1.2.2  Tinjauan Materi Pecahan Kelas IV Semester 2 

Dalam penelitian ini, Standar kompetensi dan kompetensi dasar yang 

peneliti ambil adalah sebagai berikut.  

Tabel 2.1 SK dan KD Materi Pecahan Kelas IV 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

6. Menggunakan pecahan 

dalam pemecahan masalah 

6.1 Menjelaskan arti pecahan dan 

urutannya 

6.2 Menyederhanakan berbagai bentuk 

pecahan 

6.3 Menjumlahkan pecahan 

6.4 Mengurangkan pecahan 

6.5 Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan pecahan 

 

Berikut pembahasan mengenai materi tersebut. 

2.1.2.2.1  Mengenal Pecahan  

Pecahan adalah bagian dari bilangan rasional yang dinyatakan 

dalam bentuk 
 

 
, dengan a dan b merupakan bilangan bulat, dan b ≠ 0 

(Sukayati, 2003: 1). Pecahan juga diartikan sebagai bagian dari sesuatu 

yang utuh (Heruman, 2008: 43). Perhatikan contoh gambar berikut. 

 

 Gambar tersebut terdiri atas 4 bagian yang sama besar, bagian 

yang berwarna hitam ada 1 bagian, nilai pecahan tersebut adalah 
 

 
. 

Pecahan tersebut menyatakan 1 bagian yang berwarna dari 4 bagian 

keseluruhan. Dalam pecahan tersebut, 1 sebagai pembilang dan 4 sebagai 

penyebut. Contoh selanjutnya dapat dilihat pada gambar berikut.  
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Gambar tersebut terdiri atas 4 bagian yang sama besar, bagian yang 

berwarna biru ada 3 bagian, nilai pecahan tersebut adalah 
 

 
. Pecahan 

tersebut menyatakan 3 bagian yang berwarna dari 4 bagian keseluruhan.   

Pendapat lain mengenai pecahan juga disampaikan oleh Kennedy 

(dalam Sukayati, 2003: 1-2), bahwa pecahan dapat diartikan sebagai 

berikut. 

1) Pecahan sebagai bagian yang berukuran sama dari yang utuh atau 

keseluruhan 

2) Pecahan sebagai bagian dari kelompok-kelompok yang beranggotakan 

sama banyak atau juga menyatakan pembagian 

Apabila sekumpulan objek dikelompokkan menjadi bagian 

yang beranggotakan sama banyak, maka situasinya dihubungkan 

dengan pembagian. Contohnya, sekumpulan obyek beranggotakan 12 

lalu dibagi menjadi 2 kelompok sama besar maka kalimat 

matematikanya 12 : 2 = 6 atau  
 

 
 x 12 = 6. Sehingga, untuk 

memperoleh 
 

 
 dari 12 maka anak harus memikirkan 12 obyek yang 

dibagi menjadi 2 kelompok sama besar. Banyaknya anggota masing-

masing kelompok berhubungan dengan obyek semula, dalam hal ini 

obyek semula adalah 
 

 
. Selain itu, dalam definisi ini pecahan juga 

diartikan sebagai pembagian. Misalnya sehelai kain sepanjang 3 m 
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akan dipotong dari 4 helai kain mengarahkan siswa pada kalimat 

pecahan 3: 4 atau  
 

 
. 

3) Pecahan sebagai perbandingan atau rasio 

Hubungan antara sepasang bilangan sering dinyatakan sebagai 

perbandingan. Dalam kelompok 10 buku terdapat 3 buku bersampul 

biru. Rasio buku bersampul biru terhadap keseluruhan adalah 3 : 10 

atau 
 

  
 dari keseluruhan buku. 

2.1.2.2.2   Mengurutkan Pecahan  

 Mengurutkan pecahan berpenyebut sama  dilakukan dengan 

mengurutkan pembilang pecahan tersebut dari yang terkecil ke terbesar 

atau dari terbesar ke terkecil.  

 Contoh: 

Urutkan pecahan berikut dari yang terkecil! 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  pecahan tersebut memiliki penyebut yang sama, yakni 7. 

Untuk mengurutkan pecahan tersebut dari yang terkecil cukup dengan 

mengurutkan pembilangnya saja,yakni dari 1 sampai 6. Sehingga, 

urutan pecahan dari yang terkecil adalah sebagai berikut  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
.  

2.1.2.2.3  Menentukan Pecahan Senilai 

Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai sama atau 

biasa disebut dengan pecahan yang ekivalen. Sukayati (2008: 4-6) 

menjelaskan bahwa untuk menenetukan pecahan senilai dapat 
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dilakukan dengan beberapa cara, yakni dengan peragaan kertas, dengan 

garis bilangan, dan dengan memperluas pecahan. Berikut 

penjelasannya. 

1) Dengan peragaan kertas 

Bila akan menunjukkan bahwa   
2

1
 = 

4

2
 =  

8

4
, dapat 

menggunakan 3 lembar kertas yang berbentuk persegi panjang yang 

konkruen.  Anggap satu lembar kertas itu sebagai satu bagian utuh.  

Satu lembar kertas dilipat menjadi 2 bagian yang sama, kemudian 1  

bagian kertas yang diarsir, sehingga   diperoleh 
2

1
.  Kemudian dilipat 

lagi menjadi 4 bagian yang sama, sehingga bagian yang diarsir 

diperoleh 
4

2
. Kemudian dilipat lagi menjadi 8 bagian yang sama, 

sehingga bagian yang diarsir diperoleh 
8

4
. Bila digambarkan lipatan-

lipatan tersebut sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

  

1  1 lembar kertas yang  ke-1 

 

1 lembar kertas yang  ke-2 

Yang diarsir 
 

 
 

Dilipat menjadi 2 bagian yang 

sama 
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Dari gambar di atas  jelas bahwa 
2

1
  senilai dengan  

4

2
 dan 

8

4
 atau 

2

1
 = 

4

2
  = 

8

4
 

2) Garis bilangan  

 Pecahan senilai dapat pula ditunjukkan dengan garis 

bilangan. Berikut ini akan ditunjukkan beberapa pecahan senilai 

dengan menggunakan garis bilangan.  

 

 

 

 

 

 

  

  

1 lembar kertas yang  ke-3 

Yang diarsir    

 

Yang diarsir   

Dari lipatan pertama dilipat 

lagi menjadi 2 bagian sama 

Dari lipatan yang kedua dilipat 

lagi menjadi 2 bagian yang sama 
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a. 
2

1
 =  

4

2
= 

6

3
  

b. 
3

1
 = 

6

2
 

c. 
3

2
 = 

6

4
 

d. 1 = 
 

  
 = 

 

  
 =

 

  
  = 

 

 
 

3) Memperluas Pecahan  

Pecahan yang senilai dengan 
4

1
 dapat diperoleh dengan memperluas 

pecahan 
4

1
menjadi 

 

 
, 

 

  
, dan seterusnya. Untuk mempermudah 

perluasan pecahan, guru dapat menggunakan alat peraga tabel pecahan 

senilai yang diperoleh dari tabel perkalian. Tabel perkalian tersebut telah 

dikenal dan digunakan siswa di kelas sebelumnya.  

 Berikut tabel yang digunakan untuk menentukan pecahan senilai. 

Tabel 2.2 Tabel Perluasan Pecahan 

 

 

 

 

 

 

 

     X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

     1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

     2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 

4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 

5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 

7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 

     8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 

     9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 

    10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
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Baris ke 1 dari tabel diambil sebagai pembilang, dan baris ke 4 

sebagai penyebut. Dengan memperhatikan tabel di atas kita akan 

mencari 
 

 
 = 

 

  
= 

  

  
 = 

 

 
. Ternyata terlihat bahwa 

 

 
 = 

 

  
= 

 

  
 = 

 

  
. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

untuk mencari pecahan yang senilai dapat dilakukan dengan cara 

mengalikan atau membagi pembilang dan penyebutnya dengan 

bilangan yang sama selain nol. 

 
4

1
 = 

   

   
 = 

12

3
 atau sebaliknya 

12

3
 = 

3:12

3:3
 = 

4

1
 

Secara umum dapat ditulis   
b

a
 = 

   

   
 = 

db

da

:

:
 
 

2.1.2.2.4   Penjumlahan Pecahan 

1) Pecahan berpenyebut sama 

Menjumlahkan pecahan berpenyebut sama dapat dilakukan dengan 

menjumlahkan pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya tetap 

(Sukayati, 2003). 

Contoh: 
 

 
 + 

 

  
 =  

   

 
 = 

 

 
 

 Atau jika diperagakan dalam gambar sebagai berikut.  

   
 

 
              +                 
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    = 
 

 
 

 

2) Pecahan berpenyebut berbeda 

Penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda dilakukan dengan 

menyamakan penyebut terlebih dahulu, yakni dengan mencari 

pecahan senilainya (Sukayati, 2003). Selain itu, menyamakan 

penyebut juga dapat dilakuakan dengan mencari KPK dari dua 

penyebut tersebut Setelah penyebut sama baru kemudian di 

jumlahkan. 

Contoh:  

 

 
 + 

 

  
 =  

 Cara ke- 1 

Pecahan yang senilai dengan 
 

 
  yakni 

 

  
 
 

  
 
 

  
 

Pecahan yang senilai dengan 
 

  
 yakni 

  

  
 
  

  
 
  

  
  

Pecahan yang senilai dengan 
 

 
 dan 

 

  
 yang berpenyebut sama 

adalah 
 

  
 dan 

  

  
 , jadi 

 

  
 + 

  

  
 = 

  

  
 atau jika disederhanakan 

menjadi 
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Cara ke- 2 

Penyebut kedua pecahan tersebut adalah 5 dan 10 dengan KPK 10. 

 

 
 + 

 

  
 = 

   

   
 + 

 

  
 = 

 

  
 + 

 

  
 = 

 

  
 

2.1.2.2.5  Pengurangan Pecahan 

1) Pecahan berpenyebut sama  

Mengurangkan pecahan berpenyebut sama dilakukan dengan 

mengurangkan pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya tetap. 

Contoh:  

 

 
 - 

 

 
 = 

   

 
 = 

 

 
  atau jika diperagakan dalam gambar sebagai 

berikut. 

 

 
 

    

 

 
 

 
       

    

 

  Menjadi,     
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2) Pecahan berpenyebut berbeda 

Cara mengurangkan pecahan berpenyebut berbeda hampir sama 

dengan menjumlahkan berpnyebut berbeda, yakni pertama dengan 

menyamakan penyebut. Menyamakan penyebut dilakukan dengan 

mencari KPK atau mencari pecahan senilai. Setelah penyebutnya 

sama baru kemudian dijumlahkan. 

Contoh:  

 

 
  - 

 

 
 =  

Cara ke-1  

Penyebut kedua pecahan tersebut yakni 8 dan 6 dengan KPK 24. 

 

 
  - 

 

 
 = 

   

   
 - 

   

   
 = 

  

  
 - 

 

  
 = 

  

  
  

Cara ke-2  

Pecahan yang senilai dengan 
 

 
  adalah

  

   
  
  

  
 
  

  
  

Pecahan yang senilai dengan 
 

 
 adalah 

 

  
 
 

  
 
 

  
 

Pecahan yang senilai dengan 
 

 
 dan 

 

 
 yang berpenyebut sama  

adalah 
  

  
 dan 

 

  
, jadi  

  

  
 - 

 

  
 = 

  

  
 

2.1.2.2.6   Menyelesaikan Masalah yang Berkaitan dengan Pecahan 

Menyelesaikan masalah matematika yang berkaitan dengan 

pecahan adalah menggunakan pecahan untuk menyelesaikan 
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permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. perwujudan dari sub 

materi ini biasanya diwujudkan dalam bentuk soal cerita. 

Contoh:   

Cokelat Ahmad tinggal  
10

7
 bagian, diberikan kepada adiknya 

10

3
  

bagian. Tinggal berapa bagian cokelat Ahmad sekarang? 

Langkah penyelesaian masalah tersebut adalah: 

Diketahui : Cokelat ahmad 
10

7
 

 Diberikan kepada Ahmad 
10

3
 

Ditanya  : Cokelat Ahmad sekarang? 

Penyelesaian : 
10

7
 - 

10

3
 = 

 

  
  

Jadi, cokelat Ahmad sekarang tinggal 
 

  
 bagian. 

2.1.3  Soal Cerita Matematika  

   Untuk mengukur kemampuan siswa dalam pembelajaran matematika 

diberikan  soal matematika. Soal matematika  ada dua jenis, yakni soal 

cerita dan non cerita (Rahardjo, 2011: 8). Soal cerita matematika yakni soal 

terapan dari pokok bahasan matematika yang dihubungkan dengan masalah 

sehari-hari, hal tersebut sesuai dengan pendapat Sumarwati (2013:16) 

bahwa soal cerita yakni  soal matematika yang disajikan dengan media 

bahasa dengan banyak simbol dan notasi untuk menyampaikan masalah dan 

pemecahannya menggunakan pola pikir atau konsep matematika. Selain itu, 
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Rahardjo (2011: 8) juga menyatakan pendapat yang hampir sama mengenai 

soal cerita, yakni soal soal matematika yang terkait dengan kehidupan 

sehari-hari untuk dicari penyelesaiannya menggunakan kalimat matematika 

yang memuat bilangan, operasi hitung (+, –, × , :), dan relasi (=, <, >, ≤, ≥ ). 

Sedangkan, soal non cerita yakni soal terapan dari pokok bahasan 

matematika yang tidak dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, atau dengan 

kata lain soal non cerita adalah soal yang penyampainanya langsung dalam 

bentuk notasi simbol dan angka (Sumarwati: 2013: 26).  Berdasarkan 

penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa soal cerita matematika adalah 

soal terapan dari pokok bahasan matematika yang disajikan dalam bentuk 

kalimat dan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. 

 Kriteria penyusunan soal cerita menurut Ashlock (2003: 243) 

antara lain: 1)soal cerita yang disusun merupakan soal yang berkaitan 

dengan realitas kehidupan sehari-hari; 2) soal cerita tersebut merupakan 

pernyataan yang tidak dapat dijawab dengan prosedur rutin yang telah 

diketahui siswa. Sedangkan, menurut Siti Fatimah dan H.Sujati (2011: 337) 

beberapa kriteria penyusunan soal cerita untuk siswa SD diantaranya adalah 

soal sebaliknya familiar terhadap siswa, kalimat dalam soal cerita singkat 

dan jelas, semua diketahui dalam soal harus dapat diapakai dalam 

mengerjakan.  

Soal cerita dalam pembelajaran matematika penting untuk 

diberikan kepada siswa sekolah dasar, karena soal cerita dapat melatih 

kemampuan siswa untuk memecahkan masalah. Hal tersebut sesuai dengan 
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pedoman standar isi KTSP 2006 mata pelajaran  matematika (2006: 147), 

bahwa pendekatan pemecahan masalah matematika merupakan salah satu 

fokus dalam pembelajaran matematika. Oleh karena itu, pembelajaran soal 

cerita harus dilaksanakan di sekolah dasar.  

Jenis soal cerita matematika berdasarkan operasi hitung yang 

digunakan ada 3 jenis, yakni:  

1)  Soal cerita satu langkah (One-step word problems) adalah soal cerita 

yang didalamnya mengandung kalimat matematika dengan satu jenis 

operasi hitung (Penjumlahan atau pengurangan atau  perkalian atau 

pembagian saja).  

2)  Soal cerita dua  langkah (Two-step word problems) adalah soal cerita 

yang didalamnya mengandung kalimat matematika dengan dua jenis 

operasi hitung.  

3)  Soal cerita lebih dari dua langkah (Multi-step word problems) adalah 

soal cerita yang didalamnya mengandung kalimat matematika lebih dari 

dua jenis operasi hitung (Christou dalam Syafri Ahmad, 2000: 15).  

Soal cerita sangat erat kaitannya dengan pemecahan masalah. Oleh 

karena itu, dalam menyelesaikan soal cerita dapat menggunakan langkah 

ataupun strategi pemecahan masalah, meskipun soal cerita belum tentu 

merupakan masalah bagi siswa. Salah satu langkah pemecahan masalah 

matematika yang biasa dikenal adalah langkah pemecahan masalah 

menurut Polya. Berikut langkah-langkah pemecahan masalah menurut 

Polya (dalam Budhayanti, 2008: 9.9 - 9.10). 
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1) Memahami masalah, yakni menentukan apa yang diketahui dan apa 

yang ditanyakan. 

2) Merencanakan cara penyelesaian, yakni berkenaan dengan 

pengorganisasian konsep-konsep yang bersesuaian untuk menyusun 

strategi, termasuk didalamnya penentuan sarana yang dipergunakan 

dalam penyelesaian masalah. Sarana-sarana tersebut dapat berupa 

tabel, gambar, grafik, peta, persamaan, model, algoritma, rumus, 

kaidah-kaidah baku, atau sifat-sifat obyek. 

3) Melaksanakan rencana, yakni mengimplementasikan rencana yang 

telah dibuat untuk menghasilkan sebuah penyelesaian.  

4) Melihat kembali, yakni melakukan pengecekan kembali kebenaran 

jawaban.  

Strategi pemecahan masalah lain yang efektif dalam 

menyelesaiakan soal cerita yakni strategi Newman.  Menurut Newman 

(dalam Jha, 2012) ketika siswa mencoba menjawab sebuah permasalahan 

pada soal cerita matematika, maka siswa tersebut akan melewati berbagai 

tahapan berurutan, yakni sebagai berikut.  

1) Membaca masalah (reading), yakni membaca soal dan memahami 

simbol-simbol dan kalimat dalam soal 

2) Memahami masalah (comprehension), yakni menentukan hal-hal yang 

diketahu dan ditanyakan dalam soal 

3) Transformasi masalah kedalam model matematika (transformation),  

yakni membuat model matematis dari soal yang disajikan serta 
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menentukan rumus dan operasi yang akan digunakan dalam 

menyelesaikan masalah dalam soal 

4) Menerapkan langkah-langkah perhitungan matematika (process skill), 

yakni melakukan perhitungan matematika berdasarkan rumus atau 

operasi yang telah ditentukan sebenlumnya 

5) Menuliskan kesimpulan (encoding), yakni menuliskan jawaban akhir 

dari penyelesaian soal. 

Dari kedua strategi pemecahan masalah soal cerita tersebut, strategi 

yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah strategi Newman. 

Berikut contoh penerapan strategi Newman dalam menyelesaikan soal 

cerita materi pecahan.  

Soal: Pedagang beras itu mempunyai 
 

  
 ton persediaan beras. Dalam dua 

hari berturut-turut telah terjual sebanyak 
 

 
  ton beras dan  seperempat ton 

beras. 

a.  Berapa ton beras yang terjual selama dua hari? 

b.  Berapa ton beras yang belum terjual? 

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dilakukan langkah-langkah 

penyelesaian masalah menggunkan strategi Newman, yakni sebagai 

berikut. 

1) Membaca masalah (reading) 

Pedagang beras itu mempunyai 
 

  
 ton persediaan beras. Dalam dua 

hari berturut-turut telah terjual sebanyak 
 

 
  ton beras dan  
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seperempat ton  beras, Seperempat ditulis 
 

 
. Dari hal-hal yang 

diketahui tersebut kemudian ditanya berapa ton beras yang terjual 

selama dua hari?, dan berapa ton beras yang belum terjual? 

2)  Memahami masalah (Comprehension)  

Diketahui:   

Beras mula-mula 
 

  
 ton 

Penjualan hari pertama 
 

 
  ton 

Penjualan hari kedua 
 

 
 ton 

Ditanya:  

a.  Jumlah penjualan selama dua hari? 

b.  Jumlah beras yang belum terjual? 

3)  Transformasi masalah (Transformation) 

Penyelesaian: 

a. 
 

 
 + 

 

 
 = 

b.  
 

   
  

 

 
  

 

 
  = 

4)  Perhitungan matematika (Process Skill) 

   Penyelesaian hitungan tersebut adalah: 

a.   
 

 
 +  

 

 
  =  

   

  
 

 =  
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b.   
 

   
  

 

 
  

 

 
  = 

      

  
  =  

 

  
  

 

5)  Penulisan kesimpulan jawaban (Encoding) 

Jadi, jumlah beras yang terjual pada hari pertama dan kedua 

adalah 
 

  
  ton, dan sisa beras yang belum terjual adalah =  

 

  
   ton.  

2.1.4  Kesulitan dan Kesalahan Siswa dalam Belajar Matematika  

Kesulitan belajar matematika yakni suatu kondisi dalam 

pembelajaran matematika yang ditandai dengan adanya hambatan-

hambatan tertentu dalam mencapai hasil belajar matematika sesuai dengan 

potensi yang dimiliki peserta didik. Reid (dalam Jamaris, 2015: 186-187) 

mengemukakan bahwa karakteristik anak yang mengalami kesulitan 

belajar matematika ditandai oleh ketidakmampuannya dalam memecahkan 

masalah pada aspek-aspek berikut (1) menempatkan satuan, puluhan, 

ratusan atau ribuan dalam operasi hitung penjumlahan dan pengurangan; 

(2) kesulitan dalam persepsi visual dan persepsi auditori; dan (3) kesulitan 

dalam pemahaman terhadap pengelompokkan.  

Ciri lain anak berkesulitan belajar matematika adalah melakukan 

kekeliruan dalam mengerjakan soal-soal matematika. Hal tersebut sesuai 

dengan pendapat Lerner (dalam Abdurrahman,2012) bahwa peserta didik 

yang mengalami kesulitan belajar matematika akan mengalami 

kekeliruan dalam memahami simbol dan nilai tempat, kekeliruan dalam 

perhitungan, kekeliruan dalam penggunaan proses, dan tulisan yang tidak 
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dapat dibaca.  Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

salah satu indikator kesulitan belajar matematika adalah adanya 

kesalahan dan kekeliruan yang dilakukan siswa dalam mengerjakan soal 

matematika. 

Runtukahu (2014: 252-259) menyebutkan kesalahan atau 

kekeliruan anak yang berkesulitan belajar matematika yaitu kekeliruan 

dalam belajar berhitung, kekeliruan dalam belajar geometri, dan 

kekeliruan umum dalam menyelesaikan soal cerita.  Lebih lanjut, 

Rahardjo (2011: 14) menyebutkan bahwa kesalahan-kesalahan yang 

dialami siswa dalam mengerjakan soal bentuk cerita secara mekanik 

meliputi kesalahan memahami soal, kesalahan membuat model (kalimat) 

matematika, kesalahan melakukan komputasi (penghitungan), dan 

kesalahan menginterpretasikan jawaban kalimat matematika. Selain itu, 

terdapat pendapat lain mengenai tipe-tipe kesalahan siswa dalam 

mengerjakan soal cerita, yang biasa dikenal dengan teori Newman. 

Menurut Singh (2010: 265-267), dan Jha (2012: 18), terdapat 6 tipe 

kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal matematika 

berdasarkan teori Newman, yakni: 

1) Kesalahan membaca (Reading Errors) 

Kesalahan membaca yakni kesalahan yang biasa dilakukan siswa 

saat membaca soal. Menurut Jha (2012) dan Singh (2010) kesalahan 

membaca soal (reading errors) adalah suatu kesalahan yang disebabkan 

karena siswa tidak dapat membaca kata-kata atau simbol-simbol yang 
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ada pada soal, mengerti makna dari simbol pada soal tersebut, atau 

memaknai kata kunci yang terdapat pada soal tersebut. Kesalahan 

membaca soal dapat diketahui melalui proses wawancara. 

2) Kesalahan memahami soal (Comprehension Errors) 

Menurut Jha (2012) dan Singh (2010) kesalahan memahami 

masalah (comprehension errors) adalah suatu kesalahan yang 

disebabkan karena siswa tidak bisa memahami arti keseluruhan dari 

suatu soal. Kesalahan memahami soal dapat diidentifkasi ketika siswa 

salah menuliskan dan menjelaskan apa yang diketahui dari soal 

tersebut, serta menuliskan dan menjelaskan apa yang ditanya dari soal 

tersebut. Atau dengan kata lain kesalahan memahami masalah terjadi 

ketika siswa mampu membaca permasalahan yang ada dalam soal 

namun tidak mengetahui permasalahan apa yang harus ia selesaikan. 

3) Kesalahan transformasi (Transformation Errors) 

Menurut Jha (2012) kesalahan transformasi adalah suatu 

kesalahan yang disebabkan karena siswa tidak dapat mengidentifikasi 

operasi hitung atau rumus yang akan digunakan untuk menyelesaikan 

soal. 

 

4) Kesalahan proses perhitungan (Process Skill Errors) 

Menurut Jha (2012) dan Singh (2010) kesalahan perhitungan 

(process skill errors) adalah suatu kesalahan yang disebabkan karena 

siswa tidak bisa mengetahui proses/algoritma untuk menyelesaikan 
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soal meskipun sudah bisa menentukan rumus dengan tepat, dan siswa 

juga tidak bisa menjalankan prosedur dengan benar meskipun sudah 

mampu menentukan operasi matematika yang digunakan dengan 

tepat. Dalam kesalahan ini, biasanya siswa mampu memilih operasi 

matematika apa yang harus digunakan, tapi ia tidak mampu 

menghitungnya dengan tepat. 

5) Kesalahan penulisan jawaban (Encoding Errors) 

Kesalahan penulisan jawaban adalah kesalahan yang terjadi 

ketika siswa salah dalam menuliskan apa yang ia maksudkan. Menurut 

Jha (2012) dan Singh (2010) kesalahan penulisan jawaban (encoding 

errors) adalah suatu kesalahan yang disebabkan karena siswa tidak 

bisa menuliskan jawaban yang ia maksudkan dengan tepat sehingga 

menyebabkan berubahnya makna jawaban yang ia tulis, 

ketidakmampuan siswa  mengungkapkan solusi dari soal yang ia 

kerjakan dalam bentuk tertulis yang dapat diterima atau 

ketidakmampuan siswa dalam menuliskan kesimpulan hasil 

pekerjaannya dengan tepat. 

 

 

6) Kecerobohan 

Kesalahan jenis ini dapat diidentifikasi jika dalam proses wawancara 

siswa dapat menentukan jawaban dengan benar, meskipun dalam 
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menjawab soal yang sama pada tes siswa menjawab dengan salah 

(Singh, 2010).  

2.1.5 Mengatasi Kesulitan dan Kesalahan Siswa dalam Matematika 

Upaya membantu siswa mengatasi kesulitan dan kesalahan dalam 

belajar matematika dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni: 

1)  Identifikasi, yakni suatu kegiatan yang diarahkan untuk menemukan 

siswa yang mengalami kesulitan belajar. Kegiatan identifikasi dapat 

dilakukan dengan mengumpulkan data dokumen hasil belajar siswa, 

melakukan tes matematika, dan menganalisis kesalahan siswa dalam 

mengerjakan soal tes.  

2)  Diagnosis, adalah keputusan atau penentuan mengenai hasil dari 

pengolahan data tentang siswa yang mengalami kesulitan belajar dan 

jenis kesulitan belajar matematika yang dialami siswa. 

3)  Prognosis, yakni penyusunan rencana atau program yang diharapkan 

dapat membantu mengatasi masalah kesulitan belajar matematika.  

4)  Terapi atau Pemberian Bantuan, yakni pemberian bantuan kepada anak 

yang mengalami kesulitan belajar sesuai dengan program yang telah 

disusun pada tahap prognosis.  

5)  Tindak Lanjut atau Follow Up, yakni usaha untuk mengetahui 

keberhasilan bantuan yang telah diberikan kepada siswa (Aunurrahman, 

2012: 197-198).  

2.1.6 Analisis Kesalahan Siswa dalam Mengerjakan Soal Cerita Matematika 

Berdasarkan Prosedur Newman 
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Salah satu cara  untuk mengevaluasi hasil belajar sekaligus 

mengidentifikasi kesulitan belajar yang dialami siswa adalah dengan 

menganalsis kesalahan-kesalahan siswa dalam mengerjakan soal 

matematika. Kesalahan-kesalahan siswa dalam matematika tersebut  harus 

dianalisis sebagai bahan untuk memberikan tindak lanjut dan perbaikan 

dalam pembelajaran selanjutnya. Terdapat banyak metode untuk 

menganilsis kesalahan-kesalahan siswa dalam matematika, namun dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis menurut prosedur 

Newman. Seperti telah dijelaskan di atas, bahwa ada beberapa tipe 

kesalahan siswa dalam mengerjakan soal cerita matematika menurut 

prosedur Newman. Untuk menganalsis kesalahan-kesalahan tersebut dapat 

digunakan metode analisis kesalahan Newman atau biasa disebut dengan 

NEA (Newman;s Error Analysis). NEA diperkenalkan pertama kali pada 

tahun 1977 oleh Anne Newman, seorang guru bidang studi  Matematika di 

Australia.  

Junaedi (2012: 127) menjelaskan bahwa NEA merupakan metode 

diagnostik untuk mengidentifikasi kategori kesalahan terhadap jawaban dari 

sebuah tes uraian. Lebih lanjut, Karnasih (2015: 40) juga menyatakan 

bahwa NEA merupakan prosedur diagnostik sederhana dalam 

menyelesaiakan soal cerita matematis. Dalam metode tersebut, terdapat lima 

kegiatan spesifik yang dapat membantu menemukan penyebab dan jenis 

kesalahan siswa saat menyelesaikan suatu masalah berbentuk soal cerita.  
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Kelima kegiatan tersebut tercantum dalam petunjuk wawancara 

metode analisis kesalahan Newman (dalam Karnasih, 2015: 48) yaitu. 

1) Silakan bacakan pertanyaan tersebut. Jika kamu tidak mengetahui suatu 

kata tinggalkan saja. 

2) Ceritakan apa pertanyaan yang diminta untuk kamu kerjakan. 

3) Ceritakan bagaimana kamu akan menemukan jawabannya. 

4) Beritahu saya apa yang akan kamu lakukan untuk mendapatkan 

jawabannya. Katakan dengan keras sehingga saya dapat mengerti 

bagaimana kamu berpikir. 

5) Sekarang tuliskan jawaban pertanyaan tersebut. 

Dengan kelima pertanyaan wawancara diatas jenis dan penyebab 

kesalahan siswa saat mengerjakan soal cerita matematika dapat ditemukan. 

Dalam proses penyelesaian masalah, ada banyak faktor yang mendukung 

siswa untuk mendapatkan jawaban yang benar. Prakitipong dan Nakamura 

(2006:113) menyatakan bahwa dalam menyelesaikan masalah menggunakan 

prosedur Newman terdapat dua jenis rintangan yang menghalangi siswa 

untuk mencapai jawaban yang benar, yaitu (1) permasalahan dalam 

membaca dan memahami konsep yang dinyatakan dalam tahap membaca 

dan memahami masalah, dan (2) permasalahan dalam proses perhitungan 

yang terdiri atas transformasi, keterampilan memproses, dan penulisan 

jawaban.  Kedua rintangan tersebut juga akan menjadi pertimbangan dalam 

analisis kesalahan siswa pada penelitian ini.  
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2.1.7 Penerapan Teori Newman untuk Menganalisis Kesalahan Siswa dalam 

Mengerjakan Soal Cerita Matematika Materi Pecahan  

Menurut Singh (2010: 265-267), dan Jha (2012: 18), terdapat 6 tipe 

kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal matematika 

berdasarkan teori Newman. Berikut adalah contoh kesalahan - kesalahan 

siswa dalam mengerjakan soal cerita materi pecahan. 

2.1.7.1  Kesalahan Membaca (Reading Errors) 

Tipe kesalahan membaca soal (reading errors) biasa disebut juga 

dengan kesalahan tipe R. Kesalahan membaca soal dapat diketahui melalui 

proses wawancara. Contoh kesalahan siswa dalam membaca soal dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.3 Contoh kesalahan membaca soal (Reading Errors) 

Pertanyaan dalam Soal  Kesalahan Siswa 

Ibu akan membuat kue bolu 

dengan 
 

 
 kg tepung, setengah kg 

gula pasir, dan 
 

 
  kg margarin. 

Berapa jumlah seluruh bahan yang 

dibutuhkan? 

Siswa tidak bisa menjawab 

pertanyaan tersebut dengan benar. 

Setelah dilakukan wawancara, 

ternyata diketahui bahwa siswa 

tidak dapat memaknai kata 

“setengah”. Siswa tidak tahu 

bahwa setengah dalam pecahan 

adalah 
 

 
. Berdasarkan kesalahan 

tersebut, maka siswa melakukan 

kesalahan membaca.  

 

2.1.7.2  Kesalahan Memahami Masalah (Comprehension Errors) 

Kesalahan dalam memahami soal biasa dinotasikan dengan kesalahan 

tipe C. Berikut contoh kesalahan siswa dalam memahami soal. 
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      Tabel 2.4 Contoh  kesalahan memahami soal (Comprehension Errors) 

Pertanyaan dalam Soal  Kesalahan Siswa 

Ada sebuah bambu, bambu tersebut 

kemudian dipotong setengahnya. 

Kemudian dipotong lagi 
 

 
 dari 

sisanya. Sekarang sisa bambu itu 2 

m. Berapa meter panjang bambu 

mula-mula? 

Diketahui :  

 Bambu  mula-mula ada  
 

 
 

 Dipotong lagi 
 

 
  

 Sisa bambu 2 m 

Ditanya: 

Berapa panjang bambu mula-

mula? 

   Pada tabel 2.4 tersebut, kesalahan memahami yang dilakukan oleh 

siswa adalah dalam memahami kalimat yang diketahui. Seharusnya 

kalimat yang diketahui adalah mula-mula ada 1 potong bambu yang 

kemudian dipotong  
 

 
, tetapi siswa mengartikan bambu mula-mula ada 

 
 

 
. 

2.1.7.3  Kesalahan Transformasi (Transformation Errors) 

Tipe kesalahan transformasi (transfomation errors) biasa disebut juga 

dengan kesalahan tipe T. Berikut contoh kesalahan Transformasi yang 

dilakukan siswa. 

 

 

 

 

Tabel 2.5 Contoh kesalahan transformasi  (Transformasion Errors) 

Pertanyaan dalam Soal  Kesalahan Siswa 
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Sebuah gelas berisi air  
 

 
 bagian. 

Karena haus, abid kemudian meminum 

beberapa 
 

 
 bagian air tersebut, Berapa 

banyaknya air setelah diminum Abid? 

Banyak air yang diminum abid 

adalah: 

Air dalam gelas + air yang 

diminum abid  

 

Pada tabel 2.5 tersebut, contoh kesalahan siswa dalam melakukan 

transformasi ialah siswa tidak dapat menentuka operasi hitung dan model 

matematika yang akan digunakan, seharusnya siswa mengurangkan isi 

gelas mula-mula dengan isi gelas yang diminum abid, tetapi siswa justru 

menambahkannya. 

2.1.7.4  Kesalahan dalam Proses Perhitungan (Process Skill Errors) 

Tipe kesalahan proses perhitungan (process skill errors) biasa 

disebut juga dengan kesalahan tipe P. Contoh kesalahan proses 

perhitungan yang dilakukan siswa seperti pada tabel berikut. 

Tabel 2.6 Contoh Kesalahan Proses Perhitungan  (Process Skills Errors) 

Pertanyaan dalam Soal  Kesalahan Siswa 

Tita akan membuat kue donat 

dengan komposisi bahan 
 

 
Kg 

tepung, 2 Kg margarin, dan 
 

 
 Kg 

gula pasir. Berapa jumlah semua 

bahan yang dibutuhkan tita? 

            
 

 
 + 2 +  

 

 
  = ( 

 

 
 + 

 

 
) +

 

 
 

                = (
   

 
  + 

 

 
 

                =  
 

 
 + 

 

 
 

                =  
   

 
   = 

 

 
 

  Berdasarkan tabel 2.6 tersebut, contoh kesalahan proses 

perhitungan yang dilakukan siswa adalah, siswa mampu menentukan 

operasi hitung yang akan digunakan, tetapi siswa salah dalam 

melakukan perhitungan. Pada tabel tersebut,kesalahan dapat dilihat 
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pada baris kedua, yakni siswa salah dalam menghitung pembilang, 

seharusnya hasil yang diperoleh siswa adalah 
   

 
  tetapi dalam kasus 

tersebut hasil yang diperoleh siswa adalah 
   

 
.  

2.1.7.5  Kesalahan Penulisan Jawaban (Encoding Errors) 

Tipe kesalahan penulisan jawaban (encoding errors) biasa disebut 

juga dengan kesalahan tipe E. Contoh kesalahan penulisan yang 

dilakukan siswa seperti pada tabel berikut. 

 Tabel 2.7 Contoh kesalahan penulisan jawaban  (Encoding Errors) 

Pertanyaan dalam Soal  Kesalahan Siswa 

Tita akan membuat kue donat 

dengan komposisi bahan 
 

 
 Kg 

tepung, 2 Kg margarin, dan 
 

 
 Kg 

gula pasir. Berapa jumlah semua 

bahan yang dibutuhkan tita? 

 

 

 
 + 

 

 
 + 

 

 
 = 

      

 
 = 

  

 
  

Jadi, semua bahan yang 

dibutuhkan tita adalah 12 

Berdasarkan tabel 2.7 tersebut, kesalahan dalam penulisan yang 

dilakukan siswa adalah siswa mampu menuliskan langkah-langkah yang 

diperlukan dalam menyelesaikan. Akan tetapi siswa salah dalam 

menuliskan jawaban. Seharusnya jawaban akhir yang dimaksud dalam 

soal adalah 
  

 
, tetapi siswa hanya menuliskan 12 padahal dari semua 

langkah yang ia lakukan sudah mengarah ke jawaban benar.  

2.2  Kajian Empiris 

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini antara lain. 

1) Prakitipong dan Nakamura (2006) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Analysis of Mathematics Performance of Grade Five Students in Thailand 
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Using Newman Procedure” yang dilakukan di Thailand pada 40 siswa kelas 

lima menunjukkan bahwa lebih banyak kesalahan siswa terjadi pada 

keterampilan memahami soal untuk pertanyaan terstruktur dan kesalahan 

transformasi untuk pertanyaan pilihan ganda. 

2) Jha (2010) dalam penelitiannya yang berjudul “Mathematics Performance 

of Primary School Students in Assam (India): An Analysis Using Newman 

Procedure”, penelitian  dengan subjek 100 siswa kelas empat di Assam, 

India tersebut menunjukkan bahwa kesalahan siswa lebih banyak terjadi 

pada keterampilan memahami soal dan keterampilan transformasi.  

3) Singh (2010) dalam penelitiannya yang berjudul “ The Newman Procedure 

for Analyzing Primary Four Pupils Errors on Written Mathematical Task: A 

Malaysian Perspective”, hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa 

kesalahan siswa terbanyak terjadi karena pemahaman konsep matematika 

dalam bahasa inggris.  

4) Abdul Halim Abdullah (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Analysis 

of Students Errors in Solving Higher Order Thinking Skills (HOTS) 

Problems for the Topic of Fraction”, hasil penelitian tersebut 

mendeksripsikan bahwa kesalahan terbanyak yang dilakukan siswa dalam 

mengerjakan soal cerita matematika materi pecahan  adalah pada tahap 

encoding yakni sebesar 27,58%.  

5) Penelitian yang dilakukan oleh Iwan Junaedi (2012) dengan judul “Tipe 

Kesalahan dalam Menyelesaikan Soal-Soal Geometri Analitik Berdasar 

Newman’s Error Analysis (NEA)”, hasil penelitian tersebut menyimpulkan 
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bahwa kesalahan mahasiswa terjadi hampir terjadi di setiap tahapan 

penyelesaian, namun kesalahan terbanyak dilakukan apada tahap encoding.  

6) Penelitian yang dilakukan oleh Erny Untari (2014) dengan judul “Diagnosis 

Kesulitan Belajar Pokok Bahasan Pecahan Pada Siswa Kelas V Sekolah 

Dasar”, penelitian tersebut menemukan bahwa kesalahan siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita disebabakan oleh: (1) belum memahami konsep; 

(2) menggunakan proses yang keliiru; (3) ceroboh dalam memahami 

maksud soal; (4) kurang memahami konsep prasayarat; dan  (5) salah dalam 

komputasi atau perhitungan.  

7) Penelitian yang dilakukan oleh Mulyadi (2015) dengan judul “Analisis 

Kesalahan dalam Mengerjakan Soal Cerita pada Materi Luas Permukaan 

Bangun Ruang Berdasarkan Newman Error Analysis (NEA) Ditinjau dari 

Kemampuan Spasial”, temuan penelitian tersebut adalah kesalahan sebagian 

besar siswa  dalam menyelesaikan soal cerita terjadi karena tidak paham 

dengan konsep, miskonsepsi dan paling sedikit karena kecerobohan.  

8) Penelitian yang dilakukan oleh Rintis Suhita  dengan judul “Analisis 

Kesalahan dalam Mengerjakan Soal Cerita dalam Matematika” dalam 

Jurnal Pendidikan Matematika STKIP PGRI Sidoarjo Vol. 1, No. 2, 

September 2013 ISSN: 2337-8166. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa 

letak kesalahan siswa dalam mengerjakan soal cerita terletak pada bentuk 

pemodelan, komputasi, dan membuat kesimpulan. 

9) Penelitian lain yang dilakukan oleh Ardiyanti dengan judul “Analisis 

Kesalahan dalam Mengerjakan Soal Cerita Matematika” dalam Jurnal 
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Pendidikan Matematika Unila Vol.2, No.7, tahun 2014. Hasil penelitian 

tersebut menjelaskan bahwa kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa 

dalam menyelesaikan soal cerita matematika adalah (1) memahami soal 

(81,03%), (2) membuat model matematika (56,03%), (3) melakukan 

komputasi (56,90%), dan  (4) menarik kesimpulan (57,76%).  

10) Penelitian Siti Mahmudah tahun 2012 dengan judul “Peningkatan 

Ketrampilan Menyelesaikan Soal Cerita Matematika Menggunakan Media 

Kartu Kerja Pada Siswa Kelas Ii Sdn Purworejo Kecamatan Kandat 

Kabupaten Kediri” dalam jurnal PINUS Vol.1 No.2, April 2015. 

11) Erliani, et al tahun 2011 dengan judul ”Pembelajaran Untuk 

Meningkatkan Kemampuan Membuat Model Matematika Dari Soal Cerita” 

dalam jurnal PTK DBE 3 Vol.Khusus. No.1, halaman 1-6.  

12) Sumarwati tahun 2013 dengan judul “Soal Cerita dengan Bahasa 

Komunikatif untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Matematika 

Sekolah Dasar” dalam jurnal Ilmu Pendidikan jilid 19 nomor 1, Juni 2013 

halaman 26-36.  

 

2.3  Kerangka Berpikir 

Kemampuan pemecahan masalah siswa kelas IV di SD Negeri Se-

Gugus Lodan cukup rendah. Hal tersebut berdasarkan data hasil wawancara 

dengan guru kelas IV di SD gugus tersebut yang menyatakan bahwa siswa 

masih kesulitan dalam mengerjakan soal matematika, terutama soal bentuk 
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cerita. Siswa membutuhkan waktu lama untuk bisa memahami soal dan 

menyelesaikan perhitungan.  

Untuk dapat meningkatkan hasil belajar siswa perlu dilakukan upaya 

penyelidikan terhadap penyebab kesalahan yang dilakukan siswa, sehingga 

dapat diberikan solusi yang dapat digunakan untuk meminimalkan terjadinya 

kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Oleh sebab itu, dilakukan tes soal cerita 

matematika pada siswa kelas IV di  SD Negeri Se-Gugus Lodan, Semarang 

Utara. Selanjutnya dilakukan analisis menggunakan prosedur Newman untuk 

mengidentifikasi kategori kesalahan siswa terhadap jawaban dari tes tersebut. 

Hasil analisis tes tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan guru dalam menentukan rancangan pembelajaran untuk 

meminimalkan terjadinya kesalahan yang sama yang dilakukan oleh siswa. 

Berdasarkan argumentasi tersebut, peneliti ingin mendeskripsikan tipe-

tipe kesalahan, faktor penyebab kesalahan dan solusi meminimalisir 

kesalahan yang dilakukan siswa kelas IV di SD Negeri se-Gugus Lodan, 

Semarang Utara dalam menyelesaikan soal cerita matematika berdasarkan 

prosedur Newman. 

 

Adapun gambaran pola pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut. 

 

 

 

 

Rendahnya kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal cerita 

Soal cerita materi pecahan berbentuk uraian 

Analisis kesalahan dengan prosedur Newman 

Jenis dan penyebab kesalahan berdasarkan prosedur Newman serta 

solusi masalah 



53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka berpikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.. Menurut 

Moleong (2011: 6) penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang bertujuan 

untuk memahami hal-hal yang dialami oleh subjek penelitian, secara holistik 

dan deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus 

yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Sedangkan, 

jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus, yakni suatu penelitian yang 

dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam terhadap suatu organisasi, 

lembaga, atau gejala tertentu (Arikunto, 2010: 185).  

Pendekatan kualitatif dan jenis penelitian studi kasus dipilih dengan 

tujuan mengungkap secara lebih cermat kesalahan siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita. Selain itu, dengan pendekatan kualitatif peneliti 

dapat berkomunikasi langsung dengan responden untuk mengetahui 

kesalahan-kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita, sehingga hasil 

penelitian akan lebih akurat. 

3.2 Latar Penelitian  

Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret- Mei 2016 di kelas IV SD 

Negeri Se-gugus Lodan, Semarang Utara. SD yang dimaksud yakni, SDN 

Dadapsari, SDN Kuningan 2, SDN Kuningan 4, SDN Purwosari 1, dan SDN 

Purwosari 2.  
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3.3 Data dan Sumber Data Penelitian  

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data utama 

berupa hasil wawancara dengan siswa yang direkam menggunakan voice notes 

recorder dan sumber data kedua adalah hasil pekerjaan siswa dalam 

mengerjakan soal cerita materi pecahan. Untuk menjawab rumusan masalah 1 

dan 2, yakni jenis dan faktor penyebab kesalahan digunakan data utama dan 

data kedua. Sedangkan untuk menjawab rumusan masalah 3, yakni solusi 

meminimalisir kesalahan dalam menyelesaikan soal cerita digunakan data 

utama berupa hasil wawancara dengan guru dan hasil kajian terhadap jurnal 

dan teori ilmiah.   

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data 

ini berupa data tertulis yang berasal dari hasil pekerjaan siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita matematika materi pecahan dan hasil wawancara 

dengan siswa yang dipilih peneliti untuk dijadikan subjek penelitian. 

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data 

penelitian adalah sebagai berikut. 

3.4.1 Teknik Tes 

Tes adalah sejumlah pertanyaan yang harus diberikan tanggapan 

dengan tujuan untuk mengukur tingkat kemampuan seseorang atau 

mengungkap aspek tertentu dari orang yang dikenai tes (Widoyoko, 2015: 

57). Bentuk tes dalam penelitian ini adalah tes subjektif berbentuk uraian, 

yakni pertanyaan yang menuntut siswa menjawabnya dalam bentuk 
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menguraikan, menjelaskan, mendiskusikan, membandingkan, memberikan 

alasan, dan bentuk lain sesuai dengan tututan pertanyaan dengan 

menggunakan kata-kata sendiri (Sudjana, 2014: 35). Tes diberikan untuk 

mengetahui kesalahan siswa dalam mengerjakan soal cerita materi pecahan.  

3.4.2 Teknik Wawancara 

 Wawancara adalah suatu proses Tanya jawab atau dialog secara 

lisan antara pewawancara (interviewer) dengan responden (interviewee) 

dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan peneliti 

(Widyoko, 2015: 40). Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini ada 

dua, yakni wawancara dengan guru dan wawancara dengan siswa. 

Wawancara dengan guru dilakukan untuk mengetahui kendala-kendala guru 

dalam mengajarkan soal cerita pecahan. Sedangkan wawancara dengan 

siswa bertujuan untuk mengetahui letak kesalahan siswa dan faktor 

penyebab kesalahan yang dilakukan siswa dalam menjawab soal cerita 

materi pecahan.   

3.4.3  Studi Dokumen 

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode 

wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2014), yakni teknik 

pengumpulan data dengan menyelidiki dokumen yang berkaitan dengan 

penelitian. Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini ialah lembar 

jawaban siswa, hasil wawancara, dan foto-foto selama penelitian 

berlangsung. 
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3.5 Instrumen Penelitian 

3.5.1 Peneliti  

 Sugiyono (2014: 59) menjelaskan bahwa peneliti merupakan 

“instrumen kunci dalam penelitian kualitatif.” Oleh karena itu, peneliti 

sebagai instrumen juga harus divalidasi. Validasi terhadap peneliti sebagai 

instrument meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian 

kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, dan kesiapan 

peneliti untuk memasuki objek penelitian. Yang melakukan validasi adalah 

peneliti sendiri melalui evaluasi diri. 

Dalam penelitian ini, peneliti berfungsi menetapkan fokus penelitian, 

memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, 

menilai  kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat 

kesimpulan atas temuannya. Hal ini dilakukan agar keabsahan data dapat 

dijamin karena merupakan hasil murni masing-masing siswa. Selain sebagai 

instrumen utama, peneliti membuat instrumen bantu berupa soal c erita 

berkaitan dengan materi pecahan dan pedoman wawancara. Instrumen bantu 

digunakan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian. 

3.5.2 Soal Tes 

Instrumen lain yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah soal 

tes cerita materi pecahan berbentuk uraian. Adapun langkah-langkah dalam 

penyusunan soal cerita tersebut adalah sebagai berikut: 
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1) Pembatasan terhadap bahan yang diteskan  

Materi yang akan di teskan yakni materi pecahan, khususnya soal cerita 

yang berkaitan dengan pemecahan masalah 

2) Menentukan bentuk soal 

Bentuk soal yang akan diteskan yakni soal uraian. 

3) Menentukan jumlah butir soal 

Jumlah butir soal dalam penelitian ini adalah 6 soal. 

4) Menentukan waktu mengerjakan soal  

Waktu mengerjakan soal adalah 60 menit, yakni didasarkan pada 

pertimbangan waktu pengerjaan soal untuk masing-masing soal. Selain itu, 

waktu pelaksanaan tes juga didasarkan pada waktu yang diambil dari jam 

pelajaran matematika dalam 1 kali pertemuan (2 x 35 menit) yang telah 

dikurangi 10 menit untuk pengkondisian awal dan akhir tes.   

5) Menentukan kisi-kisi soal 

3.5.3 Pedoman Wawancara 

 Pedoman wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah pedoman wawancara tidak terstruktur karena hanya memuat garis 

besar pertanyaan yang akan ditanyakan, dan pewawancaralah yang akan 

mengembangkan pertanyaan saat wawancara sesuai dengan kesalahan yang 

dibuat masing-masing siswa dalam mengerjakan soal cerita materi pecahan.  

Berikut lima pertanyaan yang dijelaskan oleh Prakitipong (2006) untuk 

konsep penelitian menggunakan posedur Newman. 

1) Tahap membaca: Dapatkah siswa membaca soal? 
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      (Pemaknaan sederhana terhadap kata-kata dan simbol dalam soal) 

2) Tahap pemahaman: Dapatkah siswa memaknai soal? 

    (Pemahaman bahasa pada masalah) 

3) Tahap transformasi: Dapatkah siswa memilih operasi hitung atau rumus  

matematika yang akan digunakan? (Transformasi dari kalimat umum ke 

kalimat matematis) 

4) Tahap perhitungan matematika: Dapatkah siswa melakukan  perhitungan 

matematis atau menggunakan rumus dengan teliti? (penghitungan 

matematika) 

5) Tahap penulisan jawaban: Dapatkah siswa menunjukkan jawaban dengan 

tepat? (Representasi hasil dari perhitungan matematika) 

3.5.4 Dokumen 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, baik 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang 

(Sugiyono, 2914: 82). Dalam penelitian ini, dokumen penelitian yang 

dijadikan instrument adalah lembar jawab siswa, transkrip wawancara siswa 

dan guru.  

3.6 Pengujian Validitas Instrumen Tes 

Validitas internal merupakan kondisi jika instrumen yang dipakai 

telah mencerminkan apa yang  akan diukur. Ada dua macam validitas 

internal yang dapat dicapai oleh sebuah instrumen, yaitu validitas isi dan 

validitas konstruksi. Menurut Widoyoko (20: 145), validitas isi pada sebuah 

instrumen dapat diuji dengan membandingkan antara isi instrumen dengan 
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kompetensi yang dikembangkan  dan materi pelajaran yang telah dipelajari. 

Sedangkan, validitas konstruk merujuk pada sejauh mana suatu instrumen 

dapat mengukur konsep dari suatu teori yang menjadi dasar penyusunan 

instrumen. Validitas pada aspek ini dilaksanakan dengan membuat 

instrumen berdasarkan kisi-kisi soal yang telah disusun kemudian 

mengajukan instrumen tersebut untuk dinilai kevalidannya oleh validator 

ahli. Validator ahli dalam penelitian ini adalah 1 dosen ahli matematika dan 

1 guru kelas 4. 

Soal yang peneliti ajukan kepada validator ahli dalam hal ini adalah 

soal uji coba yang akan digunakan dalam penelitian. Hasil validasi soal 

tersebut dilihat pada tabel berikut.  

Tabel 3.1 Hasil Penilaian Validator Ahli Terhadap Soal Tes Materi 

Pecahan 

No Kode Validator  Jumlah Skor Persentase Skor Total Persentase 

Skor 

1 Va I 33 91.67%  

93% 2 Va II 34 94% 

Berdasarkan hasil validasi tersebut dapat diketahui bahwa instrumen 

penelitian mendapat penilaian yang sangat baik. Namun, dalam prosesnya 

sebelum mendapat nilai validasi tersebut peneliti telah diminta untuk  

melakukan revisi terhadap instrumen yang diajukan. Revisi dari validator I 

adalah terkait jumlah soal yang tidak sesuai dengan jumlah indikator, awalnya 

peneliti hanya mengajukan 8 soal untuk uji coba, tetapi karena terdapat 6 

indikator dalam soal maka validator ahli menyarankan untuk membuat 2 soal 
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untuk masing-masing indikator. Selain itu, validator 2 juga menemukan 

kesalahan peneliti dalam kunci jawaban dan pedoman penskoran, yakni pada 

langkah transformasi masalah pada kunci jawaban dan salah satu kunci yang 

peneliti ajaukan masih ada yang salah.  Sedangkan, revisi dari validator II 

adalah terkait penggunaan bahasa dalam soal yang peneliti gunakan. Validator 

II menyarankan peneliti untuk menggunakan konteks kalimat yang dekat 

dengan siswa serta menyebutkan benda atau bahan yang biasa siswa temui, 

sehingga siswa lebih mudah memahami isi soal.  

3.7 Metode Penentuan Subjek Penelitian 

Instrumen penelitian yang sudah ditetapkan diberikan sebagai soal tes 

kepada seluruh siswa kelas IV di SD Negeri Se-Gugus Lodan, Semarang 

Utara. Jumlah siswa yang mengikuti tes adalah 154 siswa. Jawaban dari 

semua peserta tes kemudian dikoreksi sehingga diketahui kesalahan dari 

masing-masing siswa, selanjutnya dari 154 nilai siswa tersebut dipilih 

beberapa siswa dari masing-masing sekolah dengan pertimbangan siswa yang 

melakukan kesalahan terbanyak, kesalahan menarik dan kesalahan-kesalahan 

yang dapat mewakili kesalahan lain dalam satu kelasnya untuk dijadikan 

subjek penelitian, sehingga diperoleh subjek penelitian keseuruhan sejumlah 

40 siswa. Data mengenai subjek penelitian terdapat pada lampiran 12. 

3.8  Teknik Analisis Data  

Sugiyono (2014: 89), analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan ke dalam unit-
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unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih nama yang 

penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah 

difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data model Milles 

and Huberman. Milles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2014: 91) 

menjelaskan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya 

jenuh. Tahapan-tahapan analisis data menggunakan model tersebut meliputi, 

reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.  

 

Gambar 3.1 Tahapan Analisis Data Model Milles dan Huberman 

3.8.1 Reduksi Data  

  Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan 

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih 

jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono, 2014: 92). Kegiatan 
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ini mengarah pada proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, dan 

mengabstraksikan data mentah yang ditulis pada catatan lapangan yang 

dibarengi dengan perekaman. Adapun tahap reduksi data dalam penelitian 

sebagai berikut. 

1) Mengoreksi hasil pekerjaan siswa  

2) Menentukan siswa di masing-masing sekolah yang memiliki keslahan 

terbanyak, kesalahan menarik, ataupun kesalahan yang dapat mewakili 

kesalahan dalam satu kelas untuk dijadikan subjek penelitian 

3) Hasil pekerjaan subjek penelitian terpilih dianalisis dan dikelompokkan 

berdasarkan jenis kesalahannya sebagai bahan untuk melakukan 

wawancara 

4) Melakukan wawancara intensif terhadap subjek penelitian yang terpilih 

5) Melakukan analisis terhadap hasil wawancara subjek penelitian  

6) Hasil pekerjaan dan wawancara subjek penelitian disederhanakan menjadi 

susunan bahasa sehingga menjadi baik dan rapi, kemudian 

ditransformasikan ke dalam catatan. 

3.8.2 Penyajian Data 

 Milles and Huberman (dalam Sugiyono, 2014: 95) menyatakan 

bahwa dalam penelitian kualitatif, yang paling sering digunakan untuk 

menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat 

naratif. Dengan penyajian data maka data akan terorganisasikan, tersusun 

dalam pola hubungan, sehingga memudahkan untuk memahami apa yang 
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terjadi dan mampu menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Tahap 

penyajian data dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1) Menyajikan data jenis kesalahan per butir soal dan sampel hasil 

pekerjaan subjek penelitian pada setiap jenis kesalahan 

2) Menyajikan data faktor penyebab kesalahan per butir soal dan sampel 

petikan wawancara subjek penelitian pada masing-masing faktor 

penyebab kesalahan. 

3) Menyajikan data temuan hasil wawancara guru 

3.8.3  Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi 

   Menurut Milles dan Huberman, sebagaimana dikutip oleh 

Sugiyono (2014: 99), langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah 

penarikan simpulan dan verifikasi. Menarik simpulan atau verifikasi adalah 

sebagian dari satu kegiatan konfigurasi yang utuh sehingga mampu 

menjawab rumusan masalah penelitian. Simpulan didapat dari 

membandingkan analisis hasil pekerjaan tes siswa yang menjadi subjek 

penelitian dengan hasil wawancara sehingga dapat diketahui jenis dan faktor 

penyebab kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika 

materi pecahan.  

3.9 Keabsahan Data 

Sugiyono (2014: 121) menjelaskan bahwa uji keabsahan data dalam 

penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas data, uji transferabilitas uji 

dependabilitas, dan uji konfirmabilitas. Berikut ini adalah rencana pengujian 
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keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian ini berdasarkan penjelasan 

masing-masing uji keabsahan menurut Sugiyono (2014: 121-131) : 

1) Uji Kredibilitas 

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian 

kualitatif dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan 

ketekunan dalam penelitian, triangulasi, analisis kasus negatif, 

menggunakan bahan referensi dan mengadakan member check. Dalam 

penelitian ini, uji kredibilitas data akan dilakukan dengan triangulasi 

teknik, yakni peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang 

berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti 

menggunakan tes uraian soal cerita, analisis dokumen lembar jawab siswa, 

dan wawancara untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Selain 

itu, uji kredibilitas yang lain yang peneliti lakukan adalah dengan 

menggunakan bahan referensi untuk meningkatkan kepercayaan terhadap 

hasil penelitian ini. Hal tersebut akan peneliti lakukan dengan  

mencantumkan foto-foto selama proses penelitian, serta beberapa lembar 

jawaban siswa sebagai bukti autentik pada laporan penelitian. 

2) Uji Transferabilitas 

Transferabilitas dalam penelitian kualitatif yakni berkenaan dengan 

pertanyaan, sampai mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan 

dalam situasi lain. Agar orang lain dapat memahami hasil penelitian 

kualitatif sehingga ada kemungkinannya untuk menerapkan hasil 

penelitian tersebut, maka dalam laporannya peneliti harus memberikan 
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uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya (Sugiyono, 2014: 

130). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan persiapan dan pelaksanaan 

penelitian sesuai dengan prosedur dalam metode penelitian yang telah 

ditentukan. Demikian juga dalam penyusunan laporan penelitian, peneliti 

menyusun laporan secara rinci, jelas, sistematis, dan disertai dengan bukti-

bukti yang mendukung. 

3) Uji Dependabilitas 

Dependabilitas dalam penelitian kualitatif sama dengan reabilitas 

dalam penelitian kuantitatif (Sugiyono, 2014). Jadi, suatu penelitian sudah 

memenuhi unsur dependabilitas apabila orang lain dapat mengulangi 

proses penelitian tersebut. Uji dependabilitas dapat dilakukan dengan 

melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian, uji tersebut 

dilakukan oleh auditor yang independen, atau pembimbing untuk 

mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian 

(Sugiyono, 2014: 131). Dalam penelitian ini, pihak auditor yang 

melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian adalah dosen 

pembimbing skripsi. Karena dalam seluruh proses penelitian, mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, hingga penyusunan laporan penelitian, peneliti 

selalu mendapat bimbingan dan pengawasan dari dua dosen pembimbing 

skripsi. 

4) Uji Konfirmabilitas 

Dalam penelitian kualitatif, uji konfirmabilitas hampir sama dengan 

uji dependabilitas sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara 
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bersamaan (Sugiyono, 2014: 113). Menguji konfirmabilitas berarti 

menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Selama 

proses penelitian, dosen pembimbing selalu mengaudit keseluruhan 

kegiatan peneliti. Demikian pula dengan hasil penelitian, hasil penelitian 

dicek kembali dan disesuaikan dengan proses penelitian yang telah 

dilakukan. 
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BAB IV 

  HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 HASIL PENELITIAN 

Penelitian ini membahas mengenai kesalahan siswa dalam 

mengerjakan soal cerita matematika materi pecahan. Kesalahan yang 

dianalisis dalam penelitian ini didasarkan pada teori Newman yang meliputi 

kesalahan membaca, kesalahan memahami masalah, kesalahan transformasi, 

kesalahan proses perhitungan, dan kesalahan penulisan jawaban. 

Data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil tes soal cerita materi 

pecahan dan wawancara dengan siswa dan guru di SD negeri se-gugus lodan, 

semarang utara. Jumlah siswa yang mengerjakan soal tes adalah 154 siswa. 

Selanjutnya, dari 154 siswa tersebut dipilih beberapa siswa dari masing-

masing sekolah dengan kesalahan terbanyak, kesalahan terunik, dan 

kesalahan yang dapat mewakili kesalahan lain dalam kelasnya untuk 

dijadikan subjek penelitian. Jawaban dari  subjek penelitian tersebut 

kemudian dianalisis secara intensif mengenai jenis kesalahannya. Selain itu, 

untuk memperkuat data, subjek penelitian tersebut juga diwawancarai untuk 

mengkonfirmasi kesalahan dan menemukan penyebab kesalahan yang 

dilakukan siswa.  Selain itu, data mengenai cara guru dalam mengajarkan soal 

cerita matematika diperoleh dari hasil wawancara dengan guru di 5 sekolah 

penelitian. Penjelasan mengenai hasil penelitian tersebut akan dibahas dalam 

dalam 3 sub bab, yakni data temuan jenis kesalahan siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita materi pecahan, data temuan faktor penyebab siswa 
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melakukan kesalahan menyelesaikan soal cerita materi pecahan, dan  data 

temuan hasil wawancara guru mengenai pembelajaran soal cerita materi 

pecahan. Dalam penjelasan berikut, S merupakan kode untuk subjek 

penelitian dan P merupakan kode untuk peneliti.  

4.1.1 Data Temuan Kesalahan Siswa dalam Menyelesaikan Soal Cerita 

Materi Pecahan  

Data hasil analisis lembar jawab siswa akan ditampilkan dalam 

bentuk tabel berdasarkan  jenis kesalahan yang dilakukan pada masing-

masing butir soal. Data tersebut kemudian akan dijabarkan lagi dalam 

penjelasan. Berikut tabel rekapitulasi kesalahan siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita materi pecahan.  

Tabel 4.1 Rekapitulasi  Kesalahan Siswa dalam Menyelesaikan Soal Cerita 

Materi Pecahan Per Butir Soal 

 

No Kesalahan  

Membaca 
 

Kesalahan 

Memahami 

Kesalahan 

Transformasi 

Kesalahan 

Perhitungan 

Kesalahan 

Penulisan 

Jawaban 

Total 

1. 1 10 4 15 1 31 

2. 0 9 1 22 1 33 

3. 3 32 3 2 0 40 

4. 3 29 4 4 0 40 

5. 0 24 2 5 1 32 

6. 1 29 2 2 0 34 

∑ 8 133 16 50 3 
210 
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Berdasarkan data pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa 

kesalahan yang dilakukan siswa terdapat pada masing-masing butir soal 

tes. Pada butir soal nomor 1, siswa paling banyak melakukan kesalahan 

pada proses perhitungan dan memahami soal yakni sebanyak 15 dan 10 

kali. Namun, pada butir soal tersebut, terdapat 9 siswa yang masih 

dapat menjawab dengan sempurna pada masing-masing langkah. 

Sedangkan pada butir soal nomor 2, terdapat 22 siswa mengalami 

kesalahan pada proses perhitungan. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

pemahaman siswa pada butir soal tersebut sudah cukup baik, sehingga 

siswa dapat mencapai langkah perhitungan. Pada butir soal nomor 3 

sampai dengan 6,  jumlah siswa yang  mengalami kesalahan  pada tahap 

memahami masalah cukup besar, masing-masing 32, 29,24 , dan 29 

kali. Hal tersebut menunjukkan bahwa siswa mengalami kesulitan 

dalam  memahami masalah pada keempat butir soal tersebut.  

Senada dengan penjelasan tersebut, data kesalahan pada tabel 

4.1 jika ditinjau berdasarkan jenisnya menunjukkan bahwa kesalahan 

terbanyak yang dilakukan siswa terdapat pada jenis kesalahan 

memahami masalah, yakni 133. Kemudian kesalahan terbanyak 

berikutnya adalah kesalahan proses perhitungan 50 dan kesalahan 

transformasi  16. Sedangkan,  kesalahan pada aspek yang lain masih 

tergolong rendah. Berikut penjelasan mengenai masing-masing 

kesalahan siswadalam menyelesaikan soal cerita matematika. 
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4.1.1.1 Kesalahan Membaca 

Kesalahan membaca dapat diidentifikasi melalui proses 

wawancara dengan siswa. Kesalahan yang dilakukan oleh siswa pada 

aspek membaca meliputi kesalahan membaca kata kunci atau simbol 

dalam soal, kesalahan  karena tidak memahami simbol dari kata kunci, 

dan kesalahan pemenggalan kalimat dalam soal.  

1) Kesalahan membaca kata kunci 

Kesalahan membaca kata kunci adalah kesalahan yang 

dilakukan oleh siswa jika ia salah atau tidak dapat membaca kata, 

simbol, atau angka yang menjadi inti dalam soal sehingga 

mengakibatkan ia mengalami kesalahan dalam proses penyelesaian soal 

selanjutnya.  Contoh kesalahan ini dilakukan oleh Subjek penelitian 21 

(S21)  pada soal nomor 3. Soal tersebut yakni “Ani membuat sebuah 

kue besar yang dipotong menjadi 16 bagian sama besar. Setelah pulang 

sekolah, Adik Ani memakan 
 

  
 bagian kue. Berapa sisa kue Ani?”. 

Berikut petikan wawancara mengenai soal tersebut.  

P : yuk dibaca soalnya. 

S : ani membuat kue besar yang dipotong menjadi 6 bagian sama 

besar. Setalah pulang  sekolah.  

P : dibaginya  menjadi berapa sayang? 

S : 6, eh 16 bagian 

Berdasarkan petikan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa 

S 21 mengalami kesalahan dalam membaca angka 16 menjadi 6. Jika S 
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21 tetap menggunakan informasi tersebut pada tahap memahami 

masalah dan proses perhitungan, maka hasil yang diperoleh S 21 akan 

salah meskipun langkah dan proses yang dilakukan nantinya sudah 

benar. 

2) Tidak memahami simbol dari kata kunci 

Kesalahan ini terjadi jika siswa tidak mengetahui simbol dari 

kata kunci yang ada dalam soal, sehingga mengakibatkan ia salah 

menuliskan informasi soal. Contoh kesalahan ini dilakukan oleh S3 

pada butir soal nomor 4.  

Soal:   

“Ayah Toni mengecat sebuah tongkat yang panjangnya 
 

  
 meter dengan 

warna hijau dan kuning. Sepanjang seperempat meter di cat warna hijau 

dan sisanya dicat warna kuning. Berapa meter panjang tongkat yang di 

cat warna hijau?” 

 Berikut petikan wawancara mengenai soal tersebut.  

P : nah, itu kan yang masih utuh ya. Nah, yang akan dicat warna 

hijau berapa? 

S : seperempat 

P : coba naswa tulis seperemapat 

S : (menulis) 
 

 
 

P : jadi, kalau seperempat itu adalah 1 bagian dari seluruh bagian ada 

4 (menjelaskan menggunakan gambar lingkaran yang diarsir). Jadi, 

besok kalau menulis  seperempat lagi dbetulkan ya. 
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Berdasarkan petikan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa S 3 

memang tidak memahami simbol dari seperempat dengan baik.  

3) Kesalahan pemenggalan kalimat  

Kesalahan pemenggalan kalimat adalah kesalahan yang 

dilakukan jika siswa tidak dapat membaca kalimat dengan jeda dan 

pemenggalan yang tepat, sehingga mengakibatkan perbedaan makna 

dari kalimat yang sebenarnya. Contoh kesalahan ini dilakukan oleh S 37  

pada soal nomor 6.  

Soal 

“Pak Tani mempunyai sebidang sawah yang luasnya 
  

  
  hektar. Seluas 

 

 
  hektar dari sawah tersebut ditanami padi, 

 

 
 hektar dari sawah 

tersebut ditanami jagung, dan sisanya ditanami palawija. 

a. Berapa hektar sawah Pak Tani yang ditanami padi dan jagung? 

b. Berapa hektar sawah Pak Tani yang ditanami palawija?” 

 Berikut petikan wawancara mengenai soal tersebut. 

P: yuk, dibaca soalnya.  

S:Pak Tani mempunyai sebidan sawah yang luasnya 
  

  
 . Hektar seluas 

 

 
 hektar dari sawah tersebut ditanami padi 

 

 
, hektar dari sawah 

tersebut ditanami jagung, dan sisanya tanaman palawija. 

Berdasarkan petikan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa S 37 

mengalami kesalahan dalam pemenggalan kalimat. S 37 berhenti pada 
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kalimat “sebidang sawah yang luasnya 
  

  
” dan memisahkan satuan 

“hektar” pada kalimat berikutnya. Kemudian, pada kalimat “
 

 
 hektar dari 

sawah tersebut ditanami padi 
 

 
  sangat rancu, karena dengan kalimat 

tersebut jika pembaca tidak tahu teks aslinya maka ia akan mengira 

bahwa luas sawah yang ditanami adalah 
 

 
. Padahal yang dimaksud dalam 

soal adalah 
 

 
. Dengan kesalahan membaca tersebut maka infomasi yang 

diperoleh siswa  akan salah, sehingga mengakibatkan kesalahan dalam 

proses penyelesaian soal tahap berikutnya.  Yakni pada tahap memahami 

masalah, terutama penulisan informasi yang diketahui dalam soal.  

Berikut contoh kesalahan penulisan informasi yang dilakukan akibat 

kesalahan jenis ini.  

 
Gambar 4.1 Kesalahan S 19 dalam Penulisan Hal yang Diketahui 

 

Kesalahan penulisan informasi ini dilakukan oleh S 19 pada butir soal 

nomor 6. Dengan proses membaca yang salah, S 19 menuliskan 
 

 
 sebagai 

luas sawah yang ditanami padi, sedangkan 
 

 
  tidak dijelaskan untuk 

ditanami apa. 
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4.1.1.2 Kesalahan Memahami Masalah 

Terdapat beberapa indikator kesalahan siswa dalam memahami 

masalah, berikut penjelasan mengenai masing-masing indikator.  

1) Tidak menuliskan hal yang diketahui dan ditanya        

Pada  indikator ini, tidak semua siswa yang tidak menuliskan hal 

yang diketahui dan ditanyakan sama sekali peneliti masukkan kedalam 

indikator ini, peneliti memasukkan kedalam kategori salah apabila siswa 

tidak menuliskan hal yang diketahui dan ditanya dan kemudian karena hal 

tersebut mengakibatkan siswa melakukan kesalahan pada tahap 

selanjutnya. Jika berdasarkan lembar jawab dan wawancara siswa, ternyata 

siswa sudah dapat memahami informasi dengan baik namun tidak menulis, 

maka peneliti tidak memasukkannya kedalam kategori kesalahan ini.  

Berdasarkan pertimbangan tersebut, terdapat 10  kesalahan yang 

dilakukan  siswa sesuai indikator ini. Berikut contoh lembar jawab S 9 

yang melakukan kesalahan sesuai indikator ini.   

 
Gambar 4.2 Kesalahan S 9 Tidak Menuliskan Infomasi Soal 

 

    Berdasarkan lembar jawab S 9 tersebut dapat diketahui bahwa ia 

tidak menuliskan hal yang diketahui dan ditanyakan. Hal tersebut 

kemudian mengakibatkan S 9 mengalami kesalahan dalam transformasi, 

yakni mengurangkan   
 

  
 dengan 

 

 
, padahal yang dimaksud dalam soal 
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adalah 
 

  
 -  

 

 
.  Berikut contoh jawaban yang benar pada butir soal yang 

sama.  

 
Gambar 4.3 Jawaban Benar pada Penulisan Informasi Butir Soal 

Nomor 4 

2) Menulis hal yang diketahui tidak sesuai permintaan soal  

Kesalahan yang termasuk dalam  indikator kesalahan ini adalah 

jika siswa salah menuliskan informasi yang diketahui atau tidak lengkap 

dalam menuliskan informasi yang diketahui, sehingga mengakibatkan 

kesalahan pada langkah penyelesaian soal berikutnya. Terdapat 45 

kesalahan yang dilakukan siswa sesuai dengan kriteria katergori kesalahan 

tersebut. Berikut contoh kesalahan yang dilakukan oleh S 25 pada butir 

soal nomor 3.  

Ani membuat sebuah kue besar yang dipotong menjadi 16 bagian sama 

besar. Setelah pulang sekolah, Adik Ani memakan 
 

  
 bagian kue. Berapa 

sisa kue Ani?  Jawaban S 25 

Gambar 4.4 Kesalahan S 21 dalam Menulis Hal yang Diketahui. 



77 

 

 

 

   Berdasarkan lembar jawaban tersebut, dapat diketahui bahwa S 21 

mengalami kesalahan dalam menuliskan hal yang diketahui dalam soal , 

yakni pada poin pertama  dengan keterangan kue ani, seharusnya 
  

  
 tetapi 

S 21 justru menulis 
 

  
. Hal tersebut terjadi karena S 21 tidak memahami 

bentuk matematika dari kalimat “1 kue yang dipotong menjadi 16 bagian 

sama besar”. Dengan kesalahan tersebut, jawaban akhir dari S 21 menjadi 

salah, meskipun S 21 telah melakukan proses transformasi dan 

perhitungan dengan benar. Berikut contoh jawaban yang benar pada butir 

soal yang sama. 

 
Gambar 4.5 Jawaban Benar dalam Penulisan Hal yang Diketahui Pada 

Butir Soal Nomor 3 

 

3) Menulis hal yang ditanyakan tidak sesuai permintaan soal 

Terdapat 4 kesalahan yang dilakukan oleh siswa sesuai indikator ini. Dalam 

proses analisis, peneliti menemukan siswa yang salah dalam menuliskan hal 

yang ditanyakan sehingga mengkibatkan kesalahan pada tahap penyelesaian 

soal berikutnya, namun ada pula siswa yang salah menuliskan redaksi 

pertanyaan tetapi masih mampu menjawab dengan benar pada langkah 

penyelesaian soal selanjutnya. Kesalahan yang peneliti masukkan sesuai 
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indikator ini adalah kesalahan sesuai pernyataan pertama. Berikut contoh 

kesalahan yang dilakukan oleh S 39 pada butir soal nomor 1.  

Soal 

Untuk membuat kue, ibu membeli tepung terigu sebanyak 
 

 
 kg.  

Setelah dibuat, ternyata tepung terigu yang dibeli ibu masih kurang, 

sehingga ibu kemudian membeli lagi tepung terigu sejumlah tigaperempat 

kg. Berapa kg total tepung terigu yang Ibu beli? 

Jawaban S 39 

 
Gambar 4.6 Kesalahan S 39 dalam Menuliskan Hal yang Ditanya 

 

Berdasarkan lembar jawab S 39 tersebut dapat diketahui bahwa S 

39 sudah dapat memahami informasi yang diketahui dalam soal dengan 

baik. Namun, siswa tersebut tidak dapat menuliskan hal yang ditanyakan 

dengan benar, ia justru menuliskan “jumlah dan kurangnya bagian” 

sebagai hal yang ditanyakan dalam soal. padahal, kalimat pertanyaan 

yang dimasud dalam soal adalah “ berapa total tepung terigu yang ibu 

beli?’. Dengan kesalahan tersebut, maka S 39 tidak dapat menentukan 

langkah penyelesaian pada proses transformasi masalah dengan benar. 
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4) Menulis hal yang diketahui dan ditanyakan tidak sesuai permintaan soal. 

Berdasarkan data pada tabel 4.3 terdapat 76 kesalahan yang 

dilakukan sesuai indikator ini. Berikut contoh kesalahan yang dilakukan 

oleh S 37 pada butir soal nomor 5. 

Soal 

Pedagang Ikan di desa Tanjung Mas memiliki 
 

 
  kuintal  persediaan ikan 

bandeng. Dalam satu jam, persediaan ikan tersebut telah terjual 
 

 
 kuintal.  

Untuk mencegah kekurangan, pedagang ikan menambah  persediaan ikan 

bandeng sejumlah 
 

 
 kuintal. Berapa persediaan yang dimiliki pedagang 

ikan sekarang?   Jawaban S 37 

 
Gambar 4.7 Kesalahan S 37 dalam Menuliskan Kesalahan Menuliskan 

Informasi Soal 

 

Berdasarkan lembar jawab S 37 tersebut dapat diketahui bahwa 

S 37 mengalami kesalahan dalam menuliskan informasi soal, yakni 

kurang lengkap dalam menuliskan hal yang diketahui dan salah dalam 

menentukan hal yang ditanyakan. Hal yang diketahui dalam soal 

tersebut seharusnya ada 3, yakni persediaan ikan awal 
 

 
 kuintal, terjual 



80 

 

 

 

 

 
 kuintal, dan tambahan persediaan sebanyak 

 

 
 kuintal. Selain itu, hal 

yang ditanyakan seharusnya adalah jumlah persediaan ikan yang 

dimiliki pedagang sekarang. Akibat ketidaklengkapan informasi yang 

diketahui, maka transformasi yang dilakukanpun menjadi kurang 

lengkap. Sehingga, hasil akhir yang jawaban S 37 tidak sesuai dengan 

yang diharapkan.  

Berikut contoh jawaban yang benar pada butir soal yang sama.  

 
Gambar 4.8 Jawaban Benar dalam Penulisan Informasi Butir Soal 

Nomor  5 

 

4.1.1.3 Kesalahan Transformasi Masalah 

Kesalahan transformasi masalah adalah kesalahan yang dilakukan jika 

siswa tidak dapat menentukan operasi hitung sesuai dengan permintaan soal 

atau menuliskan operasi hitung dengan format yang salah. Berikut ini 

contoh kesalahan yang dilakukan oleh S 4 pada butir soal nomor 1.  

 
Gambar 4.9 Kesalahan S 4 dalam Menentukan Operasi Hitung 
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Berdasarkan jawaban S 4 tersebut dapat diketahui bahwa ia 

melakukan kesalahan dalam menentukan operasi hitung. S 4 menggunakan 

operasi pengurangan untuk mencari total tepung tepung terigu, padahal 

seharusnya operasi yang digunakan ialah operasi penjumlahan. Berikut 

jawaban benar untuk butir soal yang sama. 

 
Gambar 4.10 Jawaban Benar dalam Menentukan Operasi Hitung Butir 

Soal Nomor 1 

 

4.1.1.4 Kesalahan Proses Perhitungan 

Kesalahan proses perhitungan diidentifikasi atas beberapa indikator, 

yakni tidak menuliskan operasi hitung. kesalahan dalam menentukan 

penyebut, dan kesalahan dalam proses menghitung. Kesalahan siswa yang 

masuk kedalam indikator pertama adalah jika siswa tidak menuliskan operasi 

hitung sama sekali meskipun telah menuliskan informasi soal dengan 

lengkap. Berikut contoh kesalahan yang dilakukan oleh S 36  pada butir soal 

nomor 1. 

 
Gambar 4.11 Kesalahan S 36 Tidak Melakukan Proses Perhitungan 
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Berdasarkan lembar jawab S 36 tersebut dapat diketahui bahwa S 36 

sudah dapat memahami masalah dengan baik, tetapi S 36 melewati proses 

transformasi dan perhitungan. Berdasarkan kesalahan tersebut, meskipun S 36 

sudah menjawab dengan benar tetapi karena proses yang dilakukan tidak 

maksimal maka S 36 peneliti tidak dapat memberikan penilaian yang 

maksimal pad S 36. Berikut Jawaban benar untuk butir soal yang sama. 

 
Gambar 4.12 Jawaban Benar Proses Perhitungan Butir Soal Nomor 1 

 

Kriteria  kesalahan sesuai indikator kedua adalah kesalahan yang 

dilakukan jika siswa mengubah penyebut pada operasi pecahan berpenyebut 

sama atau memilih penyebut yang salah pada operasi pecahan berpenyebut 

berbeda. Berikut contoh kesalahan yang dilakukan oleh S21 pada butir soal 

nomor 1.  

 
Gambar 4.13 Kesalahan S 21 dalam Menentukan Penyebut 
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Berdasarkan jawaban S 21 tersebut dapat diketahui bahwa S 21 

telah melakukan semua tahapan penyelesaian soal menggunakan prosedur 

newman dengan baik. Namun S 21 mengalami kesalahan dalam proses 

perhitungan, yakni melakukan kesalahan dalam menentukan penyebut. Pada 

soal nomor 1 tersebut  penyebut pecahan sudah sama yakni 4, tetapi S 21 

justru mengubah penyebut. Hal tersebut adalah sebuah kesalahan, karena 

dalam operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan jika penyebutnya 

sudah sama maka tidak perlu lagi mengubah penyebut. Berikut jawaban benar 

S 3 pada butir soal yang sama. 

   
Gambar 4.14 Jawaban Benar dalam Menentukan Penyebut Butir Soal Nomor 1 

 

Indikator berikutnya ialah  kesalahan menentukan penyebut pada 

operasi pecahan berpenyebut berbeda. Hal tersebut  dilakukan oleh S 12 

pada butir soal nomor 2, berikut petikan jawabannya. 

 
Gambar 4.15 Kesalahan S 12 dalam Menentukan Penyebut 
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Berdasarkan lembar jawab S 12 tersebut dapat diketahui bahwa S 

12 melakukan kesalahan dalam menyamakan penyebut pecahan 
 

 
 dan 

 

 
. 

Menyamakan penyebut pecahan tersebut dilakukan dengan mencari KPK 

dari kedua penyebutnya, yakni KPK dari 2 dan 3, S 12 menuliskan 2 sebagai 

KPK dua angka tersebut padahal yang benar adalah 6.  Berikut contoh 

jawaban benar milik S 25 pada butir soal yang sama.  

 
Gambar 4.16 Jawaban Benar dalam Menentukan Penyebut pada Butir Soal 

Nomor 2 

 

Kesalahan yang masuk kedalam indikator kesalahan dalam 

menghitung adalah kesalahan yang dilakukan jika siswa sudah dapat 

menentukan penyebut dengan benar, tetapi kemudian tidak dapat 

menentukan pembilang dengan benar. Berikut contoh kesalahan yang 

dilakukan S 32 pada butir soal nomor 6 sesuai  indikator tesebut.  
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Gambar 4.17 Kesalahan S 32 dalam Proses Menghitung 

Berdasarkan lembar jawab S 32 tersebut, dapat diketahui bahwa ia 

dapat menentukan penyebut dengan benar. Tetapi dalam menghitung ia 

melakukan kesalahan. Pada poin a S 32 salah dalam menghitung hasil 

perkalian 6 : 3 x 2= 6, jawaban yang benar adalah 4. Kesalahan tersebut 

mengakibatkan pembilang salah karena  hasil operasi salah yakni 6 + 1 = 

7, jawaban yang benar adalah 4 + 1= 5.  Kesalahan perhitungan pada poin 

a tersebut mengakibatkan kesalahan pada poin b, karena hasil operasi pada 

poin a digunakan kembali dalam perhitungan poin b. Berikut jawaban 

betul pada butir soal yang sama.  

 
Gambar 4.18 Jawaban Benar dalam Proses Menghitung pada Butir Soal 

Nomor 6 

4.1.1.5 Kesalahan Penulisan Jawaban 

Indikator kesalahan penulisan jawaban dalam penelitian ini 

adalah jika siswa sudah dapat melewati tahap perhitungan dengan benar, 

tetapi salah menuliskan redaksi kesimpulan atau salah menuliskan jawaban 

akhir. Kesalahan penulisan kesimpulan jawaban yang dilakukan siswa 

hanya sedikit, yakni 3 kesalahan. Hal tersebut terjadi karena, sebagian 

besar siswa sudah mengalami kesalahan pada tahap sebelumnya sehingga 
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hanya sedikit yang bisa mencapai tahap penulisan kesimpulan jawaban. 

Selain itu, ada pula yang memang tidak mengalami kesalahan pada 

penulisan jawaban. Berikut contoh kesalahan penulisan jawaban yang 

dilakukan oleh S 17 pada butir soal nomor 2.  

 
Gambar 4.19 Kesalahan S 17 dalam Penulisan Jawaban 

 

Berdasarkan lembar jawab S 17 tersebut dapat diketahui bahwa S 17 

sudah melakukan proses perhitungan dengan sempurna. Tetapi, saat 

menuliskan jawaban akhir S 17 justru memasukan angka lain yang tidak 

sesuai dengan hasil akhir yang diperoleh. Berikut contoh kesimpulan 

jawaban yang benar pada butir soal yang sama. 

 
Gambar 4.20 Jawaban Benar dalam Penulisan Jawaban Butir Soal Nomor 2 

 

Berikutnya adalah contoh kesalahan yang dilakukan oleh S 38 pada soal 

nomor 5. 

 
Gambar 4.21 Kesalahan S 38 dalam Penulisan Jawaban 
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Berdasarkan jawaban S 38 tersebut dapat diketahui bahwa S 38 juga 

sudah dapat  melakukan proses perhitungan dengan baik. Namun, saat 

menuliskan kesimpulan S 38 malah menuliskan kembali soal nomor 5. 

Berdasarkan kesalahan tersebut dapat diketahui bahwa S 38 tidak dapat 

menuliskan kesimpulan jawaban dengan benar. Berikut penulisan 

kesimpulan jawaban yang benar pada butir soal yang sama.  

 
Gambar 4.22 Jawaban Benar dalam Penulisan Jawaban Butir Soal Nomor 5 

 

4.1.2 Data Temuan Faktor Penyebab Kesalahan Siswa dalam 

Menyelesaikan Soal Cerita Materi Pecahan  

Tabel 4.2 Data Faktor Penyebab Kesalahan Siswa dalam Menyelesaikan 

Soal Cerita Matematika 

No 

  

Faktor Penyebab  

Butir Soal 

Total 1 2 3 4 5 6 

1 Kesulitan Memahami Masalah 
4 3 24 32 27 33 123 

2 

Tidak Memahami Konsep dan 

Operasi Hitung Pecahan 
15 24 14 8 1 1 63 

3 

Lupa, Tidak Teliti, dan 

Tergesa-gesa 
12 7 2 0 6 6 33 

 Jumlah  31 34 40 40 34 40 219 

Berdsarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa faktor penyabab 

kesalahan siswa adalah karena faktor kesulitan memahami masalah yakni 

dialami 123 kali, disusul dengan faktor tidak memahami konsep dan operasi 

pecahan sebanyak  63 kali dan faktor lain seperti lupa, tidak teliti dan tergesa-
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gesa sebanyak 33 kali.  Data temuan mengenai faktor penyebab kesalahan 

siswa diperoleh berdasarkan hasil wawancara dan analisis lembar jawab 

siswa. Wawancara dilakukan kepada seluruh subjek penelitian pada butir soal 

yang berbeda-beda untuk mengetahui penyebab kesalahan yang dilakukan 

oleh siswa.. Berikut beberapa faktor penyebab kesalahan yang peneliti 

temukan berdasarkan hasil wawancara dengan siswa.  

4.1.2.1  Kesulitan memahami masalah dalam soal  

Berikut beberapa petikan wawancara dengan subjek penelitian 

yang melakukan kesalahan akibat faktor kesulitan memahami masalah 

dalam soal.  

1) Petikan wawancara dengan S 14 pada butir soal nomor 3 

P :berarti  
  

  
 ya. Yuk, kita baca lagi soalnya, karena kemarin mas 

reyhan belum menjawab ya. 

S : Ani membuat sebuah kue besar yang dipotong menjadi 16 

bagian sama besar. Setelah pulang  sekolah, Adik Ani memakan 
 

  
bagian kue. Berapa sisa kue Ani? 

P :berarti yang diketahui apa yang pertama? 

S :ani membuat 16 kue 

P :bukan 16 kue ya, tapi 1 kue yang dipotong menjadi 16 bagian.  

S :16 bagian sama besar 

P : berarti nilai pecahanya berapa? Nulis pecahannya bagaimana? 

S : hmmm 

P :seperti gambarmu ini lho tadi, berapa bagian? 

S :16 

P :kalau diarsir semua jadi? 

S : 
  

 
 

P :4 nya dari mana? 

S :hmmmm 

P :berapa? 

S : 
  

  
 

P : nah, itu mudeng. Karena jumlah selurh bagianya ada 16 dan diarsir 

semua. Nah, 
  

  
 sama dengan 1 kue yang masih utuh atau tidak? 
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S :tidak 

P :mana yang sudah berkurang? 

S :hmmm 

P :tidak ada ya? Berarti ini sama dengan 1 kue yang masih utuh. 

S : iya 

P : iya, kan kalau 
  

  
 sama dengan 16 dibagi 16, dan hasilnya? 

S : 1 

P : berarti 
  

  
 sama dengan 1 kue yang masih utuh ya. Nah, sekarang 

yang diketahui apa lagi? 

S  : dimakan adik 
 

  
 

P : ya, terus pertanyaanya apa? 

S : sisa kue ani 

P : ya betul. Terus cara mencarinya berarti bagaimana? 

S : dikurang 

 

Berdasarkan petikan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa S 

14 mengalami kesulitan dalam memahami masalah, yakni menentukan 

hal yang diketahui. S 14 mengatakan bahwa hal yang diketahui adalah 16 

kue, padahal yang dimaksud dalam soal adalah 1 kue yang dipotong 

menjadi 16 bagian sama besar. Kemudian, saat ditanya nilai pecahannya 

S 14 tidak dapat langsung menjawab dengan benar, hal tersebut 

mengindikasikan bahwa S 14 tidak memahami masalah dalam soal. 

2) Petikan wawancara dengan S 19 pada butir soal nomor 4 

P  : berarti sekarang yang ditanya apa ya? 

S  : warna kuning 

P  : untuk mencarinya bagimana caranya? Diapakan?  

S  :dikali 

P  : seperti ini, misal pensil ini adalah tongkat, akan dicat warna hijau 

dan kuning, yang dari sini kesini mau dicat hijau, dan sisanya mau 

dicat kuning. Berarti cara mencari yang kuning diapakan? 

S  : ditambah 

P  : hmmm. Ya dikurang ya mas, kan panjang yang masih utuh 

dikurang dengan yang dicat. 

S  : ditanya? 

P  : kan yang ditanya sudah tadi. Sekarang menjawab, cara 

menacarinya saja. Diapakan? 
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S  :  dikurang 

P  : apa dikurang apa? 

S  : 
 

  
  - 

 

 
   

 

 Berdasarkan petikan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa S 19 

mengalami kesulitan dalam menentukan operasi hitung yang harus 

digunakan untuk menyelesaikan soal nomor 4. Hal tersebut dapat 

diketahui dari petikan wawancara, S 19 harus ditanya berulang kali dan 

dijelaskan dengan detail untuk dapat menentukan operasi yang sesuai. 

3) Petikan wawancara dengan S 27 pada butir soal nomor 6  

P : betul. Terus, yang ditanya apa ya. Kan ada a dan b. yang a? 

S : Berapa hektar sawah Pak Tani yang ditanami padi dan jagung? 

P : berarti cara mencarinya diapakan? 

S : ditambahkan 

P : mana ditambah mana? 

S : 
  

  
 + 

 

 
 

P :yang ditambahkan apa tadi? 

S : padi dan jagung 

P :yang padi yang mana? 

S : 
 

 
 

P :ditambah? 

S : 
 

 
 

Berdasarkan petikan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa S 27 

sudah dapat menentukan operasi hitung  yang  harus digunakan dengan 

tepat. Namun, dalam penentuan angka yang dipilih mewakili masing-

masing hal yang ditanyakan, yakni padi dan jagung masih belum tepat, S 

27 harus dipancing dulu untuk dapat menuliskan bentuk matematika yang 

tepat. Berdasarkan penjelasan tersebut, faktor penyebab kesalahan S 27 

termasuk dalam kategori kesulitan memahami masalah.  
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4.1.2.2  Tidak memahami konsep dan operasi pecahan 

Berikut petikan wawancara dengan beberapa subjek penelitian yang 

melakukan kesalahan karena faktor ini. 

1) Petikan wawancara dengan S 11 pada soal nomor 1 

P :penyebutnya sudah sama atau belum ya? 

S : belum 

P : hmmm, yang penyebut yang mana ya mas alif? 

S :yang ini  (menunjuk pembilang) 

P : hmmm, jadi kalau dalam pecahan yang atas namanya pembilang, 

yang bawah namanya penyebut ya. Jadi yang penyebut itu yang 

bawah ya? 

S : iya. 

 

Berdasarkan petikan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa S 

11 tidak memahami konsep dasar pecahan dengan baik, hal tersebut 

ditandai dengan pemahaman S 11 terhadap konsep pembilang dan 

penyebut. Ketidakpahaman konsep tersebut dapat mengakibatkan 

kesalahan dalam menghitung, terutama pada tahap awal menghitung 

pecahan yakni mempertimbangkan pembilang dan penyebut. Jika siswa 

tidak paham pembilang dan penyebut maka ia tidak dapat menentukan 

langkah selanjutnya dalam perhitungan dengan benar.  

2) Petikan wawancara dengan S 10 pada soal nomor 1 

P : langsung cara menghitungnya. Dimasukkan angkanya, terigu 1 nya 

berapa? 

S : terigu 1 ( 
 

 
 ) + terigu 2 ( 

 

 
) 

P :  yuk sekarang dihitung. Penyebutnya sudah sama belum ya nak? 

S : Sudah 

P :berati tinggal diapakan? 

S : ditambah 

P : yuk, diapakan 

S : ya 

P : penyebutnya sudah sama? Tetap atau harus ditambah juga? 
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S : tetap 

P : jadi berapa penyebutnya? 

S : 8 

P : nah, kalau penyebutnya sudah sama katanya tadi tetap? Berarti 

kalalu tetap ya tetap. Kalalu  Berapa ya? 

S : 4 

P : yuk, kemudian, setelah 4. Bawah sudah, sekarang pembilangnya 

dipakan? 

S : ditambah 

P : berapa? 

S : 7 

P : pembilangnya mana? 

S : 1 + 4 

P : hah? Pembilang ditambah dengan pembilang atau ditambah dengan 

penyebut ya? 

S : pembilang 

P : berapa? 

S : 1 + 3 

P : berapa? 

S : 4 

P : ya, 4 ya. Jadi, kalau ada soal yang pecahan berpenyebutnya sama, 

dikurangkan atau dijumlahkan, penyebutnya tetap ya. Pembilangnya 

baru yang dijumlah atau dikurangkan dengan pembilang juga ya.  

Berdasarkan petikan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa S 10 

tidak memahami konsep operasi pecahan dengan baik, karena ia masih 

mau menambahkan penyebut dua pecahan berpenyebut sama yang 

seharusnya tetap atau tidak diapa-apakan. Selain itu, S 10 juga tidak dapat 

menjelaskan cara untuk menemukan pembilang dengan baik. S 10 justru 

menjumlahkan pembilang dan penyebut untuk menemukan pembilang, 

padahal seharunya menjumlahkan pembilang dengan pembilang. 

3) Petikan wawancara dengan S 40 pada butir soal nomor 2 

P :disamakan jadi berapa ya? Penyebutnya 2 dan 3? 

S :hmmm 

P :diapakan? Mencari penyebutnya dengan? 

S :diam 

P : kalau ndak mudeng boleh dikalikan ya? 2 x3? 

S : 6  
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P : sudah ketemu penyebutnya, sekarang mencari pembilangnya 

bagaimana ya? 

S : diam 

P : 6 dibagi dengan bawah dikali dengan? 

S :atas 

P :ya, 6 dibagi dengan 2, berapa? 

S : diam 

P : 6 dibagi 2 sama dengan 3 ya. Dikali dengan? 

S : atas 

P :sama dengan? 

S :4 

P : memang dikali dengan berapa kok 4? 

S : diam 

P :3 x1 ya, jadi berapa? 

S :3  

P :yuk ditulis. Terus,berikutnya 6 dibagi dengan ini (3), berapa? 

S :diam 

P : kalau membagi begini caranya, jarimu dikeluarkan 6, dikurangkan 

dengan 3. Dalam, mengurangkan, ada berapa kali ada tiganya?  

S : praktik  

P :ada berapa kali tiganya? 

S : dua 

P : berarti 6 dibagi 3? 

S : 2 

P : 2 kali dengan atas, 2 x 2, berapa? 

S : 4 

P : yuk, sekarang tinggal menjumlahkan, 3 + 4 berapa? Yuk dihitung 

pakai jarimu coba! 

S : menghitung 

P : berapa? 

S : 7 

P : ya, betul. Jadi seperti itu ya. Kemarin mba novi sudah mudeng tetapi 

belum terampil untuk menghitung pecahan yang penyebutnya tidak 

sama ya? 

S :iya 

 

Berdasarkan petikan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa S 20 

tidak memahami operasi pecahan dengan baik. Ia tidak dapat menyamakan 

penyebut dua pecahan berpenyebut berbeda. Selain itu, ia juga tidak dapat 

mencari pembilang dua pecahan berpenyebut berbeda meskipun peneliti 

sudah membantu dengan terus memancing, kesulitan tersebut juga 
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didukung dengan fakta bahwa S 20 juga belum terampil dalam operasi 

pembagian dasar.  

4.1.2.3 Lupa, Tidak teliti dan Tergesa-gesa 

Berikut contoh dan penjelasan kesalahan siswa dalam menyelesaikan 

soal cerita matematika berdasarkan faktor ini.   

1) Petikan wawancara dengan S 24 pada butir soal nomor 1 

P : yang ditanya adalah? 

S : totalnya 

P : total apa? 

S : total tepung 

P : berarti kalo ditanya total itu apa artinya? 

S : harus dijumlah 

P : nah, itu mudeng kalau total haru dijumlah. Kenapa kemarin dikurang 

ya mas? 

S : lupa 

 

Berdasarkan petikan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa S 

24 dapat menentukan operasi bilangan yang harus digunakan dalam soal 

nomor 1 dengan baik. Namun, karena lupa saat tes berlangsung maka S 

24 salah dalam menuliskan operasi hitung.  

2) Petikan wawancara dengan S 35 pada butir soal nomor 3 

P : Jadi, yang pertama diketahui apa ya? 

S : 16 bagian kue sama besar 

P :kalau ditulis pecahannya adalah, sperti yang emil kemarin tuliskan 

sudah betul ya 
  

  
. Nah, sekarang yang diketahui kedua? 

S :yang dimakan adik 
 

  
 

P :nah, kemarin kenapa emil nulisnya 
 

 
 ? 

S :lupa 

P :oh, lupa. Karena nulisnya lupa, jadi hasilnya juga belum betul ya. 

Yuk, sekarang ditulis ulang. 
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Berdasarkan petikan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa S 35 

dapat menyebutkan informasi yang diketahui dalam soal nomor 3 dengan 

benar tanpa harus diulang. Berdasarakan hal tersebut dapat disimpulkan 

bahwa S 35 sebenarnya sudah memahami dengan baik hal yang diketahui 

dalam soal, namun karena lupa maka ketika menjawab soal tes S 35 

melakukan kesalahan.  

3) Petikan wawancara dengan S 30 pada butir soal nomor 5 

S  : Berapa persediaan yang dimiliki pedagang ikan sekarang? 

P  : nah, bagaimana cara mencarinya ya. Kan ada tiga yang diketahui, 

pertama diapakan?  

S  : ditambah terus dikurang 

P  :ya. Kemarin mbak Sheila juga sudah benar ya, hanya saja 

menghitungnya kurang teliti. Yuk dihitung lagi, mulai angkanya 

langsung ya. 

S  :  (menulis) 
 

 
   - 

 

 
 + 

 

 
 

P  : penyebutnya sudah sama? 

S  : ya 

P  : terus? 

S  : (menghitung) 

P  : berapa ketemunya? 

S  : 
 

 
  

P   : ya, coba kita lihat kemarin punya mbak Sheila. Berapa        

ketemunya? 

S  : 
  

 
  

P   : ya, dari sini salahnya ya. dikurangnya hasilnya seharusnya 3 ya, 

kemarin karna 4 jadi hasil akhirnya juga salah. Begitu ya mba 

Sheila, terimakasih. 

S  : iya. 

 

Berdasarkan petikan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa S 

29 dapat menemukan hasil operasi pecahan dengan baik, namun saat 

melakukan tes S 29 kurang teliti sehingga hasilnya menjadi salah. hal 

tersebut juga didukung data bahwa jawaban benar untuk soal nomor 5 
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adalah 
 

 
 , sedangkan jawaban S 29 saat tes adalah 

  

 
 , kedua angka 

tersebut sangat berbeda tipis sehingga dapat disimpulkan bahwa S 29 

melakukan kesalahan pada soal nomor 5 karena kurang teliti.  

4.1.3 Data Temuan Hasil Wawancara Guru Mengenai Pembelajaran Soal 

Cerita Matematika Materi Pecahan 

Wawancara dengan guru dilakukan untuk mengetahui upaya-upaya 

yang dilakukan oleh guru untuk mengajarkan pecahan dengan baik, 

mengetahui kendala dalam mengajarkan soal cerita, kesalahan yang 

dilakukan siswa dalam  menyelesaikan soal cerita,  serta langkah yang 

telah dilakukan guru untuk meminimalisir kesalahan siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita matematika. Berikut data temuan peneliti 

mengenai hal tersebut.  

Tabel 4.2 Data Temuan Hasil Wawancara Guru 

Subjek Temuan 

Guru Kelas IV 

SDN Kuningan 2 

1. Pembelajaran soal cerita matematika dilakukan 

dengan mengelompokkan siswa yang 

berkemampuan tinggi dengan yang berkemampuan 

rendah kedalam satu kelompok. Agar siswa yang 

berkemampuan lebih membantu yang 

berkemampuan rendah. 

2. Kendala yang dihadapi dalam mengajarkan soal 

cerita adalah waktu, karena dengan kemampuan 
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siswa yang berbeda membutuhkan waktu untuk 

memahamkan anak yang berkemampuan rendah. 

3. Kesalahan yang dilakukan siswa dalam 

mengerjakan soal cerita adalah kesalahan 

pemahaman, karena anak belum mampu 

menangkap maksud soal dengan baik. 

4. Langkah yang dilakukan untuk meminimalisir 

kesalahan siswa adalah dengan sering bercerita 

kehidupan sehari-hari agar anak terbiasa dengan 

soal cerita. 

5. Kesalahan dalam proses perhitungan dilakukan 

siswa karena belum paham, pada soal bentuk 

pecahan paling sering anak melakukan kesalahan 

dalam pecahan berpenyebut berbeda. 

6. Langkah yang dilakukan guru untuk meminimalisir 

kesalahan menghitung adalah dengan sering 

memberikan latiham terutama diminta untuk 

membuat sendiri soal ketika jam istirahat.  

7. Siswa kelas IV di SDN kuningan 4 masih sering 

kebingungan dalam menuliskan kesimpulan, 

terutama untuk menyusun kalimat kesimpulan. 

Langkah yang dilakukan guru untuk meminimalisir 

hal tersebut adalah dengan sering memberikan 
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latihan.  

Guru Kelas IV 

SDN 

Kuningan 4 

1. Pembelajaran soal cerita dilakukan secara klasikal 

dengan meberikan contoh dan menuntun siswa 

untuk melaksanakan setiap langkah penyelesaian 

soal. 

2. Kendala yang dihadapi guru dalam mengerjakan 

soal cerita adalah pemahaman siswa terhadap 

kalimat dalam soal, termasuk menentukan operasi 

hitung yang bisa digunakan.  

3. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa dalam 

mengerjakan soal cerita adalah kesalahan 

memahami masalah, terutama informasi yang 

hilang, terbalik. Selain itu, siswa juga kurang teliti, 

sudah menentukan operasi hitung dengan benar, 

tetapi dalam proses perhitungan operasi yang 

digunakan justru berubah.  

4. Langkah yang dilakukan untuk meminimalisir 

adalah dengan sistem pemberian contoh didepan 

kelas untuk dikerjakan secara bergantian oleh 

siswa. 

5. Siswa kelas IV SDN Kuningan 4 sudah dapat 

menuliskan lambang bilangan pecahan dengan 

baik, hanya pecahan campuran yang masih belum 



99 

 

 

 

bisa. Untuk operasi hitung, siswa biasanya masih 

melakukan kesalahan dalam menghitung pecahan 

berpenyebut tidak sama. 

6. Siswa kelas IV SDN Kuningan 4 masih 

membutuhkan bimbingan untuk mengerjakan soal 

cerita dengan runtut.  

Guru Kelas IV 

SDN Dadapsari  

1. Pembelajaran soal cerita matematika dilakukan 

dengan runtut langkah demi langkah. Terutama 

guru menekankan pada proses pemahaman siswa 

sebelum melakukan proses perhitungan. 

2. Kendala yang dihadapi dalam mengajarkan soal 

cerita adalah pemahaman anak yang kurang 

terhadap soal.  

3. Langkah yang dilakukan guru untuk meminimalisir 

kesalahan adalah dengan memberikan soal 

berulang-ulang, diberi contoh, lalu dibahs satu 

persatu.  

4. Kesalahan yang biasanya dilakukan siswa adalah 

dalam menuliskan kesimpulan. Meskipun hasi 

operasi hitungnya sudah benar, tapi dikesimpulan 

salah.  

5. Siswa SDN Dadapasari dalam mengerjakan soal 

pecahan biasanya melakukan kesalahan untuk 
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pecahan berpenyebut sama masih ditamabahkan 

penyebut dengan penyebut. Untuk pecahan 

berpenyebut berbeda, kesulitan mencari KPK nya, 

sehingga lebih sering mengalikan dengan 

penyebut, namun siswa masih harus 

menyedehanakan hasilnya.    

Guru Kelas IV 

SDN Purwosari 1 

1. Pembelajaran soal cerita dilakukan dengan langkah 

runtut mulai dari memahami masalah sampai 

penulisan jawaban, guru biasanya menekankan 

pada proses pemahaman soal agar siswa dapat 

mengerjakan langkah selanjutnya dengan baik. 

2. Kendala yang dihadapi dalam mengajarkan soal 

cerita adalah kesulitan siswa dalam memahami 

masalah. Langkah yang dilakukan guru untuk 

meminimalisir kesalahan tersebut adalah dengan 

memberikan drill soal. 

3. Kesalahan yang dilakukan siswa dalam 

mengerjakan soal cerita ialah memahami soal, 

yakni menentukan hal yang diketahui, ditanya, 

jawab  dan  menentukan operasi hitung.  

4. Kesulitan proses perhitungan pecahan yang sulit 

dikuasai siswa adalah dalam menyamakan 

penyebut yang berbeda.  
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5. Siswa kelas IV SDN Purwosari 1 masih mengalami 

kesulitan dalam menuliskan kesimpulan akhir soal 

cerita. 

Guru Kelas IV 

SDN Purwosari 2 

1. Pembelajaran soal cerita di SDN Purwosari 2 

dilakukan dengan memberikan contoh konkret, 

selain permasalahan konkret, guru juga membawa 

benda-benda konkret untuk membantu siswa 

memahami permasalahan dalam soal. 

2. Kendala yang dihadapi guru dalam mengajarkan 

soal cerita matematika adalah dalam memahamkan 

siswa yang berkemampuan dibawah standar. Untuk 

membantu siswa tersebut guru biasanya 

menggunakan peraga agar siswa lebih mudah 

paham. Selain itu, dalam penggunaan satuan guru 

juga menggunakan satuan yang sama dalam 1 

paket soal agar siswa lebih mudah paham.  

3. Dalam menjelaskan konsep pecahan guru biasanya 

menggunakan garis bilangan. 

4. Untuk mengatasi anak-anak berkemampuan rendah 

pada pembelajaran matematika, biasanya guru 

mengadakan kegiatan mencongkak setiap hari pada 

waktu-waktu istirahat, meskipun pada hari tersebut 

tidak ada mapel matematika. Kegiatan 
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mencongkak yang dilakukan guru tidak hanya 

perkalian, pembagian, tetapi juga soal cerita.  

 

4.2 PEMBAHASAN 

4.2.1 Kesalahan Siswa dalam Menyelesaikan Soal Cerita Matematika 

Analisis kesalahan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis kesalahan berdasarkan prosedur newman. Karnasih (2015: 

40) menjelaskan bahwa jenis kesalahan menyelesaikan soal cerita dalam 

prosedur analisis kesalahan newman ada 5, yakni kesalahan membaca, 

pemahaman, kesalahan transformasi, kesalahan keterampilan proses, dan 

kesalahan pengkodean atau penulisan jawaban.  

Dalam penelitian ini kesalahan yang dilakukan siswa terdapat pada 

masing-masing jenis kesalahan pada tiap butir soal tes. Namun, dalam 

penenetuan kesalahan tersebut, peneliti belum mengkategorikan kesalahan 

penggunaan satuan (memasukkan satuan dalam proses menghitung, dan 

tidak mencantumkan satuan pada jawaban akhir) sebagai salah satu jenis 

kesalahan. Oleh karena itu, apabila kesalahan tersebut muncul peneliti 

tidak membahas kesalahan tersebut secara lebih lanjut. Hal tersebut seperti 

terjadi dalam gambar 4.13, yakni S 21 mencantumakan satuan “kg” dalam 

operasi penjumlahan, namun peneliti tidak membahas kesalahanl tersebut, 

melainkan lebih membahas pada kesalahan proses perhitungan angka saja.  

Dengan pertimbangan tersebut, maka kesalahan terbanyak adalah 

pada pada jenis kesalahan memahami masalah dengan total jumlah 
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kesalahan 136.  Hasil temuan tersebut juga sesuai dengan pernyataan 

semua guru di seluruh sekolah yang diteliti yang menyatakan bahwa 

kendala dalam mengajarkan soal cerita adalah pemahaman siswa yang 

rendah terhadap soal cerita. Kesalahan terbanyak selanjutnya yakni 

kesalahan dalam proses perhitungan yakni sejumlah 50 kesalahan. Berikut 

penjelasan masing-masing  kategori kesalahan siswa dalam  

menyelesaikan soal cerita materi pecahan.  

4.2.1.1  Kesalahan Membaca 

Kesalahan membaca adalah kesalahan yang dilakukan jika siswa 

tidak dapat membaca kata kunci atau simbol tertentu dalam  soal, sehingga 

ia tidak dapat melanjutkan tahapan proses pengerjaan soal berikutnya (Jha, 

2012: 18). Kesalahan membaca dapat diidentifikasi melalui proses 

wawancara subjek penelitian secara intensif. Dalam penelitian ini, 

kesalahan membaca terjadi sebanyak 8 kali. Kesalahan tersebut termasuk 

dalam 3 indikator, yakni kesalahan membaca kata kunci, kesalahan karena 

tidak mengetahui simbol dan kesalahan pemenggalan kalimat. Kesalahan 

membaca ini memang tergolong sebagai kesalahan terendah diantara jenis 

kesalahan lain hal tersebut karena kemampuan membaca siswa untuk kelas 

IV SD umumnya sudah cukup baik, meskipun pemahaman terhadap isi 

soal belum tentu sudah benar.  

Kesalahan membaca dalam menyelesaikan soal cerita memang 

jarang terjadi, hal tersebut sesuai dengan beberapa temuan hasil penelitian. 

Seperti hasil penelitian Mulyadi (2015) yang menyebutkan bahwa 
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kesalahan membaca terjadi sebanyak 4.65% pada siswa berkemampaun 

spasial tinggi, dan 2.49% pada siswa berkemampuan spasial rendah. Hasil 

penelitian Singh (2010) kesalahan membaca hanya 2% dari keseluruhan 

jenis kesalahan. Bahkan, dalam penelitian Abdullah (2015) untuk 

kesalahan membaca tidak terjadi sama sekali (0%).  

4.2.1.2  Kesalahan Memahami Masalah.  

Kesalahan memahami masalah adalah jenis kesalahan yang 

dilakukan siswa jika ia dapat membaca soal dengan baik, tetapi tidak 

memahami hal yang dimaksud dalam soal (Jha, 2012: 18). Dalam 

penelitian ini, jumlah kesalahan memahami masalah yang dilakukan siswa 

merupakan jenis kesalahan tertinggi dari keseluruhan jenis kesalahan, 

yakni sebanyak 133 kesalahan dari keseluruhan kesalahan. Hal tersebut 

sesuai dengan hasil survey kemampuan membaca pemahaman (PIRLS) 

pada siswa kelas IV seluruh Indonesia tahun 2011 yang menyatakan 

bahwa kemampuan siswa dalam memahami suatu bacaan masih sangat 

rendah.  Selain itu, data empiris di lokasi penelitian sesuai penuturan 

semua guru kelas IV juga menunjukkan hal yang sama, yakni  bahwa 

siswa mereka masih mengalami kesulitan dalam memahami masalah 

dalam menyelesaikan soal cerita.  

Penentuan kesalahan siswa pada aspek memahami masalah ini 

didasarkan pada beberapa indikator yang peneliti temukan, yakni siswa 

tidak menuliskan hal yang diketahui dan ditanyakan, siswa salah dalam 

menuliskan hal yang diketahui, siswa salah dalam menuliskan hal yang 
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ditanyakan, dan kesalahan siswa dalam menuliskan keduanya. Jika 

ditelaah lebih lanjut, indikator tersebut juga sesuai dengan langkah 

memahami masalah yang sarankan oleh Polya (dalam Aisyah: 2007), 

bahwa untuk dapat memahami permasalahan dalam soal siswa harus 

diarahkan untuk mengetahui hal yang diketahui dan ditanyakan.  

Kesalahan terbanyak pada tahap memahami masalah ini adalah 

pada indikator kesalahan menulis hal yang diketahui dan ditanyakan, yakni 

sejumlah 76 kesalahan. Sedangkan, pada indikator kesalahan menuliskan 

hal yang diketahui terjadi sebanyak 45 kali, berikutnya kesalahan karena 

tidak menuliskan informasi apapun terjadi sebanyak 10 kali, dan indikator 

kesalahan terendah pada jenis kesalahan memahami masalah adalah 

kesalahan siswa dalam menuliskan hal yang ditanyakan, yakni hanya 

terjadi sebanyak 1 kali. Tingginya jenis kesalahan memahami masalah ini 

memang sering terjadi dalam penelitian lain, seperti dalam penelitian 

Singh (2010), kesalahan memahami maslah terjadi sebanyak 30% menjadi 

jenis kesalahan tertinggi dalam penelitiannya. Dengan tingginya kesalahan 

memahami masalah tersebut mengindikasikan bahwa siswa belum dapat 

menyelesaikan soal cerita dengan baik. Hal tersebut sesuai dengan 

pendapat Rahardjo (2011: 10) bahwa tanpa adanya pemahaman terhadap 

masalah yang diberikan, siswa tidak mungkin mampu menyelesaikan 

masalah dengan benar.   

4.2.1.3  Kesalahan Transformasi 
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Transformasi dalam langkah penyelesaian sol cerita menurut 

Newman adalah langkah menentukan operasi atau prosedur matematika 

yang tepat (Jha, 2012). Kesalahan transformasi ialah kesalahan yang 

dilakukan oleh siswa jika ia dapat memahami masalah dengan baik. 

Namun, ia tidak dapat menentukan operasi hitung atau serangkaian 

operasi yang dpat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam 

soal (Singh, 2010; 265).  Kesalahan transformasi dalam penelitian ini 

terjadi sebanyak 16 kali, yakni 4 kali pada butir soal nomor 1, 1 kali pada 

nomor 2, 3 kali pada nomor 3,4 kali pada nomor 4, dan masing-masing 2 

kali pada butir soal nomor 5 dan 6. Kesalahan-kesalahan siswa tersebut 

terjadi dengan indikator siswa tidak dapat menentukan operasi hitung 

dengan benar meskipun sudah memahami seluruh informasi yang ada 

dalam soal dengan baik. Siswa menggunakan operasi penjumlahan untuk 

mencari “sisa” dan menggunakan operasi pengurangan untuk mencari 

“jumlah ata total”, selain itu pada butir soal nomor 5 seharusnya siswa 

mnggunakan 2 operasi hitung sekaligus tetapi kebanyakan siswa justru 

hanya menggunakan 1 operasi hitung, sehingga hasi akhir yang diperoleh 

menjadi salah karena belum menggunakan operasi hitung dengan 

sempurna.  

Kesalahan penentuan operasi hitung sangat berpengaruh terhadap 

kesalahan hasil akhir, karena meskipun siswa mengetahui cara 

menghitung dengan benar, tetapi jika operasi yang digunakan salah, 

maka hasilnya akan tetap salah. Kesalahan jenis transformasi ini, dalam 
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penelitian Ardiyanti (2014) termasuk dalam kategori kesalahan membuat 

model matematis yang terjadi sebanyak 56,03%. Selain itu, dalam 

penelitian Mulyadi (2015) kesalahan transformasi ini terjadi sebanyak 

27.91% pada siswa berkemampuan spasial tinggi.  Kedua hasil penelitian 

tersebut menunjukka bahwa kesalahan transformasi dalam penyelesaian 

soal cerita matematis masih sering dilakukan oleh siswa.  

4.2.1.4  Kesalahan Proses Perhitungan 

Kesalahan proses perhitungan adalah jenis kesalahan yang 

dilakukan oleh siswa jika ia sudah dapat menentukan operasi hitung 

dengan benar, tetapi tidak dapat menghitung dengan benar (Singh, 2010: 

266). Kesalahan proses perhitungan dalam penelitian ini diklasifikasikan 

kedalam 3 indikator, yakni tidak melakukan proses perhitungan, salah 

menentukan penyebut, dan salah melakukan proses menghitung. 

Pembuatan indikator poin kedua tersebut didasarkan pada teori tentang  

operasi pecahan, yakni untuk menjumlah atau mengurankan pecahan 

berpenyebut sama dilakukan dengan menjumlahkan pembilangnya saja, 

sedangkan penyebutnya tetap. Kemudian pada operasi penjumlahan 

berpenyebut berbeda dilakukan dengan terlebih dahulu menyamakan 

penyebutnya (Sukayati, 2003).  Hasil temuan penelitian ini, kesalahan 

pada indikator pertama terjadi sebanyak 6 kali, indikator kedua terjadi 

sebanyak 18 kali dan indikator ketiga terjadi sebanyak 26 kali. 

Rekapitulasi kesalahan pada proses perhitungan ini sebanyak 50 kali atau 
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menjadi jenis kesalahan tertinggi kedua setelah kesalahan memahami 

masalah.    

 Kesalahan proses perhitungan yang dilakukan siswa umumnya 

dilakukan karena siswa tidak dapat menentukan penyebut dengan benar, 

yakni siswa justru mengubah penyebut pecahan yang sudah sama dan 

tidak mampu menentukan penyebut dengan benar pada pecahan yang 

berpenyebut  tidak sama. Selain itu, kesalahan dalam melakukan 

penghitungan juga sering dilakukan siswa setelah ia dapat menentukan 

penyebut dengan benar. Biasanya dalam operasi penjumlahan maupun 

pengurangan berpenyebut sama siswa justru menjumlahkan pembilang 

dengan penyebut secara silang untuk dapat menentukan pembilang. 

Sedangkan, pada operasi pecahan berpenyebut tidak sama siswa justru 

menjumlahkan langsung pembilang dengan pembilang, mengalikan 

penyebut dengan pembilang atau langsung menjumlahkan pembilang dan 

penyebut.  

4.2.1.5  Kesalahan Menuliskan Kesimpulan Jawaban Akhir  

Kesalahan menuliskan kesimpulan jawaban akhir adalah jenis 

kesalahan yang dilakukan apabila siswa sudah dapat melakukan proses 

perhitungan dengan baik, tetapi tidak dapat menuliskan hasil akhir pada 

bentuk kalimat (Jha, 2012: 18). Dalam penelitian ini, jenis kesalahan 

menuliskan jawaban akhir merupakan jenis kesalahan dengan kategori 

terendah, yakni 3 kali. Hal tersebut  karena siswa umunya sdah 

melakukan kesalahan pada langkah penyelesaian soal sebelumnya, 
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sehingga kesalahan pada langkah penulisan kesimpulan jawaban akhir ini 

tidak dihitung meskipun jawaban siswa tidak sesuai dengan yang 

diharapkan dalam soal.  

Hasil penelitian Rindayana (2013) menyatakan bahwa kesalahan 

siswa dalam penulisan jawaban terjadi sebanyak 42,2% karena siswa 

tidak menuliskan kesimpulan jawaban akhir dan menuliskan kesimpulan 

jawaban akhir tidak sesuai konteks soal. Hal tersebut sesuai dengan 

temuan dalam penelitian ini, yakni siswa melakukan kesalahan dalam 

penulisan jawaban akhir meskipun sudah dapat menghitung dengan 

benar. Pada butir soal nomor 2, terdapat siswa yang menuliskan angka 

yang berbeda pada penulisan kesimpulan jawaban akhir dengan hasil 

perhitungan, padahal hasil perhitungan dan redaksi kalimat kesimpulan 

yang dibuat sudah benar. Selanjutnya pada butir soal nomor 1 dan 5 

dilakukan kesalahan oleh siswa karena salah dalam menuliskan redaksi 

kalimat kesimpulan, padahal hasil perhitungan yang diperoleh sudah 

benar. Pada butir soal nomor 1 siswa justru menuliskan kalimat 

pertanyaan pada kesimpulan dan pada butir soal nomor 5 siswa justru 

menulis ulang soal dalam kesimpulan.  

 

4.2.2 Faktor Penyebab Kesalahan Siswa dalam Menyelesaikan Soal Cerita 

Materi Pecahan   

Informasi mengenai faktor penyebab siswa melakukan kesalahan 

dalam menyelesaikan soal cerita diperoleh dari hasi wawancara dan 
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analisis lembar jawab siswa. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, secara 

umum faktor penyebab kesalahan siswa ada 3, yakni kesulitan memahami 

masalah dalam soal, tidak memahami konsep operasi pecahan, lupa, dan 

tidak teliti dalam menyelesaikan soal cerita. Berikut penjelasan mengenai 

hal tersebut.  

4.2.2.1 Kesulitan memahami masalah dalam soal  

Kesulitan memahami masalah adalah salah satu faktor penyebab 

kesalahan paling banyak yang dilakukan siswa dalam mengerjakan soal 

cerita. Ahmad  (dalam Rahardjo, 2011: 14) menjelaskan bahwa kesulitan 

memahami masalah dalam soal adalah ketidakmampuan siswa dalam 

menentukan hal yang diketahui dan ditanyakan dalam soal. Berdasarkan 

definisi tersebut, maka dalam penelitian ini siswa dianggap tidak dapat 

memahami masalah dengan baik apabila siswa  tidak dapat menyebutkan 

hal yang diketahui dan ditanyakan, tidak mengerti makna kalimat atau 

maksud soal, dan tidak dapat menentukan operasi hitung ataupun bentuk 

matematika yang yang harus digunakan dalam soal.   

Dalam penelitian ini, faktor penyebab kesulitan memahami 

masalah terjadi pada siswa sebanyak 123 kali. Tingginya faktor kesulitan 

tersebut mengakibatkan siswa tidak dapat menentukan informasi yang 

dalam soal dengan baik. Dalam penyelesaian soal cerita matematika, 

faktor ini memang biasa menjadi faktor penyebab kesalahan. Hal tersebut 

contohnya terjadi pada penelitian Suhita (2012), yakni dalam 
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penyelesaian soal cerita matematika 50% siswa melakukan kesalahan 

karena tidak dapat memahami soal dengan baik.  

4.2.2.2 Tidak memahami konsep dan operasi pecahan  

Faktor tidak memahami konsep dan operasi pecahan ialah faktor 

yang menyebabkan siswa tidak dapat melakukan proses perhitungan 

pecahan dengan baik. Konsep dasar pecahan sangat penting dimiliki oleh 

siswa agar ia dapat melakukakn proses perhitungan pecahan. Hal tersebut 

sesuai dengan pernyataan Sukayati (2008: 6) bahwa untuk dapat 

melakukan penjumlahan pecahan siswa harus memahami materi 

prasyarat seperti definisi pecahan, lambang pecahan, dan pecahan senilai. 

Semua materi prasyarat tersebut termasuk dalam konsep dasar pecahan, 

jika siswa tidak memahami konsep tersebut maka siswa dapat melakukan 

kesalahan dalam proses perhitungan.  

Faktor penyebab ini, biasanya menjadai penyebab kesalahan 

terbesar dalam menyelsaikan soal cerita matematika, seperti dalam 

penelitian Abdullah (2015) dan Mulyadi (2013) bahwa ketidakpahaman 

siswa dalam konsep menjaddi fakto penyebab yang paling sering terjadi 

pada siswa. Dalam penelitian ini, fakto tidak memahami konsep menjadi 

penyebab 63 kali siswa melakukan kesalahan dalam meyelesaikan soal 

cerita materi pecahan. Hal tersebut diketahui ketika siswa tidak dapat 

menentukan “pembilang” dan “penyebut”, serta tidak dapat melakukan 

proses perhitungan dengan benar. Contohnya dalam melakukan 

perhitungan penjumlahan pecahan berpenyebut sama, siswa justru 
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menjumlahkan penyebut dengan penyebut, padahal seharusnya yang 

dijumlahkan adalah pembilang dengan pembilang, sedangkan 

penyebutnya tetap, atau dalam kasus lain, justru siswa menjumlahkan 

pembilang dengan penyebut.  Selain itu, dalam melakukan operasi 

pecahan berpenyebut berbeda, siswa justru tidak mengubah penyebutnya 

atau salah dalam menentukan penyebut, mengalikan silang pembilang 

dengan penyebut, atau ketika sudah dapat menentukan penyebut dengan 

benar siswa tidak dapat menyederhanakan hasil pecahan yang terlalu 

besar.  

4.2.2.3 Lupa,Tidak Teliti, dan Tergesa-gesa 

Lupa, tidak teliti, dan tergesa-gesa  merupakan  faktor penyebab 

kesalahan secara umum yang dilakukan siswa dalam menjawab soal, 

tidak hanya dalam mengerjakan soal cerita tetapi juga bentuk soal yang 

lain, bahkan mata pelajaran yang lain. Dalam penelitian ini, faktor lupa 

dan tidak teliti rata-rata disebabkan karena materi yang diujikan adalah 

materi yang sudah cukup lama terlewati. Meskipun sebelum mengujikan 

soal peneliti menjelaskan terlebih dahulu, tetapi tidak semua siswa dapat 

mengingat konsep kembali dengan sempurna. Selain itu, faktor lupa dan 

tidak teliti juga disebabkan karena siswa terburu-buru dalam 

mengerjakan soal. Faktor ini menjadi penyebab 33 kali siswa melakukan 

kesalahan, sekaligus menjadi faktor penyebab terendah siswa. Jumlahnya 

memang sedikit, tapi sangat merugikan siswa, karena rata-rata siswa 
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yang melakukan kesalahan karena faktor ini sudah memahami konsep 

dengan baik.  

4.2.3 Solusi Meminimalisir Kesalahan Siswa dalam Menyelesaikan Soal 

Cerita Matematika 

Soal cerita dalam pembelajaran matematika penting untuk diberikan 

kepada siswa sekolah dasar, karena soal cerita dapat melatih kemampuan 

siswa untuk memecahkan masalah. Hal tersebut sesuai dengan salah satu 

tujuan akhir dari pembelajaran matematika di sekolah dasar, yakni agar 

siswa dapat menggunakan berbagai konsep matematika untuk 

memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu,  

kesalahan siswa dalam mengerjakan soal cerita yang terjadi pada siswa 

kelas IV SD Negeri se-gugus lodan harus diminimalisir agar hal tersebut 

tidak terjadi lagi, atau setidaknya dapat berkurang.  

Berdasarkan hasil analisis lembar jawab siswa serta wawancara siswa 

dan guru, diketahui bahwa faktor penyebab siswa melakukan kesalahan 

ada 3, yakni siswa kesulitan memahami masalah dalam soal, tidak 

memahami konsep dan operasi hitung pecahan dengan baik, dank arena 

alasan lupa serta tidak teliti. Berdasarkan faktor penyebab tersebut maka 

terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meminimalisir 

kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika, terutama 

materi pecahan. Cara-cara berikut peneliti peroleh dari hasil wawancara 

guru dan kajian pada jurnal ilmiah, berikut penjelasannya. 

4.2.3.1 Memperbanyak latihan mengerjakan soal cerita 
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Berdasarkan faktor penyebanya, rata-rata siswa kesulitan dalam 

memahami masalah dalam soal. Hal tersebut dapat diminimalisir dengan 

memperbanyak latihan mengerjakan soal cerita, agar siswa terbiasa 

dengan bahasa pada soal cerita sehingga ketika mengerjakan soal cerita 

siswa sudah bisa. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari beberapa guru 

yang peneliti wawancarai, yakni bahwa siswa harus dilatih 

seseringmungkin cerita untuk mengerjakan soal cerita. Selain itu cara ini 

juga sesuai dengan teori Koneksionisme yang dicetuskan oleh Thorndike 

tahun 1949, salah satu hukum belajar menurut Throdike adalah hukum 

latihan yang mengimplikasikan bahwa semakin banyak berlatih maka 

seorang pembelajar akan semakin kuat, sebaliknya jika tidak dilatih maka 

ia akan semakin lemah  (Rifa’I dan Anni, 2012) . Oleh karena itu, untuk 

dapat terampil dalam mengerjakan soal cerita maka siswa harus sering 

dilatih. Pola latihan yang ditawarkan  bisa beragam mulai dari kegiatan 

mencongkak soal cerita, maupun dengan meminta siswa sendiri yang 

membuat soal untuk kemudian dibahas bersama.  

4.2.3.2  Membuat Soal Cerita dengan Bahasa Komunikatif 

Soal cerita merupakan soal penerapan konsep matematika dalam 

kehidupan sehari-hari. Namun, untuk anak usia sekolah dasar biasanya 

masih kesulitan dalam memahami masalah dalam soal, karena anak 

dalam rentang usia tersebut perkembangan bahasa yang diperoleh 

belum maksimal. Oleh karena itu, untuk dapat memudahkan siswa 

dalam memahami masalah dalam soal cerita maka perlu digunakan 
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bahasa yang komunikatif.  Hal tersebut sesuai dengan pernyataan 

Fatimah dan H.Sujati (2011) bahwa salah satu kriteria penyusunan soal 

cerita yang baik untuk siswa  SD adalah kalimat dalam soal cerita 

singkat dan jelas. Berikut beberapa kriteria pengembangan soal cerita 

dengan bahasa komunikatif  menurut Sumarwati (2011): 

1) Menggunakan kosakata yang familiar dan sering dipakai; 

2) Menggunakan kalimat aktif; 

3) Jumlah kata pada setiap kalimat adalah 3-9 untuk  kelas IV dan 3-12 

kata untuk kelas V dan VI; 

4) Jumlah kalimat pada soal adalah 5-8 kalimat untuk kelas IV dan 

maksimal 12 kalimat untuk kelas V dan VI; 

5) Kalimat majemuk bersyarat (menggunakan kata hubung jika, 

apabila) dibuat menjadi kalimat-kalimat tunggal; 

6) Kalimat tanya yang kompleks dibuat menjadi sederhana; 

7) Menggunakan satuan ukuran yang jelas pada kalimat tanya; 

8) Kepemilikan yang abstrak dibuat menjadi konkret; 

9) Kepemilikan atau nama diri berupa inisial dibuat menjadi yang 

kontekstual; 

10) Menggunakan aktor dan koaktor yang memiliki hubungan 

keluarga (familiar) pada soal yang memuat frase “lebih banyak” dan 

“lebih sedikit”; 

11) Menggunakan tiga komponen wacana secara lengkap (mencakup 

komponen situasi awal, komponen peristiwa, dan komponen 

pertanyaan); 

12) Menggunakan situasi awal untuk membangun konteks yang jelas 

dan menarik minat (ada aktor, setting waktu dan tempat); 

13) Menggunakan nama aktor dan koaktor yang jelas perbedaanya; 

14) Menggunakan objek atau benda yang familiar; 

15) Bahasa yang digunakan tidak mengarah kepada SARA, 

kekasaran, pornografi, pelecehan, bias gender dan sebagainya yang 

dapat mengganggu dan memengaruhi pikiran dan perasaan peserta 

didik secara negatif. 

Berikut contoh beberapa modifikasi soal cerita pada buku teks 

menjadi soal cerita dengan bahasa komunikatif.  

1) “A dan B mengikuti lomba lari. A mencapai garis finish setelah 

berlari selama 20 menit 15 detik, sedang B selama 25 menit 28 detik. 

Berapa detik selisih waktu berlari antara A dan B? Siapa 
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pemenangnya?” . Dalam  soal tersebut tidak terdapat aktor yang 

jelas, sehingga contoh soal tersebut kurang menarik untuk anak usia 

SD. Soal tersebut dapat lebih menarik untuk anak jika dimodifikasi 

dengan menambah aktor dan cerita yang familiar bagi anak, salah 

satunya dari kartun anak. Berikut hasil modifiksai soal tersebut. 

“Upin dan Ipin mengikuti lomba lari agar mendapat hadiah jam 

tangan dari kakek. Upin mencapai garis finish setelah berlari selama 

20 menit 15 detik, sedang Ipin selama 25 menit 28 detik. Berapa 

detik selisih waktu berlari antara Upin dan Ipin? Siapa 

pemenangnya?” 

2) “Ema memiliki pita sepanjang 50 cm. Berapa meter panjang pita 

ema?”. Soal tersebut sudah memunculkan aktor dalam cerita, namun 

karakter aktornya belum muncul. Selian itu, komponen cerita yang 

muncul hanya terdiri dari komponen peristiwa dan pertanyaan, 

sedangkan komponen situasi awal belum terpenuhi. Soal tersebut 

akan lebih menarik jika dimodifikasi menjadi soal berikut. “Ema 

memiliki rambut panjang dan suka diikat rapi. Ia suka memakai pita 

untuk mengikat rambutnya. Hari ini ia  memakai pita merah 

sepanjang 50 cm. Berapa meter panjang pita ema?. Modifikasi soal 

tersebut dilakukan dengan menambah karakter pada aktor, serta 

setting waktu dan tempat.  

Pembuatan soal cerita dengan bahasa komunikatif seperti dalam 

contoh tersebut terbukti dapat meningkatkan motivasi siswa untuk 



117 

 

 

 

mngerjakan soal dan memudahkan pemahaman terhadap soal. Hal 

tersebut seusai dengan hasil penelitian Sumawarti tahun 2013 di 4 SD 

kabupaten Surakarta dan 4 SD di kabupaten karangayar. Hasil penelitian 

tersebut menjelaskan bahwa soal cerita dengan bahasa komunikatif 

berhasil mmbuat siswa lebih suka dengan soal cerita, 70 % siswa mampu 

menerjemahkan soal cerita dengan baik, dan  64% siswa dapat 

menemukan hasil operasi hitung dengan tepat karena berhasil memahami 

soal cerita dengan baik. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka 

pemakaian soal cerita dengan bahasa komunikatif akan dapat 

meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal cerita 

matematika. 

4.2.3.3 Menerapkan Pembelajaran Kooperatif dalam Mengajarkan Soal 

Cerita  

Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang menekankan 

kerjasama antar siswa. Pembelajaran kooperatif sangat berguna dalam 

pembelajaran matematika agar siswa dapat saling bekerjasama, 

berdiskusi memecahkan masalah matematika. Hal tersebut sesuai 

dengan pernyataan Rusman (2013: 209)  bahwa pembelajaran 

kooperatif selain dapat meningkatkan hasil belajar akademik juga 

efektif untuk mengembangkan keterampilan sosial. Dengan 

pembelajaran kooperatif, maka desain pembelajaran matematika yang 

dilaksanakan dapat lebih bervariasi dan menyenangkan. 
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Pembelajaran kooperatif ini telah dilaksanakan oleh salah satu 

guru yang peneliti wawancarai menyatakan bahwa dalam mengajar ia 

sering mengelompokkan siswa berkemampuan rendah dan 

berkemampuan tinggi, hal tersebut menurut penuturan guru dapat 

membantu siswa yang berkemampuan rendah . Selain itu (Sulistiyah, 

dkk : 2011) dalam penelitiannya pada pembelajaran matematika materi 

pemacahan masalah menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD juga menyimpulkan bahwa, model pembelajaran tersebut dapat 

meningkatkan keaktifan siswa dan hasil tes soal pemecahan masalah 

masing-masing sebanyak 98,75 % dan 85%.  

Berdasarkan hal tersebut, maka strategi pembelajaran kooperatif  

dapat diterapkan untuk memberikan pembelajaran soal cerita yang 

menarik, sehingga siswa dapat lebih memahami soal cerita. Strategi 

yang digunakan bisa bervariasi, contohnya: 

1) Desain 1  

Guru memberikan penjelasan mengenai soal dan contoh cara 

menjawabnya, kemudian dilanjutkan dengan pengelompokkan siswa 

secara heterogen untuk mengerjakan soal tertentu dengan diskusi, 

lalu masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusinya 

didepan kelas. 

2) Desain 2 

 Guru mengelompokkan siswa kedalam kelompok heterogen, 

lalu memberikan bimbingan dan contoh yang berbeda pada masing-
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masing kelompok. Setelah itu, semua kelompok diberi soal yang 

berbeda untuk didiskusikan bersama. Hasil diskusi tersebut 

kemudian dikoreksi guru, setalah benar masing-masing anggota 

kelompok bertugas untuk berbagi dan menjelaskan contoh soal yang 

diterimanya kepada anggota kelompok lain.  

4.2.3.4 Memberikan Penjelasan Menggunakan Alat Peraga Konkret  

  Pembelajaran pecahan termasuk dalam kategori abstrak, sedangkan 

menurut tahap perkembangannya siswa SD masih dalam tahap berpikir 

operasional konkret. Oleh karena itu, tidak heran jika salah satu faktor 

penyebab kesalahan siswa dalam mengerjakan soal cerita materi pecahan 

adalah siswa tidak paham konsep dan operasi bilangan pecahan.  

 Salah satu guru di sekolah penelitian menyatakan bahwa untuk 

mengajarkan soal pecahan akan sangat efektif jika menggunakan alat 

peraga konkret, sehingga siswa lebih mudah memahami materi. Hal 

tersebut memang benar, sesuai teori kerucut pengalaman belajar Edgar 

Dale (dalam Sundayana, 2014) bahwa pengalaman langsung merupakan 

cara paling efektif untuk belajar. Pengalaman langsung tersebut dapat 

diperoleh dengan jalan yang behubungan langsung dengan benda, 

kejadian, dan keadaan sebenarnya.  Hal tersebut juga didukung oleh teori 

filsafat eksistensialisme bahwa pengalaman individu sangat penting 

dalam proses pendidikan untuk mengembangkan potensi peserta didik 

(Sadulloh, 2004). Berdasarkan alasan tersebut, maka untuk dapat 

meningkatkan pemahaman siswa terhadap soal cerita materi pecahan, 
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maka guru harus menggunakan alat peraga yang konkret. Alat peraga 

tersebut seperti potongan kue, semangka, ataupun potongan kertas, serta 

alat peraga lain yang memungkinkan untuk digunakan dalam 

menjelaskan konsep dan operasi pecahan.  
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BAB V 

PENUTUP 

 
5.1 Simpulan  

Berdasarkan penelitian mengenai kesalahan siswa dalam mengerjakan 

soal cerita matematika materi pecahan yang dilakukan pada siswa dan guru 

kelas IV di SD Negeri se-gugus lodan, dapat disimpulkan beberapa hal 

berikut.  

1)  Keslaahan yang dilakukan oleh siswa dalam mengerjakan soal cerita 

matematika materi pecahan adalah kesalahan membaca sebanyak 8 

kesalahan, kesalahan memahami masalah adalah sebanyak 133 kesalahan, 

kesalahan transformasi adalah sejumlah 16 kesalahan, kesalahan proses 

perhitungan adalah sejumlah 50 kesalahan, dan kesalahan penarikan 

kesimpulan adalah sebanyak 3 kesalahan. 

2) Terdapat 3 faktor penyebab siswa melakukan kesalahan, yakni karena 

kesulitan memahami masalah, tidak memahami konsep dan operasi 

pecahan, dan penyebab kesalahan karena lupa serta tidak teliti.  

3) Solusi yang dapat dilakukan untuk meminimlisir kesalahan siswa dalam 

mengerjakan soal cerita adalah dengan memperbanyak latihan mengerjakan 

soal cerita, membuat soal cerita dengan bahasa yang lebih komunikatif, 

menerapkan pembelajaran kooperatif dalam mengajarkan soal cerita, dan 

memberikan penjelasan menggunakan alat peraga konkret. 

 

 



122 

 

 

 

5.2 Saran 

5.2.1  Bagi Guru 

Mengingat pentingnya materi soal cerita dalam matematika, maka 

sebaiknya guru dapat menerapkan pembelajaran soal cerita secara lebih 

intensif menggunakan model yang lebih variatif dengan disertai alat 

peraga, sehingga siswa dapat lebih termotivasi untuk mempelajari soal 

cerita.  

5.2.2  Bagi Siswa 

Hendaknya siswa lebih aktif dan fokus dalam pembelajaran, 

sehingga dapat memperoleh pengetahuan dengan maksimal dan 

meningkatkan hasil belajar. Dalam mengerjakan soal, hendaknya siswa 

lebih teliti dan cermat, sehingga kesalahan dapat diminimalisir. 

5.2.3  Bagi Peneliti Lain 

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti ini dapat ditindaklanjuti 

dengan penelitian lanjutan yang bersifat aplikatif, sehingga penelitian 

dapat saling mendukung dan benar-benar bermanfaat.  
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Lampiran 1 

Daftar Siswa Kelas Penelitian 

1. SD Negeri Dadapsari 

No Kode Siswa 

1 P 1 

2 P 2 

3 P 3 

4 P 4 

5 P 5 

6 P 6 

7 P 7 

8 P 8 

9 P 9 

10 P 10 

11 P 11 

12 P 12 

13 P 13 

14 P 14 

15 P 15 

16 P 16 

17 P 17 

18 P 18 

19 P 19 

20 P 20 

21 P 21 

22 P 22 

23 P 23 

24 P 24 

25 P 25 

26 P 26 

27 P 27 

28 P 28 

29 P 29 

30 P 30 

31 P 31 

32 P 32 

33 P 33 
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34 P 34 

35 P 35 

36 P 36 

37 P 37 

38 P 38 

39 P 39 

40 P 40 

 

2. SD Negeri Kuningan 4 

No Kode 

1 P 41 

2 P 42 

3 P 43 

4 P 44 

5 P 45 

6 P 46 

7 P 47 

8 P 48 

9 P 49 

10 P 50 

11 P 51 

12 P 52 

13 P 53 

14 P 54 

15 P 55 

16 P 56 

17 P 57 

18 P 58 

19 P 59 

20 P 60 

21 P 61 

22 P 62 

23 P 63 

24 P 64 

25 P 65 

26 P 66 

27 P 67 

28 P 68 

29 P 69 

30 P 70 

31 P 71 
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32 P 72 

33 P 73 

34 P 74 

35 P 75 

36 P 76 

37 P 77 

 

3. SD Negeri Purwosari 1 

No Kode Siswa 

1 P 78 

2 P 79 

3 P 80 

4 P 81 

5 P 82 

6 P 83 

7 P 84 

8 P 85 

9 P 86 

10 P 87 

11 P 88 

12 P 89 

13 P 90 

14 P 91 

15 P 92 

16 P 93 

17 P 94 

18 P 95 

19 P 96 

20 P 97 

21 P 98 

22 P 99 

23 P 100 

24 P 101 

25 P 102 

26 P 103 

27 P 104 

28 P 105 

29 P 106 

30 P 107 

 

 



132 

 

 

 

4. SD Negeri Purwosari 2 

No Kode 

1 P 108 

2 P 109 

3 P 110 

4 P 111 

5 P 112 

6 P 113 

7 P 114 

8 P 115 

9 P 116 

10 P 117 

11 P 118 

12 P 119 

13 P 120 

14 P 121 

15 P 122 

16 P 123 

17 P 124 

18 P 125 

19 P 126 

20 P 127 

21 P 128 

22 P 129 

23 P 130 

24 P 131 

25 P 132 

26 P 133 

27 P 134 

28 P 135 

29 P 136 

30 P 137 

31 P 138 

32 P 139 

33 P 140 
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5. SD Negeri Kuningan 2 

No Kode  

1 P 141 

2 P 142 

3 P 143 

4 P 144 

5 P 145 

6 P 146 

7 P 147 

8 P 148 

9 P 149 

10 P 150 

11 P 151 

12 P 152 

13 P 153 

14 P 154 

15 P 155 

16 P 156 

17 P 157 

18 P 158 

19 P 159 

20 P 160 

21 P 161 

22 P 162 

23 P 163 

24 P 164 

25 P 165 

26 P 166 

27 P 167 
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Lampiran 2 

 

KISI-KISI SOAL TES 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semeter  : IV/ 2 

Materi Pokok  : Pecahan 

Alokasi Waktu : 60 Menit 

Kompetensi 

Dasar 

 

Indikator Tujuan 

Pembelajaran 

Ranah Kognitif 

 

Bentuk Soal No Soal TK 

Kesukaran  
Kunci 

Jawaban 

6.5 

Menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

pecahan 

 

 

1. Menyelesaikan 

soal cerita kehidupan 

sehari-hari yang 

melibatkan operasi 

penjumlahan dua 

pecahan berpenyebut 

sama. 

1. Setelah 

mendengarkan 

penjelasan guru 

mengenai pecahan, 

siswa dapat 

menyelesaikan soal 

cerita penjumlahan 

C3 

 

 

 

 

 

 

Uraian 

 

 

 

 

 

 

1 Mudah Terlampir 



135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 dua pecahan 

berpenyebut sama 

dengan cermat   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Menyelesaikan 

soal cerita kehidupan 

sehari-hari yang 

melibatkan operasi 

penjumlahan dua 

pecahan dengan 

penyebut berbeda. 

2.Dengan mengubah 

penyebut pecahan, 

siswa dapat 

menyelesaikan soal 

cerita penjumlahan 

dengan penyebut 

berbeda dengan teliti 

C3 

 

2 Sedang Terlampir 

3.Menyelesaikan soal 

cerita kehidupan 

sehari-hari yang 

melibatkan operasi 

pengurangan dua 

pecahan berpenyebut 

sama. 

3. Setelah 

mendengarkan 

penjelasan guru 

mengenai pecahan, 

siswa dpaat 

menyelesaikan soal 

cerita pengurangan 

dua pecahan 

C3 

 

3 Sukar Terlampir 
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berpenyebut sama 

dengan terampil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Menyelesaikan 

soal cerita kehidupan 

sehari-hari yang 

melibatkan operasi 

pengurangan dua 

pecahan berpenyebut 

berbeda. 

4. melalui kegiatan 

latihan penyelesaian 

soal, siswa dapat 

menyelesaikan soal 

cerita pengurangan 

dua pecahan 

berpenyebut berbeda 

dengan terampil 

C3 

 

4 Sukar Terlampir 

5. Menyelesaikan 

soal cerita kehidupan 

sehari-hari yang 

melibatkan operasi 

campuran 

penjumlahan dan 

pengurangan pecahan 

berpenyebut sama 

5. melalui kegiatan 

eksplorasi 

penyelesaian soal 

pecahan, siswa dapat 

menyelesaikan soal 

cerita yang melibatkan 

operasi campuran 

penjumlahan dan 

C3 

 

5 Sedang Terlampir 
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pengurangan pecahan 

berpenyebut sama 

dengan teliti 

 

 

 

  6. Menyelesaikan 

soal cerita kehidupan 

sehari-hari yang 

melibatkan operasi 

campuran 

penjumlahan dan 

pengurangan pecahan 

berpenyebut berbeda 

6. melalui kegiatan 

eksplorasi 

penyelesaian soal 

pecahan, siswa dapat 

menyelesaikan soal 

cerita yang melibatkan 

operasi campuran 

penjumlahan dan 

pengurangan pecahan 

berpenyebut berbeda 

dengan teliti 

C3 

 

6 Sukar Terlampir 
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Lampiran 3 

Soal Tes 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semeter  : IV/ 2 

Materi Pokok  : Pecahan 

Alokasi Waktu : 60 Menit 

 

Petunjuk: 

1. Tuliskan identitas lengkap pada lembar jawab yang telah disediakan. 

2. Berdoalah sebelum mengerjakan soal. 

3. Kerjakanlah dahulu soal yang menurut kalian mudah. 

4. Dilarang membuka buku, memberi jawaban kepada teman, dan menerima 

jawaban dari teman. 

5. Tulislah jawaban dengan tulisan yang jelas dibaca 

6. Kerjakan setiap soal dengan cara:  

a. membaca soal dengan cermat 

b. menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dalam soal 

c. menulis rumus atau operasi hitung yang akan digunakan 

d. melakukan proses perhitungan dengan cermat 

e. menuliskan jawaban dengan teliti pada lembar jawaban yang telah 

disediakan. 

 

Kerjakan Soal Berikut! 

1. Untuk membuat kue, ibu membeli tepung terigu sebanyak 
 

 
 kg.  Setelah dibuat, 

ternyata tepung terigu yang dibeli ibu masih kurang, sehingga ibu kemudian 

membeli lagi tepung terigu sejumlah tigaperempat kg. Berapa kg total tepung 

terigu yang Ibu beli? 

2. Andi mempunyai seutas tali dengan panjang 
 

 
 m, doni juga memiliki seutas tali 

dengan panjang 
 

 
 m. Jika tali Andi dan Doni disambung, berapakah panjang tali 

mereka? 

3. Ibu Ani membuat sebuah kue besar yang dipotong menjadi 16 bagian sama 

besar. Setelah pulang sekolah, Ani memakan 
 

  
 bagian kue. Berapa sisa kue Ibu 

Ani? 
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4. Ayah Toni mengecat sebuah tongkat yang panjangnya 
 

  
 meter dengan warna 

hijau dan kuning. Sepanjang seperempat meter di cat warna hijau dan sisanya 

dicat warna kuning. Berapa meter panjang tongkat yang di cat warna hijau? 

5. Pedagang Ikan di desa Tanjung Mas memiliki 
 

 
  kuintal  persediaan ikan 

bandeng. Dalam satu jam, persediaan ikan tersebut telah terjual 
 

 
 kuintal.  Untuk 

mencegah kekurangan, pedagang ikan menambah  persediaan ikan bandeng 

sejumlah 
 

 
 kuintal. Berapa persediaan yang dimiliki pedagang ikan sekarang? 

6. Pak Tani mempunyai sebidang sawah yang luasnya 
  

  
  hektar. Seluas 

 

 
  hektar 

dari sawah tersebut ditanami padi, 
 

 
 hektar dari sawah tersebut ditanami jagung, 

dan sisanya ditanami palawija. 

a. Berapa hektar sawah Pak Tani yang ditanami padi dan jagung? 

b. Berapa hektar sawah Pak Tani yang ditanami palawija?  
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Lampiran 4 

 

KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN SOAL PENELITIAN 

Kelas/Semester : IV/II 

Mata Pelajaran : Matematika  

Materi Pokok  : Soal Cerita Pecahan 

Alokasi Waktu : 60 Menit 

No Soal dan Penyelesaian Keterangan 

(Tahapan 

Penyelesaian Soal 

Berdasarkan Teori 

Newman) 

Skor 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soal 

Untuk membuat kue, ibu membeli tepung terigu sebanyak 
 

 
 kg.  Setelah dibuat, 

ternyata tepung terigu yang dibeli ibu masih kurang, sehingga ibu kemudian 

membeli lagi tepung terigu sejumlah tigaperempat kg. Berapa kg total tepung 

terigu yang Ibu beli? 

Penyelesaian 

Diketahui:  

tepung terigu pembelian pertama 
 

 
 kg 

membeli lagi  
 

 
 kg 

Ditanya: 

Berapa total tepung terigu yang dibeli 

ibu? 

Memahami masalah 1 

Jawab: 

Total tepung tergu yang dibeli ibu = 

Tepung terigu pembelian pertama + 

tepung terigu pembelian kedua 

Transformasi 

Masalah 

1 
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= 
 

 
 + 

 

 
  

= 
   

 
  

= 
 

 
 = 1 

Proses perhitungan 

 

2 

Jadi, total tepung terigu yang ibu beli 

adalah 
 

 
  atau 1 kg.  

Penulisan Jawaban 1 

Skor Total Soal Nomor 1 5 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soal 

Andi mempunyai seutas tali dengan panjang 
 

 
 m, Doni juga memiliki seutas tali 

dengan panjang 
 

 
 m. Jika tali Andi dan Doni disambung, berapakah panjang tali 

mereka? 

Penyelesaian 

Diketahui: 

Tali Andi 
 

 
 m; tali Doni 

 

 
 m 

Ditanya: 

Panjang tali Doni dan Andi setelah 

disambung 

Memahami Masalah 1 

Jawab: 

Panjang tali Doni dan Andi setelah 

disambung = 

Panjang tali Doni + Panjang tali Andi  

Transformasi Masalah 1 

Penyebut dari 
 

 
 dan 

 

 
 berturut-turut 

adalah 2 dan 3. KPK dari kedua angka 

tersebut adalah 6.  

Sehinga,  

Proses perhitungan 

 

2 
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 + 

 

 
 = 

   

 
 = 

 

 
 

Jadi, Panjang tali Doni dan Andi setelah 

disambung adalah 
 

 
 meter. 

Penulisan Jawaban 1 

Skor Total Soal Nomor 2 5 

3. Soal 

Ani membuat sebuah kue besar yang dipotong menjadi 16 bagian sama besar. 

Setelah pulang sekolah, Adik Ani memakan 
 

  
 bagian kue. Berapa sisa kue Ani? 

Penyelesaian 

Diketahui:  

1 kue Ani dipotong 16 bagian sama besar 

= 
  

  
 

Kue dimakan Adik Ani 
 

  
 bagian 

Ditanya: 

Berapa sisa kue Ani? 

Memahami masalah 1 

Jawab: 

Sisa kue Ani = 

Kue utuh – kue yang dimakan Adik Ani 

Transformasi Masalah 1 

  

  
 - 

 

  
 = 

    

  
 =  

  

  
 = 

 

 
 

Proses Perhitungan 2 

Jadi, sisa kue Ani adalah 
 

 
 bagian 

Penulisan Jawaban 1 

Total Skor Nomor 3 

 

 

5 
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4. Soal  

Ayah Toni mengecat sebuah tongkat yang panjangnya 
 

  
 meter dengan warna 

hijau dan kuning. Sepanjang seperempat meter di cat warna hijau dan sisanya 

dicat warna kuning. Berapa meter panjang tongkat yang di cat warna hijau? 

 

Penyelesaian 

Diketahui: 

Panjang tongkat ayah toni 
 

  
  meter 

 

 
 meter dicat warna hijau 

Sisanya dicat warna kuning 

 

Ditanya: 

Berapa meter panjang tongkat yang dicat 

warna kuning? 

 

Memahami Masalah 1 

Jawab: 

Panjang tongkat yang dicat warna kuning 

= Panjang tongkat ayah sebelum dicat – 

panjang tongkat yang dicat warna hijau 

Transformasi Masalah 1 

Penyebut dari  
  

  
 dan  

 

 
  adalah 10 dan 4, 

dengan KPK 20. Sehingga  

 

  
 - 

 

 
  = 

    

  
  = 

  

  
 

Proses Perhitungan  2 

Jadi, panjang tongkat ayah yang dicat 

warna kuning adalah 
  

  
 meter.  

Penulisan Jawaban 1 

 

Total Skor Soal Nomor 4 

5 

5.  Soal  
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Pedagang Ikan di desa Tanjung Mas memiliki 
 

 
 kuintal persediaan ikan bandeng. 

Dalam satu jam, persediaan ikan tersebut telah terjual 
 

 
 kuintal.  Untuk mencegah 

kekurangan, pedagang ikan menambah  persediaan ikan bandeng sejumlah 
 

 
 

kuintal. Berapa persediaan yang dimiliki pedagang ikan sekarang? 

 

 

Penyelesaian: 

Diketahui:  

Persediaan Ikan awal 
 

 
   kuintal Ikan 

terjual 
 

 
 kuintal 

Tambahan persediaan ikan 
 

 
 kuintal. 

Ditanya:  

Berapa persediaan ikan yang dimiliki 

pedagang ikan sekarang? 

Memahami Masalah 1 

Jawab:  

Persediaan ikan yang dimiliki pedagang 

ikan sekarang  

= persediaan awal – terjual + tambahan 

persediaan 

Transformasi 

Masalah 

1 

 

 
 - 

 

 
 + 

 

 
 = 

 

 
 

Proses Perhitungan  2 

Jadi, Persediaan ikan yang dimiliki 

pedagang ikan sekarang adalah 
 

 
 kuintal. 

Penulisan Jawaban  1 

Total Skor Soal Nomor 5 5 

6. Soal 
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Pak Tani mempunyai sebidang sawah yang luasnya 
  

  
 hektar. Seluas 

 

 
 hektar 

dari sawah tersebut ditanami padi, 
 

 
 hektar dari sawah tersebut ditanami jagung, 

dan sisanya ditanami palawija. 

a. Berapa hektar sawah Pak Tani yang ditanami padi dan jagung? 

b. Berapa hektar sawah Pak Tani yang ditanami palawija? 

Penyelesaian 

Diketahui: 

Luas sawah pak tani 
  

  
 hektar 

Ditanami padi 
 

 
 hektar 

Ditanami jagung 
 

 
 jagung 

Siswa lahan ditanami palawija 

Ditanya: 

a. Sawah pak tani yang ditanami 

padi dan jagung 

b. Sawah pak tani yang ditanami 

palawija 

Memahami masalah 1 

Jawab: 

a. Sawah pak tani yang ditanami padi 

dan jagung = 

Luas sawah yang ditanami padi + 

luas sawah yang ditanami jagung 

b. Sawah pak tani yang ditanami 

palawija = 

Luas sawah keseluruhan – luas sawah 

yang ditanami padi dan jagung 

Transformasi masalah 1 
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a. Penyebut dari 
 

 
, 
 

 
 adalah 3 dan 6. 

KPK dari dua angka tersebut adalah 6, 

sehingga 

 
 

 
 + 

 

 
 = 

   

 
 = 

 

 
   

b. Luas lahan yang ditanami palawija 

adalah 
  

  
 - 

 

 
  = 

Penyebut dari kedua pecahan tersebut 

adalah 12 dan 6. Sehingga,  

  

  
 - 

 

 
  =  

     

  
 = 

 

  
 

Proses perhitungan 

 

2 

Jadi, luas sawah yang ditanami padi 

dan jagung adalah 
 

 
 hektar , 

sedangkan sisa sawah yang ditanami 

palawija adalah 
 

  
 hektar. 

Penulisan jawaban 1 

Skor Total Soal Nomor 6 5 

Skor Maksimal 30 

 

Nilai Akhir = 
                         

             
 x 100 
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Lampiran 5 

Validasi Soal  

1. Validator 1  
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2. Validator 2 
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Lampiran 6 

Data Subjek Penelitian 

Kode Siswa 

Kode Subjek 

Penelitian Kode Siswa 

Kode Subjek 

Penelitian 

P 2  S 1 P 94 S 21 

P 5 S 2 P 98 S 22 

P 6 S 3 P 103 S 23 

P 14 S 4 P 110 S 24 

P 22 S 5 P 112 S 25 

P 33 S 6 P 116 S 26 

P 40  S 7 P 119 S 27 

P 41 S 8 P 123 S 28 

P 44 S 9 P 133 S 29 

P 47 S 10 P 135 S 30 

P 49 S 11 P 136 S 31 

P 56 S 12 P 137 S 32 

P 57 S 13 P 143 S 33 

P 72 S 14 P 144 S 34 

P 74 S 15 P 149 S 35 

P 84 S 16 P 153 S 36 

P 86 S 17 P 162 S 37 

P 89 S 18 P 163 S 38 

P 90  S 19 P 164 S 39 

P 93 S 20 P 167 S 40 
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Lampiran 7  

Hasil Pekerjaan Subjek Penelitian 

1. S 1 
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2. S 3 
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3.  S 12  
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4. S 13  
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5. S 17  
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6. S 19  
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7. S 30  
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8. S 32 
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9. S 36 
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139 

 

 

 

10. S 40  
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Lampiran 8 

PEDOMAN WAWANCARA 

Pedoman wawancara merupakan suatu alat bantu yang digunakan oleh peneliti 

untuk memperoleh data yang berupa daftar pertanyaan yang akan ditanyakan 

sebagai catatan. Pedoman wawancara dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 

bagian. Bagian yang pertama dibuat agar dapat menjawab pertanyaan rumusan 

masalah nomor 1 (Kesalahan-kesalahan apa saja yang dilakukan oleh siswa 

dalam menyelesaikan soal cerita matematika materi pecahan?) dan 2 (faktor-

faktor apa saja yang menyebabkan siswa melakukan  kesalahan dalam 

menyelesaikan soal cerita materi pecahan?). Bagian pertanyaan tersebut 

ditanyakan oleh peneliti kepada subjek penelitian. Bagian yang kedua dibuat agar 

dapat menjawab pertanyaan rumusan masalah nomor 3 (Bagaimana solusi untuk 

meminimalisir kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita materi 

pecahan?). Bagian pertanyaan tersebut ditanyakan oleh peneliti kepada guru kelas 

yang dianggap sebagai ahli. 

Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak 

terstruktur dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. 

1. Pertanyaan yang diajukan disesuaikan dengan kondisi penyelesaian masalah 

yang dilakukan subjek penelitian (tulisan maupun penjelasannya). 

2. Pertanyaan yang diajukan tidak harus sama, tetapi memuat inti permasalahan 

yang sama. 

3. Pertanyaan diajukan kepada subjek penelitian sesuai dengan data yang 

diperlukan. 

4. Apabila subjek penelitian mengalami kesulitan dalam menjawab pertanyaan 

tertentu, subjek penelitian akan didorong untuk merefleksi diri/diberikan 

pertanyaan yang lebih sederhana/ pertanyaan lain tanpa menghilangkan inti 

permasalahan. 
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Lampiran 9 

 

KISI-KISI PEDOMAN WAWANCARA SISWA 

 BERDASARKAN PROSEDUR NEWMAN 

No Prosedur Newman Indikator 

I Membaca soal (reading) 1. Siswa dapat membaca atau 

mengenal simbol-simbol atau kata 

kunci dalam soal 

2. Siswa memaknai arti setiap kata, 

istilah atau simbol dalam soal. 

II Memahami masalah 

(Comprehension) 

1. Siswa memahami apa saja yang 

diketahui dalam soal. 

2. Siswa memahami apa saja yang 

ditanyakan dalam soal 

III Transformasi masalah 

(Transformation) 

1. Siswa dapat menentukan operasi 

yang akan digunakan dalam 

menyelesaikan soal 

2. Siswa dapat membuat model 

matematis/ rumus dari soal yang 

diberikan 

IV Keterampilan proses 

(Process Skill) 

1. Siswa mengetahui prosedur atau 

langkah-langkah yang akan 

digunakan untuk menyelesaikan 

soal. 

2. Siswa dapat menjelaskan 

prosedur atau langkah-langkah 

yang digunakan untuk 

menyelesaikan soal 

3. Siswa dapat menemukan hasil 

akhir sesuai prosedur atau 

langkah-langkah yang digunakan 

untuk menyelesaikan soal 

V Penulisan jawaban (Encoding) 1. Siswa dapat menunjukkan 

jawaban akhir dari penyelesaian 

soal 

2. Siswa dapat menuliskan jawaban 

akhir sesuai dengan kesimpulan 
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yang dimaksud dalam soal 

 

 

Lampiran 10 

 

PEDOMAN WAWANCARA SISWA  

BERDASARKAN PROSEDUR NEWMAN 

 

I. Pengungkapan Penyebab  Kesalahan untuk Tipe Kesalahan Membaca 

(Reading/R) 

No. Pertanyaan 

1. Bacakan soalnya! 

2. Ceritakan maksud dari soal tersebut! 

3. Dapatkah kamu menuliskan lambang pecahan dari soal tersebut? 

 

 

No  

 

II. Pengungkapan Penyebab Kesalahan untuk Tipe Kesalahan Memahami 

Masalah (Comprehension/C) 

 Pertanyaan 

1. Coba jelaskan apa saja yang diketahui dalam soal! 

2.  Coba jelaskan apa saja yang ditanyakan dalam soal! 

3. 

 

Apakah yang kamu tuliskan sudah mampu menjawab permasalahan dalam soal? 

 

 

No  

 

III. Pengungkapan Penyebab Kesalahan untuk Tipe Kesalahan Transformasi 

Masalah (Trasformation/T) 

 Pertanyaan 

1. Ada berapa operasi hitung yang akan kamu gunakan untuk menyelesaikan soal 

tersebut? 
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2.  Operasi apa yang akan kamu gunakan untuk menyelesaikan soal tersebut? 

3. 

 

Coba tuliskan rumus yang akan kamu gunakan dalam menyelesaikan soal tersebut! 

 

 

 

No  

 

IV. Pengungkapan Penyebab Kesalahan untuk Tipe Kesalahan Proses 

Perhitungan (Process skill/P) 

 Pertanyaan 

1. Jelaskan langkah-langkah yang kamu gunakan untuk mencari jawaban dari soal 

tersebut! 

2.  Coba kerjakan soal tersebut sesuai langkah-langkah yang kamu ceritakan! 

3. Periksa kembali, apakah semua proses yang kamu lakukan sudah benar? 

4. Apakah hasil dari perhitunganmu sudah dapat menjawab permasalahan dalam 

soal? 

5. Jika belum, langkah apa lagi yang harus dilakukan untuk menemukan apa yang 

ditanyakan? 

6. Tuliskan langkah tersebut! 

 

 

 

No  

 

V. Pengungkapan Penyebab Kesalahan untuk Tipe Kesalahan Penulisan 

Jawaban (Encoding/E) 

 Pertanyaan 

1. Apa hasil perhitunganmu sudah tepat? 

2.  Apa kesimpulan yang kamu dapat dari jawabanmu? 

3. Coba tuliskan kesimpulanmu dari pertanyaan tersebut! 

4. Apa satuan yang kamu gunakan? 

5. Apa satuan yang kamu gunakan sudah tepat? 
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Lampiran 11  

Validasi Pedoman Wawancara  
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148 
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Lampiran 12  

Transkrip Wawancara Subjek Penelitian 

1. S 15 Soal nomor 1 

P : Baruna ya?  

S : iya 

P : Mas baruna kemarin sudah mengerjakan soal matematika nomor 1 sampai 6 

ya? Susah susah atau gampang? 

S : Susah 

P : Belum membaca dengan yeliti ya? Kemarin kak juli lihat jawabannya baruna 

banyak sekali yang menggunakan satuan kilogram. Nomor 1 kg, nomor 2 kg, 

nomor 3 kg, nomor 4 kg, nomor 5 kg, nomor 6 juga kg.  Coba kita lihat soalnya 

lagi, apakah semuanya memang menggunakan satuan kilogram?  

S : ya 

P : coba nomor 1 menggunakan satuan apa? Kg betul. nomor 2?  

S : ndak, meter  

P : Meter atau kilogram?  

S : Meter 

P : terus ini (nomor 3)?  

S : Bagian 

P : ini (nomor 4) ? 

S : Meter 

P : terus ini (nomor 5)?  

S : Kw 

P : Kw bacanya kwintal ya. Ini (nomor 6) hektar ya. Lha, berarti kemarin mas 

baruna dapat satuan Kg semua darimana? 

S : tersenyum 

P : hmmm, malu ya?. Yasudah, kita lanjut ya untuk mas baruna. Mas baruna, kak 

juli mau tanya nya untuk nomor soal yang pertama atau nomor 1. Nomor 1 

yang diketahui apa?  

S : 
 

 
 kg kue,  

 

 
 kg kue 2 

P : apakah yang diketahui memang semuanya kue?, coba dibaca lagi soalnya! 

S : Untuk membuat kue, ibu membeli tepung terigu sebanyak 
 

 
 kg.  Setelah 

dibuat, ternyata tepung terigu yang dibeli ibu masih kurang, sehingga ibu 

kemudian membeli lagi tepung terigu sejumlah tigaperempat kg. Berapa kg 

total tepung terigu yang Ibu beli? 

P : nah, berarti yang 
 

 
 kg kue atau bukan?  

S : kue 

P : nah yang 
 

 
 kg kue atau bukan?  

S : bukan, tepung 

P : nah, berarti yang 
 

 
 kg apa? 

S : kue 

P : masa? Coba dibaca lagi 
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S : Untuk membuat kue, ibu membeli tepung terigu sebanyak 
 

 
 kg 

P : nah, berarti yang 
 

 
 tepung ya? 

S : iya. 

P : kemudian, yang ditanyakan apa? 

S : berapa total tepung terigu yang ibu beli? 

P : Berarti yang ditanyakan total kue atau tepung? 

S : Tepung terigu 

P : kenapa kemarin menjawabnya kue? Bingung ya? 

S : hmmmm 

P : nah, sekarang untuk mencari total tepung terigu yang ibu beli berarti 

bagaimana caranya? 

S : ditambah 

P : apa ditambah apa?  

S : Tepung terigu 

P : ya betul, tepung terigu ditambah tepung terigu. Sudah betul yang kemarin. 

Yuk, sekarang dimasukkan.  

S : yang mana bu? 

P : yang ini, pembelian pertama dan pembelian kedua, tetapi bukan kue ya, tetapi 

tepung.  

S : ditambah bu? 

P : kemarin diapakan kamu? Kalau mencari total diapakan? 

S : ditambah 

P : ya, sudah benar sperti itu. yuk, sekarang dimasukkan angkanya! 

S : tepung terigu pertama 
 

 
 ditambah tepung terigu kedua 

 

 
  

P : yuk, sekarang dihitung! Sudah sama atau belum penyebutnya? 

S :  sudah 

P : berarti tinggal diapakan? 

S : ditambah 

P : yuk mulai 

S : bagaimana bu? 

P : penyebutnya sudah sama atau belum? bawahnya tetap atau tidak? 

S : sudah, tetap 

P : kalalu penyebutnya sudah sama, pembilangnya tinggal dihitung. Berapa? 

S : 1+ 3= 4 

P : jadi berapa? 

S : 
 

 
  

P : nah, kemarin kenapa 1 + 4 ? 4 nya dapat darimana? 

S : ndak tahu 

P : berarti kemarin kurang teliti ya. Jadi, kalau ada pecahan berpenyebut sama 

tinggal ditambahahan  atau dikurangkan pembilangnya ya, penyebutnya tetap 

S : iya bu. 

P : jadi hasilnya 
 

 
 , atau masih bisa disederhanakan lagi atau tidak? 
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S  : ndak tahu 

P : 
 

 
 atau 4 dibagi 4, berapa? 

S: 1 

P: yuk, ditulis  

S: baik 

P: jadi, kalau ada soal seperti ini lagi dibaca yang teliti ya baruna! 

S : ya bu. 

P : terimakasih baruna. 

 

2. S 40 pada soal nomor 2 

P : mba novi, coba dibaca soal nomor 2 

S : Andi mempunyai seutas tali dengan panjang 
 

 
 m, doni juga memiliki seutas 

tali dengan panjang 
 

 
 m. Jika tali Andi dan Doni disambung, berapakah 

panjang tali   mereka? 

P :yang diketahui apa saja mba? Kemarin ini jawabanya mba novi ya, yang 

diketahui adalah 
 

 
 m.  

S : iya 

P : 
 

 
 m itu apa mba novi? 

S : panjang tali 

P : panjang talinya siapa? 

S :Andi 

P :terus yang diketahui apalagi?  

S : 
 

 
 m 

P : itu panjang talinya siapa? 

S : andi dan doni 

P : hmm, yang 
 

 
 m panjang talinya siapa? 

S : andi  

P  : andi? Yuk dibaca lagi? Andi, mempunyai seutas tali 
 

 
 m, berarti 

 

 
m adalah 

tali andi, sedangkan punya doni 
  

 
 m . jadi, yang diketahui ada dua ya mba? 

S : iya, tali andi dan doni 

P :kemudian, yang ditanya apa mba? 

S :tali andi dan doni? 

P :betul, berarti cara mencarinya bagaimana mba? 

S :hmmmmmm 

P :cara mencarinya ditambah atau dikurang atau dikali atau dibagi? 

S :hmmmmm 

P :kemarin mba novi ditambah ya? Kenapa ditambah? 
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S :diam 

P : ya, karena disambung jadi ditambah ya. Kemarin sudah betul, kenapa tidak 

mau menjawab? Malu ya? 

S : hehe 

P : yuk, ini sudah betul tinggal cara menghitungnya yang belum betul. Yuk, 

dihitung ulang 

S : (menghitung) 

P :penyebutnya sudah sama atau belum? 

S :belum 

P :kalau belum sama harus diapakan? 

S :disamakan 

P :disamakan jadi berapa ya? Penyebutnya 2 dan 3? 

S :hmmm 

P :diapakan? Mencari penyebutnya dengan? 

S :diam 

P : kalau ndak mudeng boleh dikalikan ya? 2 x3? 

S : 6  

P : sudah ketemu penyebutnya, sekarang mencari pembilangnya bagaimana ya? 

S : diam 

P : 6 dibagi dengan bawah dikali dengan? 

S :atas 

P :ya, 6 dibagi dengan 2, berapa? 

S : diam 

P : 6 dibagi 2 sama dengan 3 ya. Dikali dengan? 

S : atas 

P :sama dengan? 

S :4 

P : memang dikali dengan berapa kok 4? 

S : diam 

P :3 x1 ya, jadi berapa? 

S :3  

P :yuk ditulis. Terus,berikutnya 6 dibagi dengan ini (3), berapa? 

S :diam 

P : kalau membagi begini caranya, jarimu dikeluarkan 6, dikurangkan dengan 3. 

Dalam, mengurangkan, ada berapa kali ada tiganya?  

S : praktik  

P :ada berapa kali tiganya? 

S : dua 

P : berarti 6 dibagi 3? 

S : 2 

P : 2 kali dengan atas, 2 x 2, berapa? 

S : 4 

P : yuk, sekarang tinggal menjumlahkan, 3 + 4 berapa? Yuk dihitung pakai 

jarimu coba! 

S : menghitung 

P : berapa? 
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S : 7 

P : ya, betul. Jadi seperti itu ya. Kemarin mba novi sudah mudeng tetapi belum 

terampil untuk menghitung pecahan yang penyebutnya tidak sama ya? 

S :iya 

P :nah, besok-besok kalau ada yang penyebutnya tidak sama. Mba novi boleh 

mengalikan, dengan catatan kalau hasilnya masih bisa disederhanakan, 

disederhanakan dulu ya. 

S :iya 

P :Yasudah, seperti itu ya mba novi. Terimakasih.  

 

3. S  29 pada soal nomor 3 

P : Mas rizal ya. Hari ini kak juli ingin bertanya sama mas rizal bagaimana mas 

rizal menjawab pertanyaan nomor 3 ya. 

S :iya 

P : Kemarin yang diketahui apa saja mas rizal? 

S : ani membuat kue besar dan dipotong 16 bagian dan dimakan adik ani 

sebanyak  
 

  
 bagian 

P :hmmm, yuk dibaca lagi soalnya. Berapa bagian yang dimakan adik? 

S : 
 

  
 bagian 

P : kenapa mas rizal nulisnya 
 

  
 bagian? 

S : 
 

  
 

 P : ya, jadi mas rizal kemarin kurang teliti ya. 

S : hehe, iya 

P : sekarang yang diketahui mas rizal sudah mudeng. Nah, kalau satu kue 

dipotong menjadi 16 bagian sama besar berarti nilai pecahannya berapa 

kemarin ya? 

S : 
  

  
 

P :ya, sekarang yang ditanyakan apa ya?  

S :jadi, sisa berapa kue ani? 

P :nah, kalau mencari sisa berarti diapakan? 

S :dikurangi 

P :apa dikurang apa? 

S : 
  

  
 - 

 

  
 

P : yuk, dikerjakan ulang dibawah sini. Cara menghitungnya! 

S : (menghitung) 

P :pecahannya penyebutnya sudah sama atau belum? 

S :sudah 

P :berarti tinggal diapakan? 

S :dikurang 

P :ya, dikurang 

S : (menghitung lagi) 

P :ya, hasilnya masih bisa diesederhanakan atau tidak ya mas rizal? 
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S :bisa 

P :ya, sama-sama bisa dibagi 

S :2 

P :yuk, dihitung 

S :ya 

P :nah, seperti itu mash bisa diserhanakan lagi atau tidak? 

S :tidak, eh 

P :masa? 8 dan 6 sama-sama masih bisa dibagi? 

S : 2 

P : hasilnya? 

S  :  
 

 
 

P : betul sekali. Berarti aslinya mas rizal sudah mudeng, tetapi kurang teliti ya. 

Besok-besok kalau mengerjakan lebih teliti lagi ya! 

 

4. S 20  pada soal nomor 4 

P  :  mba yudita, hari ini kak juli mau bertanya dengan mba yudita cara 

mengerjakan  soal  nomor 4. Yuk, dibaca soalnya.  

S  : Ayah Toni mengecat sebuah tongkat yang panjangnya 
 

  
 meter dengan 

warna hijau dan kuning. Sepanjang seperempat meter di cat warna hijau dan 

sisanya dicat warna kuning. Berapa meter panjang tongkat yang di cat warna 

kuning? 

P  : yang diketahui yang pertama napa?  

S  : tongkat yang panjangnya 
 

  
 meter 

P  : betul, yang kedua  

S  : Sepanjang seperempat meter di cat warna hijau 

P  :betul sekarang yang ketiga. 

S : sisanya dicat warna kuning 

P  : betul.  Jadi, yang diketahui ada 3 ya, tapi kemarin mba yudita baru menulis 

satu yang diketahui. Nah, sekarang yang ditanyakan apa ya? 

S  : Berapa meter panjang tongkat yang di cat warna kuning? 

P : nah, untuk mencari panjang tongkat yang di cat warna kuning caranya 

diapakan ya? 

S  : ditambah 

P  : kenapa ditambah? 

S  :dikurang 

P :ya, dikurang ya. Karena ada tongkat utuh mau dicat dua warna, nah yang 

sudah di cat hijau, jadi mencari sisanya ya tinggal mengurangkan ya. Yuk, 

kita hitung bersama.  

S  :  (menghitung) 
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P  : jika seperti itu (penyebutnya beda), penyebutnya diapakan? 

S  : dikali 

P  :ya 

S  :ini 32 kak? 

P  : yang 32 diatas atau dibawah?  Yang dikali itu apanya? 

S  : penyebutnya 

P  : betul, terus? 

S  : (menghitung) 

P  : nah, itu bisa. Selanjutnya, hasilnya masih bisa disederhanakan? 

S  : masih 

P  :ya 

S  : dibagi 2. 

P  : 22 : 2 berapa ya? 

S  : 20 

P  : hah? Kalau membagi dengan angka yang sama, boleh dibagi depan dulu 

baru belakang ya. Yuk, 2 dibagi 2 berapa? 

S  : 1 

P  : nah, 2 yang belakang dibagi 2 berapa? 

S  : 1 

P  : jadi ketemunya? 

S  : 11 

P  :nah, sekarang penyebutnya. 

S  : 40 : 2 = 20 

P  : ya, berarti sudah  sederhana ya. Berarti kemarin mba yudita kurang teliti ya. 

Karena ditambah jadi hasilnya belum betul. Besok lagi kalau mengerjakan 

lebih teliti ya. Terimakasih. 

 

5. S 30 pada soal nomor 5  

P : mbak sheila, kak juli ingin Tanya ke mbak Sheila tentang cara mbak Sheila  

mengerjakan soal nomor 5 ya. Coba dibacakan soalnya. 

S : Pedagang Ikan di desa Tanjung Mas memiliki 
 

 
  kw  persediaan ikan 

bandeng. Dalam satu jam, persediaan ikan tersebut telah terjual 
 

 
 kw.  

Untuk mencegah kekurangan, pedagang ikan menambah  persediaan ikan 

bandeng sejumlah 
 

 
 kw. Berapa persediaan yang dimiliki pedagang ikan 

sekarang? 

P : dari soal itu yang diketahu pertama apa?  
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S : Pedagang Ikan di desa Tanjung Mas memiliki 
 

 
  kw  persediaan ikan 

bandeng 

P : yang kedua? 

S : persediaan ikan tersebut telah terjual 
 

 
 kw 

P : terus apalagi?  

S : Untuk mencegah kekurangan, pedagang ikan menambah  persediaan ikan 

bandeng sejumlah 
 

 
 kw 

P : terus pertanyaanya apa? 

S  : Berapa persediaan yang dimiliki pedagang ikan sekarang? 

P : nah, bagaimana cara mencarinya ya. Kan ada tiga yang diketahui, pertama 

diapakan?  

S : ditambah terus dikurang 

P :ya. Kemarin mbak Sheila juga sudah benar ya, hanya saja menghitungnya 

kurang teliti. Yuk dihitung lagi, mulai angkanya langsung ya. 

S  :  (menulis) 
 

 
   - 

 

 
 + 

 

 
 

P  : penyebutnya sudah sama? 

S  : ya 

P  : terus? 

S  : (menghitung) 

P  : berapa ketemunya? 

S  : 
 

 
  

P       : ya, coba kita lihat kemarin punya mbak Sheila. Berapa ketemunya? 

S       : 
  

 
  

P       : ya, dari sini salahnya ya. dikurangnya hasilnya seharusnya 3 ya, kemarin 

karna 4 jadi hasil akhirnya juga salah. Begitu ya mba Sheila, terimakasih. 

S  : iya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. S 27 pada soal nomor 6 

P : mas bre, yuk sekarang coba dibaca dulu soal nomor 6.  
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S : Pak Tani mempunyai sebidang sawah yang luasnya 
  

  
  hektar. Seluas 

 

 
  

hektar dari sawah tersebut ditanami padi, 
 

 
 hektar dari sawah tersebut 

ditanami jagung, dan sisanya ditanami palawija. 

a. Berapa hektar sawah Pak Tani yang ditanami padi dan jagung? 

b. Berapa hektar sawah Pak Tani yang ditanami palawija? 

P : dari soal itu apa yang diketahui? 

S : palawija 

P :ada berapa? Itu yang ditanya ya. Yang diketahui dulu. 

S : pak tani mempunyai sebidang sawah yang luasnya 
  

  
  hektar 

P : betul sekali. Terus, apalagi yang diketahui? 

S : 
 

 
  hektar dari sawah tersebut ditanami padi 

P : sudah betul. Apalagi yang diketahui?  

S : 
 

 
 hektar dari sawah tersebut ditanami jagung 

P :ya, apalagi? 

S : sisanya ditanami palawija 

P : betul. Terus, yang ditanya apa ya. Kan ada a dan b. yang a? 

S : Berapa hektar sawah Pak Tani yang ditanami padi dan jagung? 

P : berarti cara mencarinya diapakan? 

S : ditambahkan 

P : mana ditambah mana? 

S : 
  

  
 + 

 

 
 

P :yang ditambahkan apa tadi? 

S : padi dan jagung 

P :yang padi yang mana? 

S : 
 

 
 

P :ditambah? 

S : 
 

 
 

P :nah, itu mudeng. Kenapa kemarin 
  

  
  : yuk, dihitung ulang. Yang a dulu. 

S : (menulis) 

P : penyebutnya sama atau belum? 

S : belum   

P :penyebut yang mana? Ya. 

S : (menghitung) 

P : kalalu penyebutnya beda. Cara megerjakannya tidak langsung ditambah ya. 

Cara mengerjakannya dibagi dengan penyebut, baru dikali dengan pembilang. 

Yuk, kita hitung bersama.  

S : 6 : 3= 2 x 2=4 
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P : begitu juga dengan sisi sebelahnya 

S : (menghitung) 

P : jadi, berapa ketemunya?  

S : 
 

 
 

P : itu apa? 

S : yang ditanami padi dan jagung? 

P :siip. Sekarang pertanyaan yang B. yang ditanyakan apa ya mas? 

S : yang ditanami palawija 

P :berati untuk mencari yang ditanami palawija diapakan ya? 

S : 
 

 
 - 

 

 
 

P : dari mana tahunya? Yang ditanami palawija itu yang mana sih? Sisanya? 

S : padi dan jagung. 

P : nah, kaleau mencari sisa diapakan ya? 

S : dikurangi 

P : apa dikurang apa dong?  

S : (diam) 

P : kan luasnya ini semua, terus ada yang sudah ditanami padi dan jagung. 

Berarti bagaimana mencari sisanya?  

S : 
  

  
 - 

 

 
 

P : siip. Itu baru betul.  

S : (menulis) 

P : diapakan? 

S : kurang 

P : terus? 

S : (menghitung) 

P :berapa ketemunya mas bre? 

S : 
 

  
 

P :nah, seperti itu ya. Sekarang mudeng? Besok kalau ada soal lagi lebih teliti 

lagi mengerjakannya. Kalau belum mudeng soalnya dibaca lagi sampai tiga 

kali boleh. Terimakasih mas bre. 

 

 

 

 

 

Lampiran 13 

Dokumentasi Penelitian 

1. Pelaksanaan Tes Soal Cerita Materi Pecahan 



159 

 

 

 

 



160 

 

 

 

 

 

 



161 

 

 

 

2. Wawancara Subjek Penelitian 

 

S 1 

 
S 6 

 
S 12 



162 

 

 

 

 
S 13 

 
S 19  

 
S 21 



163 

 

 

 

 
S 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S 32 



164 

 

 

 

 
S 35  

 

3. Wawancara Guru 



165 

 

 

 

 



166 

 

 

 

 



167 

 

 

 

Lampiran 14 

SK Dosen Pembimbing 

 

 



168 

 

 

 

Lampiran 15 

Surat Ijin Penelitian 

1. SDN Dadapsari  

 



169 

 

 

 

2. SDN Purwosari 1 

 

 

 



170 

 

 

 

3. SDN Purwosari 2 

 

 

 



171 

 

 

 

4. SDN Kuningan 2 

 

 

 



172 

 

 

 

5. SDN Kuningan 4 

 

 

 



173 

 

 

 

Lampiran 16  

Surat Keterangan Penelitian 

1. SDN Dadapsari  

 



174 

 

 

 

2. SDN Purwosari 1 

 

 

 



175 

 

 

 

3. SDN Purwosari 2 

 

 

 



176 

 

 

 

 

4. SDN Kuningan 2 

 

 



177 

 

 

 

 

5. SDN Kuningan 4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


