
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Pendahuluan dari penulisan dari penelitian merupakan laporan sebagai 

pengantar sebelum memasuki inti dari penelitian yang akan dilakukan. Berisikan 

tentang apa yang melatar belakangi masalah penelitian ini, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, maupun sumber informasi dari penelitian yang 

akan dilakukan. 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Matematika merupakan salah satu disiplin ilmu dalam dunia pendidikan 

yang memegang peranan penting dalam perkembangan sains dan teknologi.  

Matematika itu sendiri sangat penting peranannya karena merupakan ilmu dasar 

yang digunakan secara luas dalam berbagai bidang kehidupan dan sebagai ilmu 

yang berfungsi untuk melayani ilmu pengetahuan. Pembelajaran matematika dapat 

menumbuhkan kemampuan berfikir kritis, logis, sistematis, cermat, efektif, dan 

efisien dalam memecahkan masalah. Matematika adalah ilmu dasar yang dapat 

digunakan sebagai alat bantu memecahkan masalah dalam berbagai bidang ilmu 

(Erman, 2001). 

Belajar konsep dalam setiap pembelajaran itu diperlukan termasuk dalam 

pembelajaran matematika. Konsep merupakan batu pembangun berfikir untuk 

memecahkan masalah (Ratna, 2009). Namun, seringkali kesalahan konsep dialami 

oleh setiap siswa, karena pembelajaran matematika kurang melibatkan aktivitas 

siswa secara optimal sehingga siswa kurang aktif dalam belajar. Sehingga 

pemahaman konsep siswa dalam pembelajaran matematika sangat kurang. Rahmat 

Basuki (2006) mengemukakan bahwa Kesalahan konsep disebabkan kurangnya 
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pemahaman bahasa atas materi pokok yang dipelajari, kurangnya penguasaan 

bahasa matematika, keliru menfsirkan atau menerapkan rumus, salah perhitungan, 

kurang teliti dalam menyelesaikan soal matematika.  

Soal matematika tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari, sehingga 

permasalahan dalam kehidupan sehari-hari pun tidak terlepas dalam bidang 

matematika. Masalah dalam matematika tersebut terdapat banyak macamnya, 

salah satunya masalah translasi yaitu masalah dalam kehidupan sehari-hari 

brekaitan dalam matematika. Masalah translasi ini dalam bentuk soal cerita yang 

harus dirumuskan dalam kalimat matematika, (Marlia, 2009). 

Soal cerita matematika  berkaitan dengan kata-kata atau rangkaian kalimat 

yang mengandung konsep-konsep matematika. Soal cerita adalah soal yang 

diungkapkan dalam bentuk cerita yang diambil dari pengalaman-pengalaman 

siswa yang berkaitan dengan konsep-konsep matematika (Heruman, 2013). Soal 

cerita penting untuk diberikan kepada siswa guna melatih siswa dalam 

memecahkan masalah sehingga melatih untuk berfikir kritis. Namun, seringkali 

kurangnya pemahaman konsep mengerjakan soal cerita matematika banyak siswa 

yang melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal cerita matematika. 

Salah satu kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal matematika adalah pada 

materi pecahan. Melihat pentingnya pemahaman tentang pecahan, pembelajaran 

dengan pokok bahasan pecahan tersebut sudah dijumpai mulai dari pendidikan di 

sekolah dasar. Pelaksanakan pengajaran matematika khususnya di sekolah dasar 

masih terdapat kesulitan untuk materi bilangan terutama pokok bahasan pecahan. 

Pecahan adalah suatu bilangan cacah yang digunakan untuk menyatakan 

banyaknya anggota suatu himpunan, kini diperkenalkan lagi hal baru yaitu 
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bilangan yang digunakan untuk menyatakan bagian-bagian benda, jika benda itu 

dibagi-bagi menjadi beberapa bagian yang sama (Sugiarto, 2006).  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Penelitian yang 

dilakukan oleh Sigit Arya Sasmita (2014) yang berjudul “Analisis Kesalahan 

Konsep Penyelesaian Soal Cerita Operasi Hitung Bilangan Bulat pada Siswa 

Kelas V MI Mambaul Ulum Tegalgondo Malang.  Hasil penelitian dengan 

menggunakan tahap analisis kesalahan Newman menunjukkan bahwa, kesalahan 

siswa lama membaca soal cerita 41,9%, tahap comprehension 44,5%, tahap 

transformation 66,4%, tahap process skill 67,3%, tahap encoding 69,4%. 

 Tidak menutup kemungkinan kesalahan konsep dalam mengerjakan soal 

cerita matematika pada materi penjumlahan dan pengurangan pecahan tersebut 

terjadi pada siswa kelas IV SDN 05 Lawang dengan menggunakan tahap dari 

Polya. Berkaitan dengan uraian masalah diatas, penulis termotivasi untuk meneliti 

tentang “Analisis kesalahan konsep matematika dalam penyelesaian soal cerita 

pada materi penjumlahan dan pengurangan pecahan di kelas IV SDN  Lawang 05” 

 

1.2. Rumusan Masalah  

Kesalahan siswa dalam mengerjakan soal cerita matematika pada dasarnya 

karena siswa kurang penguasaan konsep matematika, dengan cara menganalisis 

kesalahan-kesalahan yang dialami siswa dalam mengerjakan soal cerita 

matematika pada materi pengurangan dan penjumlahan  pecahan diharapkan guru 

dapat mengatasi kesalahan yang pernah dialami siswa. Berdasarkan penjelasan 

masalah yang di uraikan sebelumnya maka rumisan masalah dalam penelitian ini 

dapat diuraikan sebagai berikut. 
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1. Bagaimana penyelesaian soal cerita matematika pada materi penjumlahan dan 

pengurangan pecahan? 

2. Kesalahan apa yang dialami siswa dalam menyelesaikan soal cerita 

matematika materi penjumlahan dan pengurangan pecahan? 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian merupakan suatu pernyataan yang berpacu dari rumusan 

masalah yang ada karena keduanya saling keterkaitan satu sama lain. Tujuan 

penelitian berbentuk rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil, sesuatu 

yang diperoleh setelah penelitian selesai dilakukan, sesuatu yang dicapai dalam 

sebuah penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang di uraikan sebelumnya 

maka tujuan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui konsep apa saja yang dipelajari siswa dalam menyelesaikan 

soal cerita matematika materi penjumlahan dan pengurangan pecahan. 

2. Untuk mengetahui kesalahan yang dialami siswa pada saat menyelesaikan soal 

cerita matematika materi penjumlahan dan pengurangan pecahan. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan dan 

terjawabnya rumusan masalah secara akurat. Manfaat penelitian harus dapat 

dibedakan antara manfaat teoritis dan manfaat praktisnya. Kegunaan penelitian 

mempunyai dua hal yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan (secara teoritis) dan 

membantu mengatasi, memecahkan masalah yang ada pada objek yang diteliti. 
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Adapun penulis mengadakan penelitian ini, diharapkan dapat berguna secara 

teoritis maupun praktis sebagai berikut. 

 

1. Manfaat teoritis 

Menubuhkan ilmu pengetahuan secar praktis sebagai hasil dari 

pengamatan langsung serta data memahami penerapan disiplin ilmu yang 

diperoleh selama studi di perguruan tinggi khusus bidang ilmu pendidikan dan 

juga menambah pengetahuan secara umum. 

2. Manfaat praktis 

a) Sebagai dasar bagi guru untuk menanamkan konsep terhadap siswa agar 

siswa mudah paham dengan apa yang dijelaskan guru 

b) Sebagai dasar untuk dapat memberikan solusi/penyelesaian untuk 

mengatasi kesalahan-kesalahan siswa dalam menyelsaikan permasalahan  

c) Sebagai bahan pertimbangan bagi guru dan proses pebelajaran pada materi 

penjumlahan dan pengurangan pecahan dalam bentuk soal cerita sehingga 

kesalahan yang sejenis dapat diminimalisir 

 

1.5. Batasan Masalah 

Penelitian ini terdapat beberapa batasan masalah, agar memudahkan 

peneliti dalam mengidentifikasi faktor mana saja yang termasuk dalam ruang 

lingkup dan faktor mana saja yang tidak termasuk dalam ruang lingkup yang akan 

dibahas. Batasan masalah pada penelitian ini sebagai berikut.  

1. Analisis difokuskan mata pelajaran matematika pada materi penjumlahan dan 

pengurangan pecahan dalam bentuk soal cerita  



6 
 

2. Subjek yang diteliti adalah seluruh siswa kelas IV  SDN Lawang 05. 

3. Penelitian ini analisis kesalahan difokuskan berdasarkan tahap yaitu 

a. Memahami masalah (understanding the problem). 

b. Merencanakan pemecahan masalah (devising a plan).  

c. Melaksanakan rencana pemecahan masalah (carrying out the plan). 

d. Memeriksa kembali solusi yang diperoleh (looking back).  

4. Pokok bahasan penjumlahan dan pengurangan pecahan adalah pokok bahasan 

yang terdapat dalam tes uraian di kelas IV semester 2 meliputi penjumlahan 

pecahan berpenyebut sama, penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama. 

Pengurangan pecahan berpenyebut sama, dan pengurangan pecahan 

berpenyebut tidak sama.  

 

1.6. Definisi Operasional 

Definisi istilah memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang 

digunakan agar terdapat kesamaan penafsiran. Memberikan keterangan pada 

bagian-bagian yang memerlukan uraian atau penjelasan. Adapun beberapa istilah 

yang diangkat pada judul penelitian sebagai berikut. 

1. Konsep adalah sekelompok fenomena tertentu untuk menggambarkan 

berbagai fenomena yang sama. Konsep merupakan suatu kesatuan pengertian 

suatu hal atau persoalan yang dirumuskan. Merumuskannya harus dapat 

menjelaskannya sesuai dengan maksud memakainya. 

2. Matematika adalah ilmu yang mendasari perkembangan teknologi modern, 

mempunyai peran penting dalam berbagai bidang ilmu dan memajukan daya 

pikir manusia. Ilmu matematika sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari. 
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3. Soal cerita adalah soal matematika yang diungkapkan atau dinyatakan dengan 

kata-kata atau kalimat-kalimat dalam bentuk cerita yang dikaitkan dengan 

kehidupan sehari-hari yang dapat dicari penyelesaiannya dengan 

menggunakan kalimat matematika. 

4. Pecahan dapat diartikan sebagai bagian dari suatu yang utuh. Bagian yang 

dimaksud adalah bagian yang diperhatikan, yang biasanya ditandai dengan 

arsiran. Bagian ini yang dinamakan pembilang. Adapun bagian yang utuh 

adalah bagian yang dianggap sebagai satuan, dan dinamakan penyebut. 

5. Kesalahan konsep dapat diartikan jika seorang siswa dalam memahami suatu 

peristiwa atau fenomena yang bertentangan dengan apa yang ada. 

Sepertihalnya dalam matematika, konsep bisa disebut dengan rumus untuk 

menjawab masalah.   


