
BAB I 

_PENDAHULUAN 

1.1 LATAR_BELAKANG 

Pendidikan merupakan  investasi terbesar  untuk peradaban suatu 

bangsa,  pendidikan juga merupakan bekal dalam  hidup serta kehidupan 

manusia di masa sekarang serta masa yang mendatang  karena pendidikan 

memiliki pengaruh  terhadap semua aspek kehidupan. Berkembangan suatu  

ilmu, pengetahuan serta teknologi semakin cepat menuntut setiap orang agar 

mampu menyesuaikan diri dan  mengikuti perubahan yang terjadi agar  

mampu  menyelesaikan  masalah yang di hadapinnya secara cermat, tepat dan 

kreatif (E.S Winarni & Harmaini, 2012 : 113). Hadirnya Pendidikan 

diharapkan mampu untuk membuat setiap manusia agar mampu memecahkan 

masalah dalam hidupnya baik dan terampil.   

Dalam menyeimbangkan  laju perkembangan IPTEK yang terjadi, 

seseorang sangat harus memahami, dapat melatih diri, sehingga terampil 

dalam memecahkan masalah yang ada  pada kehidupan sehari-hari, termaksud 

di dalamnya tentang pemecahan  masalah persoalan matematika. Jihad Asep, 

2008 : 152  menyebutkan “bahwa matematika adalah pola berfikir, pola 

mengorganisasikan pembuktian yang logika (logis)”. Sedangkan Herman 

Hudojo dalam Nurty G.S (2013 : 22) mengatakan “Bahwa matematika 

merupakan suatu alat untuk mengembangkan cara berfikir”. Sehingga hal 

tersebut menjadi suatu hal yang sangat mendasar untuk menjadikan siswa 

dapat berperan  aktif dalam sebuah proses belajar dan keigatan pembelajaran 

di sekolah.  
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Pembelajaran matematika adalah salah satu cabang  ilmu yang 

menggunakan angka/lambang matematika. Ilmu matematika bukanlah sekedar 

berhitung, tetapi matematika merupakan kegiatan menemukan dan mempelajari 

pola serta hubungan (C. Kadir & Hastri R, 2011 : 526). Depdikas menyatakan 

bahwa dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Mata pelajaran 

matematika perlu diberikan kepada semua siswa mulai dari sekolah dasar, yaitu 

untuk membekali peserta didik kemampuan berfikir logis, analisis, sistematis, 

kritis, kreatif serta kemampuan untuk berkerjasama. Hal ini menjadi salah satu 

tujuan  diberikannya matematika pada jenjang Pendidikan dasar maupun 

menengah, dikarenakan belajar matematika yang tertera dalam kurikulum mata 

pelajaran matematika, yaitu “Untuk mempersiapkan siswa agar terampil dalam 

menggunakan matematika dan pola pikir matematika dalam kehidupan sehari-

hari” Depdikbud  dalam (B. Joko Sulianto, 2008 : 14).  

Sejalan dengan adanya tujuan untuk belajar matematika tersebut 

terutama pada jenjang pendidikan dasar ada lima hal yang diharapkan dimiliki 

oleh siswa yang diantaranya, sehingga siswa dapat memahami dari konsep 

matematika, dapat menggunakan penalarannya, dapat memecahkan masalah, 

dapat mengkomunikasikan, serta memiliki sikap menghargai kegunaan 

matematika dalam kehidupan. Depdiknas dalam  (Oktafianus, 2016 : 137). Hal 

ini pernah disampaikan oleh Gagne bahwa siswa merupakan objek tidak 

langsung dalam mempelajari matematika, sehingga dari pendapat yang 

disampaikan oleh Gagne serta tujuan belajar matematika tersebut dapat 

disimpulkan bahwa “dalam  menyelesaikan sebuah masalah, setiap siswa 
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harus memiliki kemampuan bernalar yang diperoleh melalui pembelajaran 

matematika” (C. Joko Sulianto, 2008 : 15).  

Pembelajaran matematika memiliki prinsip utama yaitu dapat 

memperbaiki serta menyiapkan aktifitas belajar yang bermanfaat untuk siswa. 

Hal ini bertujuan untuk mengalihkan proses mengajar mejadi proses belajar. 

Said Hamid Hasan (A. Hera, dkk , 2008 : 15) mengemukakan “Bahwa 

keterampilan dasar yang diakui secara universal adalah membaca, menulis, 

dan berhitung”. Dalam pasal 34 ayat 3 terkait isi kurikulum Pendidikan dasar 

yang diantaranya menulis, berhitung, dan membaca (dalam matematika) 

adalah  bahan kajian yang minimal. Pada hakikatnya sekolah dasar merupakan 

unit atau satuan social lembaga (social institisional) yang diberikan suatu 

amanah maupun tugas khusus (specific tasks) oleh suatu masyarakat dalam 

menyelenggarakan Pendidikan dasar secara sistematis. Aktifnya keterlibatan 

dalam proses pembelajaran didukung dari aktivitas belajar yang lebih khusus 

sehingga bisa untuk melakukan doing math dalam membangun sekaligus 

mendapatkan konsep matematika yang difasilitasi oleh guru. 

Pendidikan pada sekolah dasar adalah pendidikan awal yang dapat 

ditempuh oleh siswa sebelum melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih 

tinggi. Cara-cara berfikir yang masih logis serta konkret merupakan cara 

berfikir siswa SD.  Hal ini sesuai dengan penerapan teori Piaget dalam 

Sumantri Mulyani dan Syaodih Nana, 2009 : 1.15) mengatakan “Bahwa siswa 

usia 7-11 tahun cara berfikirnya masih tingkat operasional konkret dengan 

matematika dasar yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan. Marzana 

(Markaban 2008 : 18) menyatakan “ Materi yang harus dipelajari dapat 
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mencapai tingkat kemampuan yang lebih tinggi dan lebih lama membekas 

dikarenakan dilibatkannya siswa pada proses penemuannya. Dalam 

pembelajaran matematika juga perlu membiasakan siswa dalam pemecahan 

masalah, karena proses ini memiliki hubungan dengan adanya penanaman 

konsep terhadap siswa.  

Bagaimanapun siswa__merupakan bagian untuk pengembangan konsep 

matematika maupun pada proses pengaplikasian materi matematika dalam 

kehidupa sehari-hari. Membiasakan siswa pada kegiatan pemecahan masalah, 

dapat diharapkan mampu untuk menyelesaikan berbagai permasalahan 

meningkat termaksud dalam hal operasi hitung bilangan. Operasi hitung tidak 

pernah terlepas dalam pembelajaran matematika baik itu pada operasi 

penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian (Erny Untari, 2013 : 

p1). Surtini dalam (Qodri Ali Hasan , 2011 : 2) menyebutkan “Operasi hitung 

dasar pada  suatu bilangan terdiri dari 4 (empat), yang diantaranya terdiri dari 

penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian”.  

Proses untuk menguasai operasi hitung merupakan hal yang sangat 

penting, dikarenakan operasi ini adalah dasar untuk siswa yang akan 

mempelajari matematika, sehingga konsep perhitungan harus bisa di pahami 

maupun di mengerti oleh mereka yang akan belajar matematika. Hal yang 

sama dikemukkan oleh John, bahwa dari keempat operasi hitung dasar, 

pembagian merupakan operasi hitung  yang sulit dipelajari.   

Pembagian merupakan pengurangan berulang sampai habis atau sampai 

menghasilkan 0 (nol). Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan 

bahwa pembagian merupakan suatu operasi hitung yang dinyatakan dengan 
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smbol garis bagi (-), titik dua (:) atau garis miring (/) atau dapat di tulis dengan 

persamaan (a:b, - atau a/b).  Apabila diperhatikan maka persamaan dari 

pembagian dapat ditulis dengan a:b = c, yang dimana (a dibagi b sama dengan 

c), maka a = c x b, dinyatakan dalam bentuk simbol titik dua atau garis bagi.  

Pembagian bilangan merupakan operasi hitung dari aritmatika yang 

lumayan sulit untuk dikuasai oleh siswa, kemampuan setiap siswa SD dan 

sederajatnya dalam menghafal suatu pembagian hanya pada 2 digit dengan 

bilangan yang membagi 1 - 9 (A. Kadir & Hastri R, 2011 : 526). Pentingnya 

Mengingat proses penguasaan dalam konsep berhitung, sehingga konsep 

berhitung harus dikuasai benar-benar oleh siswa.  

Kennedy dan Tips dalam (B. Qodri Ali H. 2011 : 2) menyatakan “Bahwa 

pengajaran pada tahap awal pengenalan operasi hitung bentuk abstrak (tidak 

berwujud) masih sulit di pahami oleh siswa, sehigga diperlukan lingkungan 

belajar yang nyata dan dengan cara sederhana kepada siswa agar mampu 

memahami konsep abstrak tersebut”. Satu diantara metode yang sering 

digunakan dalam menyajikan konsep berhitung pembagian bilangan adalah 

menggunakan metode porogapit. Metode porogapit merupakan sebuah bagian 

proses perhitungan pembagian yang sudah lama digunakan dan sangat efektif 

untuk pembagian suatu bilangan (A. D. Kadir & Hasri R, 2011 : 527).  

Pembagian  menggunakan metode porogapit ini sangat umum digunakan 

oleh sebagian besar orang terutama siswa dalam menyelesaikan masalah 

matematika terutama pembagian matematika. Dalam menyelesaikan operasi 

hitung pembagian dengan menggunakan metode porogapit, konsep perkalian 

harus benar-benar dikuasai karena metode yang digunakan ini memiliki 



6 
 

  
 

keterkaitan dengan operasi hitung perkalian. Apabila konsep perkalian sudah 

dipahami, maka hal tersebut akan memudahkan peserta didik dalam 

menyelesaikan masalah pembagian.  

Proses penyelesaian soal pembagian dilakukan dengan melakukan 

penggurangan berulang dan melalui pendekatan perkalian. Haryono (2014 : 

67) menyatakan “Bahwa operasi hitung pembagian dapat diselesaikan dengan 

beberapa cara yaitu : (1) Model pembagian dengan operasi pengurangan 

berulang, (2) Model pembagian dengan cara bersusun Panjang, dan (3) Model 

pembagian bersusun pendek”.  

Dari beberapa model yang digunakan dalam melakukan penyelesaian 

operasi hitung pembagian, model pembagian dengan cara bersusun pendek 

menggunakan metode porogapit menjadi sebuah cara yang umum diterapkan 

maupun diajarkan untuk menyelesaikan soal pembagian terutama di 

lingkungan Sekolah Dasar (SD) kerena penerapannya yang sangat mudah. 

Teknik dalam proses perhitungan sebuah operasi hitung pembagian umumnya 

yang sering digunakan antara lain adalah cara bersusun (D. Kadir & Hastri R, 

2011 : 527).  

Dalam operasi hitung matematika yang ada di Sekolah Dasar (SD), 

khususnya pada pembagian serta perkalian, bukti di lapangan menujukkan 

setiap siswa mrngalami sulit dalam mengingat fakta terkait perkalian dan 

pembagian, dan pada akhirya anak sudah sedih terlebih dulu sebelum belajar, 

sedangkan operasi hitung itu dihafal lebih dulu tanpa mengingat konsep 

(Sugeng Harnanto, 2013 : 33-34). Merujuk pada  hasil observasi oleh peneliti 

di kelas VI SD Muhammadiyah 5 Malang. Beberapa siswa yang diwawancara 
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oleh peneliti masih banyak meunjukkan kesulitan yang di alami terhadap 

operasi hitung bilangan. Alasan utama sehingga menjadikan operasi hitung 

bilangan harus dikuasai oleh siswa selain perkalian, yaitu operasi hitung 

pembagian yang merupakan dasar  dalam melakukan operasi hitung lainnya, 

yang diantaranya dalam perhitungan KPK dan FPB, menghitung luas serta 

volume dari  bangun datar dan bangun ruang,  dan dalam menghitung operasi 

hitung bilangan bulat dan lain.  

Sekolah Dasar Muhammadiyah  5 Malang adalah salah  satu  sekolah  

yang menyetujui adanya sebuah analisis kesalahan terhadap materi pembagian 

siswa kelas IV SD. Pemilihan di kelas IV dikarenakan dalam kurikulum 2013 

menunjukkan bahwa pembelajaran  matematika di kelas IV (kelas atas) 

merupakan pembelajaran terpisah atau tidak ditematikan. 

Observasi awal yang dilakukan di SD Muhammadiyah 5 Malang 

menunjukkan bahwa siswa kelas IV di sekolah tersebut masih banyak yang 

mengalami kesulitan dalam melakukan perhitungan terutama pembagian. 

Operasi pembagian membantu siswa untuk menguasai operasi hitung 

perkalian, sehingga operasi pembagian harus benar-benar dikuasai oleh siswa  

agar mampu mempelajari dan menguasai operasi hitung lainnya, sehingga 

dasar-dasar dalam operasi hitung harus dkuasai siswa.  

Dalam perkembangannya  kurikulum 2013, mata  pelajaran  yang 

diajarkan di SD yaitu matematika dan PJOK baik itu di kelas IV,kelas V, 

maupun  kelas IV (yaitu kategori kelas tinggi) secara resmi dipisahkan dari 

perpaduan buku tematik. Adanya proses pemisahan muatan maupun 

pembahasan matematika dalam buku tematik tersebut yang dikarenakan 
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materi yang ada dijabarkan sangat dangkal untuk dipelajari siswa 

(Kemendikbud, 2016 : 2). Sehingga pemahaman yang diperoleh siswa 

terhadap konsep matematika tidak begitu mendalam, sehingga harus 

digunakan buku  matematika yang terpisah. 

Hal lain yang membuat  mata pelajaran matematika harus terpisah dan 

tidak di tematikkan dalam bku tematik dikarena karateristik serta metode 

dalam matematika berbeda dengan pembelajaran lainnya. Adanya 

kebermaknaan dalam pembelajaran matematika diharapkan dapat  

memperkenalkan konteks dunia nyata kepada siswa.  Maka dari itulah inilah 

yang menjadi alasan utama  yang menjadi dasar dalam terpilihnya  kelas IV 

dalam melakukan penelitian ini.  

Berkaitan dengan hal tersebut  Lenner dalam (Yuirsa Kinza, 2016 : 8) 

menyampaikan kesalahan yang dilakukan siswa saat mengerjakan tugas 

matematika  yaitu kurangnya terhadap simbol,  kurang dalam pemahaman, 

proses pengerjaan yang keliru, kesalahan dalam perhitungan, serta dari tulisan 

yang tidak dapat di baca. Dalam melakukan analisis, salah satu cara yang 

digunakan untuk menganalisis sebuah keslahan yang dilakukan oleh siswa 

yaitu menggunkan analisis keslaahan yang dimukakkan oleh Newman. 

Analisis kesalahan Newman merupakan analsisis yang ditemukan oelh 

seorng gutu matematika di Australia yang digunakan untuk mengungkapkan 

kesalahan dalam matematika dengan 5 gagasa nepnyelesaian masalahnya yaitu  

melalui tahapan reading, comprehension, transformation, process skill, dan 

encoding. Lima tahapan tersebut merupakan tahapan yang digunakan untuk 
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menemukan dimana dan mengapa siswa melakkan kesalahan terhadap 

masalah dalam matematika. 

Apabila siswa tidak memahami salah satu konsep perkalian dan 

pembagian maka siswa akan kesulitan mengerjakan soal-soal yang berhubung 

dengan operasi hitung. Pembelajaran matematika yang di SD, tepatnya pada 

perkalian dan pembagian, mengatkan bahwa siswa sulit mengingat tentang 

fakta perkalian dan pembagian, sehingga anak merasakan kesedihan terlebih 

dahulu sebelum belajar, sedangkan operasi hitung itu dihafal lebih dulu tanpa 

mengingat konsep (Sugeng Harnanto, 2013 : 33-34). 

Penelitian yang dilakukan sebelumnya juga pernah melakukan analisis 

yang sama terkait penyelesaian soal-soal operasi hitung pembagian bilangan. 

Analisis yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya berkaitan dengan “Analisis 

Kesalahan Pada Siswa Dalam Menyelesaikan Soal Pembagain Kelas IV SD” 

yang dilakukan oleh peneliti atas nama Ahmad Fathurrozi di Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo yang tahunnya tidak disebutkan untuk kegiatan 

penelitiannya. Analisis yang penulis lakukan ini merupakan lanjutan sekaligus 

menjadi penyempurna dari penelitian sebelumnya. Dalam memecahkan 

pemasalahan terkait “Analisis Tingkat Kesalahan Penggunaan Metode 

Porogapit Pada Materi Pembagian Menurut Teori di Kelas IV SD 

Muhammadiyah 5 Malang”. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya 

didapatkan sebuah kesimpulan yang diantaranya dari hasil perkerjaan siswa 

terhadap pengerjaan soal pembagian, yang dimana ditemukan beberapa jenis-

jenis kesalahan oleh siswa yang diantaranya tentang kurangnya kemampuan, 

salah dalam penerapan konsep strategis serta adanya kesalahan dalam hitung, 
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disisi lain faktor penyebab yang siswa lakukan terhadap sebuah kesalahan 

dalam penyelesaikan soal pembagian diantaranya dari faktor psikologis berupa 

minat ataupun keinginan siswa terhadap suatu pelajaran matematika.  

1.2  RUMUSAN MASALAH 

 

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang di atas terdapat rumusan 

masalah yang ingin di ketahui lebih lanjut yang di antaranya :  

1. Bagaimana hasil analisis tingkat kesalahan penggunaan metode 

porogapit pada materi pembagian menurut teori Newman di sekolah 

dasar ? 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dalam penelitian ini yaitu mengetahui sekaligus melakukan 

analisis terkait kesalahan penggunaan suatu metode dalam operasi hitung, 

yang diantaranya untuk: 

1. Bagaimana hasil analisis tingkat kesalahan penggunaan metode 

porogapit pada materi pembagian menurut teori Newman di sekolah 

dasar ? 

1.4 MANFAAT PENELITIAN_____ 

Manfaat yang di harapkan dalam proses penelitian ini diantaranya : 

a. Manfaat Teoritis 

1. Bagi Penulis 

Melakukan analisis terhadap kesalahan penggunaan metode 

porogapit yang ada pada operasi hitung bilangan lebih khusus pada 

operasi pembagian bilangan menggunakan metode progapit, untuk 

menemukan sebuah konsep dan pembaharuan dalam sebuah 
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pembelajaran sekaligus untuk menambah pengetahuan, pengalaman, 

wawasan serta sebuah inovasi baru dalam proses pengajaran 

nantinya. 

2. Bagi penulis lain 

Hasil penelitian ini dapat di jadikan referensi maupun acuan 

nantinya untuk merancang sebuah penelitian terkait tentang konsep 

yang ada dalam matematika agar bisa di pelajari dan di pahami 

bersama. 

b. Manfaat praktis 

1. Bagi guru, untuk membantu guru dalam menemukan kesalahan 

pada materi operasi hitung matematika lebih khususnya operasi 

hitung pembagian bilangan. Sehingga untuk menghindari 

kesalahpahaman dalam menyampaikan konsep sehingga siswa 

dapat mengetahui konsepnya terlebih dahulu sebelum kepada 

proses praktek kegiatan pengajaran. 

2. Bagi sekolah, agar sekolah ketika dalam proses pengajaran tidak 

berfokus hanya pada kriteria penilaian melainkan pada proses dan 

juga penanaman konsep, dimana matematika itu adalah ilmu pasti, 

sehingga segala kehidupan manusia tidak lepas dari yang namanya 

perhitungan (matematika) agar bisa di terapkan secara Bersama-

sama. 

1.5  BATASAN PENELITIAN 

Batasan penelitian yang dilakukan oleh peneliti bertujuan agar tidak 

terjadinya kesalahpahaman baik antara pembaca maupun dengan peneliti. Hal 
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ini dikarenakan adanya keterbatasan pengetahuan maupun keterbatasan dalam 

kemampuan yang dimiliki oleh peneliti, maka peneliti akan dibatasi pada 

penelitian tentang analisis tingkat kesalahan penggunaan metode porogapit 

pada materi pembagian matematika kelas IV SD Muhammadiyah 5 Malang 

pada tahun ajaran 2018/2019, jumlah siswa kelas IV sebanyak 20 orang siswa, 

yang diantaranya terdiri dari 10 siswa perempuan dan 10 siswa lainnya adalah 

laki-laki.  Dalam melakukan penelitian,  peneliti menggunakan konsep dari 

teori Newman dalam memecahkan masalah terkait analisis kesalahan 

matematika dengan menggunakan pendekatan soal tipe HOTS untuk 

pemecahan masalahnya.  

1.6 DEFINISI OPERASIONAL 

a.   Analisis kesalahan merupakan suatu bentuk dari rangkaian penelitian 

untuk melihat tingkat kekeliruan ataupun kesalahan yang dilakukan oleh 

siswa. Analisis ini bertujuan untuk mengukur seberapa besar indikator 

kekeliruan siswa dalam melakukan kesalahan berhitung yang dilihat dari 

beberapa indikator kesalahan yang diantaranya kesalahan konsep, 

kesalahan proses, kesalahan hitung, kesalahan strategi/prosedur, maupun 

kesalahan membaca tanda atau kesalahan terjemahan.  

b.  Metode porogapit merupakan metode dalam operasi hitung pembagian 

atau orang jawa menyebutnya dengan porogapit yang merupakan kata 

lain dari metode pembagian bersusun. Dalam konteks matematika, 

porogapit dapat diartikan sebagai metode untuk membagi sebuah 

bilangan dengan menggunakan garis pengapit, yang dimana poro 
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memiliki arti pembagi atau pembagian sedangkan gapit artinya kayu 

untuk mengapit.  

c.  Pembagian adalah lawan dari perkalian. Operasi pembagian merupakan 

pengurangan berulang sampai habis. Dalam Teknik perhitungannya, 

pembagian pada umumnya menggunakan cara bersusun. Kemamampuan 

prasyarat yang harus dimiliki siswa dalam mempelajari konsep 

pembagian adalah harus menguasai perkalian dan pengurangan.  

 

 


