
ANALISIS KESALAHAN DALAM PENYELESAIAN SOAL OPERASI  

BILANGAN PECAHAN  

(Penelitian pada Siswa Kelas VII SMP N 2 Karanggede) 

 

NASKAH PUBLIKASI 

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  

Guna Mencapai Derajat Sarjana-S1 Pendidikan Matematika 

 

 

 

 

Disusun oleh: 

NORAIDA ARIYUNITA 
A 410 080 054 

 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2012 



2 
 

HALAMAN PERSETUJUAN 

 

ANALISIS KESALAHAN DALAM PENYELESAIAN SOAL OPERASI  

BILANGAN PECAHAN  

(Penelitian pada Siswa Kelas VII SMP N 2 Karanggede) 

 

 

 

Diajukan Oleh : 

 

NORAIDA ARIYUNITA 

A 410 080 054 

 

 

 
 

 

 



1 
 

ANALISIS KESALAHAN DALAM PENYELESAIAN SOAL OPERASI  

BILANGAN PECAHAN  

(Penelitian pada Siswa Kelas VII SMP N 2 Karanggede) 

Oleh  

Noraida Ariyunita1, Sutama2, dan Rita P Khotimah3 
1Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, ola_manore@yahoo.co.id 

2Staf Pengajar UMS Surakarta, sutama_mpd@yahoo.com 
3 Staf Pengajar UMS Surakarta, rpramujiyanti@yahoo.com 

Abstract 

This study aims to (1) describe the types of errors that are often made about the 

students in completing operations fractions (2) describing the cause of the 

students make mistakes (3) Describe the percentage of fault of each student in 

solving fractional operations. This research is a qualitative research. The subjects 

of this study were students of class VII SMP Negeri 2 Karanggede totaling 28 

students. Data collection was performed by the method of the test, interview and 

documentation. Validation data was triangulated by comparing test data and 

interview data. The results showed that the types of errors that the student 

understands the concept of a percentage error of 42%. Error receiving 

information by 44% the percentage of errors and mistakes in calculating the 

percentage error 52%. Caused students make the mistake of changing the way 

students are confused by mixed fractions into common fractions, students think 

that how to solve multiplication and division operations using the same fractions, 

students are not familiar with the questions that have been applied, the student is 

careless and hasty in work on the problems. 
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A. PENDAHULUAN 

Pecahan merupakan salah satu materi penting dalam matematika. 

Pecahan mencakup konsep-konsep dasar dan merupakan materi prasyarat 

untuk mempelajari dan memahami jenis bilangan yang lain seperti 

bilangan riil dan bilangan kompleks. Selain itu, materi pecahan juga sangat 

diperlukan siswa untuk mengembangkan kemampuan penalaran aljabar 

untuk kelas berikutnya (Yusof & Malone dalam  wahyu, 2010) .  

Fakta saat ini  siswa lebih banyak berpeluang untuk melakukan 

kesalahan pada operasi pecahan jika pembelajaran  materi pecahan hanya 

menitikberatkan pada menghafal rumus dan prosedur operasi tanpa ada 

perhatian yang cukup pada makna pecahan. Kesalahan yang sering 

dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal-soal matematika berdasarkan 

kawasan kognitif yang diidentifikasi mencakup tiga aspek yaitu: aspek 

pengetahuan/ingatan, aspek pemahaman, dan aspek penerapan/aplikasi 

(Soedjadi dalam izoelsyifa,2010).  

Kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal-soal operasi pecahan 

disebabkan oleh masih kacaunya pemahaman konsep operasi hitung dasar 

sehingga rumusnya menjadi tidak hafal, tidak dapat menentukan KPK, 

tidak bisa menentukan nama lain dari suatu pecahan, tidak dapat 

menentukan kalimat matematika dari suatu soal cerita.  

Dari uraian diatas, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

jenis-jenis kesalahan, penyebab siswa melakukan kesalahan serta 

presentase tiap jenis kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan 

operasi pecahan.  

B. KAJIAN TEORI 

Hakikat matematika  

Matematika adalah bahasa simbol; ilmu deduktif yang tidak 

menerima pembuktian secara induktif; ilmu tentang pola keteraturan, dan 

struktur yang terorganisasi, mulai dari unsur yang tidak didefinisikan, ke 

unsur yang didefinisikan, ke aksioma atau postulat dan akhirnya dalil  

(Heruman, 2007:1). Menurut Jonhson dan Myklebust (Abdurrahman, 
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2010: 252), matematika adalah bahasa simbolis yang berfungsi praktisnya 

untuk mengekspresikan hubungan-hubungan kuantitatif dan keruangan 

sedangkan fungsi teorotisnya adalah untuk memudahkan dalam berfikir. 

Berdasarkan pengertian di atas matematika merupakan suatu 

bidang ilmu yang mempunyai cakupan luas yang memiliki sifat abstrak, 

asiomatik, dan dedukatif yang berfungsi untuk memudahkan dalam 

berfikir.  

Operasi bilangan pecahan 

Pecahan merupakan suatu lambang bilangan yang menggambarkan 

sebagian jumlah dari seluruh jumlah bilangan. Pecahan dapat 

dilambangkan dengan ,  dimana “m” disebut pembilang dan “n” disebut 

penyebut. Jika penyebut lebih besar dari pembilang dinamakan pecahan 

sejati, tetapi jika pembilang lebih besar dari penyebut dinamakan pecahan 

tidak sejati Atik  (2008:27). Operasi bilangan pecahan terdiri dari: 

1. Penjumlahan pecahan 

Sifat operasi penjumlahan pecahan. 

a. Komutatif 

 

b. Asosiatif 

 

2. Penjumlahan pecahan dengan bilangan bulat 

Sifat-sifat operasi penjumlahan pecahan dengan bilangan bulat. 

a. Komutatif 

   

b. Asosiatif 

  

3. Pengurangan pecahan 
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4. Pengurangan pecahan dengan bilangan bulat 

Misal ,  bilangan  bulat  pecahan murni dan  pecahan tidak 

murni maka 

a.    

b.  

c. ,  

d.  

5. Perkalian pecahan 

Sifat operasi perkalian pecahan  

a. Komutatif   

 

b. Asosiatif 

 

c. Distributif 

 

d. Invers Perkalian  

1 

   disebut saling invers  

6. Perkalian pecahan dengan bilangan bulat  

Sifat operasi perkalian pecahan dengan  bilangan bulat  

a. Komutatif 

 

b. Asosiatif 
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c. Distributif 

1) Terhadap penjumlahan  

 

2) Terhadap pengurangan  

 

7. Pembagian pecahan  

 

8. Pembagian pecahan dengan bilangan bulat  

                                     ( Atik Wintarti dkk, 2008) 

 

Penyelesaian Soal 

Menurut Polya (2010),  strategi umum dalam penyelesaian soal 

adalah strategi heuristic yang bertingkat-tingkat yaitu  memahami soal, 

merencanakan penyelesaian soal, melaksanakan rencana tersebut, melihat 

kembali kebenaran penyelesaian soal yang telah dibuat. 

Beberapa langkah dalam penyelesaian soal yaitu mengamati, 

merumuskan soal, mengidentifikasi submasalah, menghimpun informasi 

soal yang akan diselesaikan, mengidentifikasi sifat-sifat yang membantu 

penyelesaian soal, mencari solusi, merumuskan solusi meninjau 

keberlakuan solusi dalam konteks yang lebih umum, menyusun solusi, 

mengkomunikasikan solusi, menyusun catatan mengenai soal yang masih 

tersisa , ataupun masalah baru yang timbul setelah solusi ditemukan. 

Kesalahan dalam penyelesaian soal matematika  

Kesulitan-kesulitan dalam menyelesaikan soal tidak dialami oleh 

siswa yang mempunyai kemampuan dibawah rata-rata saja, akan tetapi 

dapat dialami oleh siswa dengan tingkat kemampuan manapun dan dari 

kelompok manapun dengan tingkat dan jenis kemampuan yang beragam. 

Beberapa  jenis-jenis kesalahan yang sering dilakukan siswa dalam 
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menyelesaikan soal matematika diantaranya; salah dalam menggunakan 

kaidah komputasi atau salah pemahaman konsep, kesalahan penggunaan 

operasi hitung, algoritma yang tidak sempurna, serta mengerjakan dengan 

serampangan.  

Menurut Supriyanto dan Purwaningsih (2011:45) terdapat beberapa 

kesalahan yang sering terjadi dalam operasi pecahan, yaitu: 

kesalahan dalam memahami soal, kesalahan konsep, kesalahan 

menghitung, kesalahan menggunakan dalil-dalil atau sifat operasi hitung.   

Ashikin (2003) menerangkan bahwa untuk mengklasifikasikan 

kesalahan digunakan kategori dari Watson yang sangat terkait dengan 

taksonomi SOLO, yaitu  (i) data tidak tepat (innappropriate data) 

disingkat id, (ii)  prosedur tidak tepat  (inappropriate procedure) disingkat 

ip, (iii) data hilang (ommited data) disingkat od, (iv) kesimpulan hilang 

(omitted conclusion) disingkat oc, (v) konflik level respon (response level 

conflict) disingkat rlc, (vi) manipulasi tidak langsung (undirected 

manipulation) disingkat um, (vii) masalah hirarki keterampilan (skills 

hierarchy problem ) disingkat shp, dan (viii) selain ke-7 kategori di atas 

(above other) disingkat ao. 

C. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif 

adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, 

digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, peneliti 

adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data 

dilakukan secara purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan data 

triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil 

penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi 

(Sugiyono. 2008:15).  

Data dalam penelitian ini adalah data hasil tes kognitif, yaitu 

berupa uraian tertulis hasil tes siswa serta hasil wawancara siswa kelas VII 

SMP Negeri 2 Karanggede yang berjumlah 28 siswa. Tes  yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah tes bentuk uraian, yaitu sejenis tes kemampuan 
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belajar yang digunakan untuk mengukur kegiatan-kegiatan belajar yang 

sulit diukur dalam bentuk obyektif, serta menuntut peserta didik untuk 

menguraikan, mengorganisasikan dan menyatakan jawaban dengan kata-

katanya sendiri dalam bentuk, teknik, dan gaya yang berbeda satu dengan 

yang lainnya. Untuk validasi data dilakukan dengan teknik triangulasi 

yaitu  dengan membandingkan data hasil tes dan data hasil wawancara. 

Analisa diperoleh dari hasil tes, wawancara, catatan lapangan dan 

dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis deskriptif kualitatif. Analisis data dalam penelitian ini digunakan 

untuk mengetahui persentase kesalahan dalam  menyelesaikan soal-soal 

operasi bilangan pecahan yang dilakukan siswa dengan rumus  

∑
∑ ∑ 100% 

Keterangan : 

  = prosentase kesulitan 

∑ = jumlah jawaban salah 

∑  = jumlah jawaban benar 

Untuk menentukan tingkat prosentase kesalahan siswa penulis 

menggunakan patokan sebagai berikut  

80% 100%  Sangat Tinggi 

60% 80%   Tinggi 

40% 60%   Sedang 

20% 40%   Rendah  

0% 20%     Sangat Rendah 

D. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Tes diberikan setelah semua materi selesai diberikan, berdasarkan 

hasil jawaban siswa dalam mengerjakan soal-soal pada materi operasi 

pecahan tersebut terdapat beberapa kesalahan yang dilakukan oleh 

beberapa siswa. Dari analisis kesalahan jawaban siswa diperoleh data yang 

digunakan untuk menghitung persentase tiap kesalahan. 
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                 Tabel 4.11  Penghitungan Persentase Analisis Kesalahan  Siswa 

 

 

 

 

 

 

∑B: jumlah ketidaksalahan yang dilakukan siswa 

∑S : jumlah kesalahan yang dilakukan siswa 

a. Menghitung Kesalahan dalam pemahaman  konsep  

          ∑
∑ ∑

100% 

115
115 158 100% 42% 

b. Menghitung kesalahan menerima informasi 

∑
∑ ∑ 100% 

 100% 44% 

c. Menghitung kesalahan dalam menghitung 

∑
∑ ∑ 100% 

148
148 132 100% 52% 

 

 

 

 

 

 

 

Jenis Kesalahan Jenis 
Item 

Nomor Item  
Jumla

h 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

Kesalahan 
memahami konsep 

∑B 
∑S 

4   24  22   26  11  19  14  11  13  14 
24  4   6     2    7    9    14  17  18  14 

158 
115 

Kesalahan menerima 
informasi 

∑B 
∑S 

3   23  24  24  11  22  10  14  14  10 
25  5   4   4   17   6    18  14   14  18 

155 
125 

Kesalahan dalam 
menghitung 

∑B 
∑S 

2    22  19 24  4    19    8   11   13  10 
26  6    9   4   24    9    20  17  15   18 

132 
148 
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Berdasarkan hasil pekerjaan siswa yang ada, maka diperoleh 

kesalahan kesalahan yang dilakukan siswa dan untuk mengetahui faktor-

faktor yang menyebabkan kesalahan.  

1. Kesalahan dalam memahami konsep  

a. Siswa salah dalam mengubah pecahan campuran menjadi pecahan 

biasa 

 
Jawaban siswa diatas, siswa diminta untuk mencari 

penyelesaian dari soal perkalian dan pembagian pada operasi 

campuran, dalam soal tersebut siswa salah dalam mengubah 

pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Dari hasil wawancara 

siswa, diperoleh bahwa mereka lupa serta masih bingung dengan 

cara merubah kebentuk pecahan biasa.  

b. Siswa salah dalam mengalikan dua pecahan  

 
 Dalam jawaban soal tersebut siswa menyelesaikan 

perkalian sama dengan menyelesaikan pembagian pada pecahan. 

Kesalahan tersebut disebabkan karena siswa beranggapan bahwa 

cara menyelesaikan perkalian dan pembagian pada operasi pecahan 

menggunakan cara yang sama. 

 Berdasarkan hasil analisis jawaban tes dan wawancara, 

diperoleh bahwa siswa melakukan kesalahan karena bingung 
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dengan cara merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, 

serta beranggapan bahwa cara menyelesaikan perkalian dan 

pembagian pada operasi pecahan menggunakan cara yang sama. 

2. Kesalahan dalam menerima informasi  

a. Kesalahan dalam menulis apa yang diketahui 

 
Dalam jawaban soal tersebut, siswa salah menulis luas 

sebagai panjang kesalahan disebabkan karena siswa tidak mampu 

mengerjakan soal pecahan yang sudah diaplikasikan yang 

disebabkan karena siswa kurang berlatih. 

b. Kesalahan dalam menentukan apa yang ditanyakan 

 
Dalam jawaban soal di atas  siswa mencari potongan gaji, 

padahal yang diminta adalah gaji setelah mendapat potongan. 

Kesalahan tersebut terjadi karena siswa tidak teliti dalam membaca 

soal. 

c. Siswa hanya menjumlahkan dan mengurangkan semua data yang 

diketahui 

 
Dalam jawaban diatas, siswa menjumlah dan mengurangkan 

semua data yang diketahui, sedangkan soal adalah untuk mencari 

sisa dari kain. Kesalahan tersebut disebabkan karena siswa tidak 

paham dengan perintah.  
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Berdasarkan analisis jawaban soal tes dan wawancara, 

diperoleh bahwa siswa melakukan kesalahan dalam menerima 

informasi karena siswa tidak mampu mengerjakan soal pecahan 

yang sudah diaplikasikan, tidak teliti membaca soal, tergesa-gesa 

dalam mengerjakan soal, tidak paham dengan perintah. 

3. Kesalahan dalam menghitung 

 
Dari jawaban soal di atas siswa melakukan kesalahan dalam 

menghitung pembagian, namun ada juga siswa yang salah dalam 

menyederhanakan, kesalahan-kesalahan tersebut disebabkan karena 

siswa tidak teliti dalam mengerjakan soal. 

E. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat 

disimpulkan  

1. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa dalam penyelesaian soal 

materi operasi pecahan  

a. Kesalahan dalam memahami konsep yaitu kesalahan siswa dalam 

mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa dan kesalahan 

siswa dalam mengalikan dua pecahan biasa. 

b. Kesalahan dalam menerima informasi yaitu kesalahan siswa dalam 

menulis apa yang diketahui dan kesalahan siswa dalam 

menentukan apa yang ditanyakan. 

c. Kesalahan dalam menghitung. 
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2. Penyebab terjadinya kesalahan yang dilakukan oleh siswa dalam 

penyelesaian soal materi operasi pecahan  

a. Kesalahan dalam memahami konsep  

Penyebab kesalahan dalam memahami konsep yaitu siswa bingung 

dengan cara merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa 

serta siswa beranggapan bahwa cara menyelesaikan perkalian dan 

pembagian pada operasi pecahan menggunakan cara yang sama. 

b. Kesalahan dalam menerima informasi  

Penyebab kesalahan dalam menerima informasi yaitu siswa tidak 

mampu mengerjakan soal pecahan yang sudah diaplikasikan, tidak 

teliti membaca soal dan siswa tergesa-gesa dalam mengerjakan 

soal.  

c. Kesalahan dalam menghitung 

Penyebab kesalahan dalam menghitung yaitu siswa kurang teliti 

dan tergesa-gesa dalam mengerjakan soal. 

3. Persentase kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal 

operasi pecahan  

a. Kesalahan yang dilakukan siswa dalam memahami konsep sebesar 

42%. Persentase kesalahan tersebut tergolong rendah sehingga 

kemampuan yang dimiliki siswa sedang. 

b. Kesalahan yang dilakukan siswa dalam menerima informasi 

sebesar 44%. Persentase kesalahan tersebut tergolong rendah 

sehingga kemampuan yang dimiliki siswa sedang. 

c. Kesalahan yang dilakukan siswa dalam menghitung sebesar 52%. 

Persentase kesalahan tersebut tergolong rendah sehingga 

kemampuan yang dimiliki siswa sedang. 

d. Kesalahan-kesalahan tersebut dapat digunakan guru sebagai bahan 

pertimbangan dalam dalam merancang kegiatan belajar mengajar 

agar lebih baik. Dengan mengetahui kesalahan yang dilakukan 

siswa guru dapat mengantisipasi agar tidak terulang lagi, memberi 

gambaran mengenai kemampuan siswa dalam memahami materi 
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dan meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan soal-soal 

yang lebih beragam. Dalam belajar hendaknya siswa tidak hanya 

menghafal rumus tetapi juga berusaha memahami konsep, selain itu 

siswa harus  lebih banyak latihan soal dan lebih teliti dalam 

membaca serta mengerjakan soal.  
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