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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian yang baik tentunya didukung oleh berbagai 

persiapan yang maksimal. Beberapa hal yang perlu dipersiapkan 

antara lain pemilihan lokasi dan subyek penelitian, tempat 

wawancara, peralatan yang digunakan untuk merekam 

wawancara, serta alat bantu berhitung.  

 

1. Peralatan Wawancara 

Peralatan pendukung yang digunakan saat wawancara 

antara lain kamera digital, handphone, alat tulis, dan alat 

bantu hitung. Kamera digital sebagai alat untuk merekam 

seluruh aktivitas subyek saat berlangsungnya wawancara. 

Handphone digunakan untuk merekam suara supaya lebih 

jelas. Alat tulis untuk membantu subyek dalam menuliskan 

hasil pemikirannya, serta alat bantu berhitung untuk subyek 

yang berupa sedotan. 

 

2. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian dilaksanakan selama bulan Maret 2012. 

Permintaan ijin disampaikan kepada Kepala Sekolah dan Guru 

Kelas III Sekolah Dasar Negeri Brongkol 04 serta menjelaskan 

maksud dan tujuan penelitian. Hal tersebut dirasa perlu karena 

8 siswa dari sekolah tersebut dijadikan sumber data penelitian. 

Delapan siswa yang menjadi sumber data antara lain AS, DN, 

FA, MY, RF, SL, SR, dan UA. Maksud dan tujuan wawancara 

juga disampaikan kepada 8 siswa tersebut guna meminta 

kesediaan mereka untuk menjadi sumber data penelitian. 

Wawancara ada yang dilakukan di sekolah dan di rumah 

subyek. Pelaksanaan wawancara dilakukan secara bergantian. 

Waktu wawancara yang diperlukan untuk subyek satu dengan 

subyek yang lain berbeda. Satu kali wawancara berlangsung 

antara 10-45 menit. Wawancara untuk satu subyek dilakukan 

sebanyak 2 kali. Wawancara dilakukan di luar jam sekolah 

supaya tidak mengganggu aktivitas belajar subyek di kelas, 
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sehingga perlu membuat janji terlebih dahulu dengan masing-

masing subyek guna menentukan waktu yang tepat untuk 

wawancara. Maksud dan tujuan wawancara juga disampaikan 

kepada orang tua subyek untuk meminta ijin serta 

memberikan kejelasan tentang perlunya subyek penelitian. 

Berikut ini adalah pelaksanaan wawancara yang pertama 

sampai yang terakhir.  

Tabel 4. Daftar Pelaksanaan Wawancara Tahap I 

Subyek Tanggal Pukul (WIB) Waktu 
(menit) 

Tempat 

SR 10 Maret 2012 13.30-14.10 40 Di rumah subyek 

MY 10 Maret 2012 14.20-14.50 30 Di rumah subyek 

SL 13 Maret 2012 13.15-13.46 31 Di sekolah 

RF 13 Maret 2012 14.17-14.36 27 Di rumah subyek 

DN 13 Maret 2012 14.40-14.59 19 Di rumah subyek 

AS 14 Maret 2012 13.05-13.21 16 Di sekolah 

UA 14 Maret 2012 13.30-13.45 15 Di sekolah 

FA 14 Maret 2012 15.10-15.39 29 Di rumah subyek 

 

Tabel 5. Daftar Pelaksanaan Wawancara Tahap II 

Subyek Tanggal Pukul (WIB) Waktu 

(menit) 

Tempat 

AS 21 Maret 2012 12.45-12.55 10 Di rumah subyek 

RF 21 Maret 2012 13.15-13.27 12 Di rumah subyek 

SL 21 Maret 2012 13.45-13.58 13 Di rumah subyek 

FA 21 Maret 2012 14.30-14.59 29 Di rumah subyek 

MY 21 Maret 2012 15.10-15.21 11 Di rumah subyek 

SL 21 Maret 2012 15.30-15.47 17 Di rumah subyek 

DN 22 Maret 2012 14.20-14.42 22 Di rumah subyek 

UA 27 Maret 2012 13.30-13.42 12 Di sekolah 

 

B. Hasil Penelitian  

1. Perkalian Bentuk a x b =  

 Subyek menyelesaikan perkalian bentuk a x b =  dengan 

berbagai cara, antara lain sebagai berikut: 

a. Menjumlah berulang menggunakan jari. 

 Hasil penelitian menunjukkan terdapat 6 subyek yang 

menggunakan model menjumlah berulang menggunakan jari 
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bilangan yang lebih besar. Mereka menjumlah berulang bilangan 

yang lebih besar sebanyak bilangan yang lebih kecil. Terdapat 1 

subyek yang menggunakan model menjumlah berulang 

menggunakan jari bilangan yang kedua sebanyak bilangan yang 

pertama. Model ini digunakan apabila bilangan yang dijumlahkan  

10. 

 

b. Menjumlah berulang menggunakan penjumlahan bersusun. 

 Hasil penelitian menunjukkan terdapat 5 subyek yang 

menggunakan model menjumlah berulang menggunakan 

penjumlahan bersusun bilangan yang lebih besar. Mereka 

menjumlah berulang bilangan yang lebih besar sebanyak bilangan 

yang lebih kecil. Model ini digunakan apabila bilangan yang 

dijumlahkan > 10.  

 

c. Membilang satu-satu dengan benda (sedotan). 

 Hasil penelitian menunjukkan terdapat 6 subyek yang 

menggunakan model ini. Subyek mewakilkan bilangan yang lebih 

besar dengan sedotan yang diambil satu per satu sambil 

membilang, kemudian dikelompokkan sebanyak bilangan yang 

lain. Sedotan yang ada dalam beberapa kelompok kemudian di 

hitung dengan mengambil satu per satu sedotan sampai habis. 

 

d. Membilang satu-satu dengan gambar. 

 Hasil penelitian menunjukkan terdapat 4 subyek yang 

mewakilkan bilangan yang lebih besar dengan gambar pagar (misal 

3, digambar III) yang digambar satu per satu sebagai satu 

kelompok sebanyak bilangan yang lebih kecil sambil membilang. 

Gambar yang ada dalam beberapa kelompok kemudian di hitung 

satu per satu. Terdapat 1 subyek yang mewakilkan bilangan yang 

kedua dengan menggambarkannya sebagai satu kelompok 

sebanyak bilangan pertama, selanjutnya seluruh gambar dihitung 

satu per satu sambil membilang sampai habis. 

 

e. Menghitung dengan perkalian bersusun. 

 Hasil penelitian menunjukkan terdapat 5 subyek yang 

menggunakan model ini. Model ini digunakan jika bilangan > 10. 
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2. Perkalian Bentuk a x  = c 

 Subyek menyelesaikan perkalian bentuk a x  = c dengan 

berbagai cara, antara lain sebagai berikut: 

a. Menjumlah berulang dengan menggunakan jari. 

 Hasil penelitian menunjukkan terdapat 6 subyek yang 

menggunakan model ini. Bilangan yang sudah diketahui dijumlah 

secara berulang sebanyak n kali (yang belum diketahui) sampai 

mendapatkan bilangan yang sama dengan hasil. Nilai n adalah 

bilangan yang tepat ada di dalam kotak. Model ini digunakan 

apabila bilangan pertama  10. 

 

b. Menjumlah berulang menggunakan penjumlahan bersusun. 

 Hasil penelitian menunjukkan terdapat 4 subyek yang 

menggunakan model ini. Bilangan yang sudah diketahui dijumlah 

secara berulang sebanyak n kali (yang belum diketahui) sampai 

mendapatkan bilangan yang sama dengan bilangan hasil. Nilai n 

adalah bilangan yang tepat ada di dalam kotak. Model ini 

digunakan apabila bilangan pertama > 10. 

 

c. Mengurangi secara berulang menggunakan jari. 

 Hasil penelitian menunjukkan terdapat 4 subyek yang 

menggunakan model ini. Pengurangan berulang dilakukan dengan 

mengurangi bilangan hasil dengan bilangan yang sudah diketahui 

sebanyak n kali (yang belum diketahui) hingga bilangan hasil habis. 

Nilai n tersebut  adalah  bilangan yang tepat ada di dalam kotak. 

Model ini digunakan apabila bilangan yang diketahui  10. 

 

d. Mengurangi secara berulang menggunakan pengurangan 

bersusun. 

 Hasil penelitian menunjukkan terdapat 2 subyek yang 

menggunakan model ini. Pengurangan berulang dilakukan dengan 

mengurangi bilangan hasil dengan bilangan yang sudah diketahui 

sebanyak n kali (yang belum diketahui) hingga bilangan hasil habis. 

Nilai n tersebut  adalah  bilangan yang tepat ada di dalam kotak. 

Model ini digunakan apabila bilangan yang diketahui > 10. 
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e. Mengurangi secara berulang menggunakan benda (sedotan). 

 Model ini digunakan oleh 1 subyek saja. Subyek mengambil 

sejumlah sedotan satu per satu sebanyak bilangan hasil, 

selanjutnya subyek mengambil sedotan satu per satu sebanyak 

bilangan yang diketahui dan dijadikan satu kelompok. Aktivitas ini 

dilakukan sampai sedotan habis. Hasil dari keseluruhan aktivitas ini 

adalah jumlah kelompok sedotan yang terbentuk. Jumlah 

kelompok sedotan adalah nilai yang tepat ada di dalam kotak. 

 

3. Perkalian Bentuk  x b = c 

 Subyek menyelesaikan perkalian bentuk  x b = c dengan 

berbagai cara, antara lain sebagai berikut: 

a. Menjumlah berulang dengan menggunakan jari. 

 Hasil penelitian menunjukkan terdapat 5 subyek yang 

menggunakan model ini. Bilangan yang sudah diketahui dijumlah 

secara berulang sebanyak n kali (yang belum diketahui) sampai 

mendapatkan bilangan yang sama dengan hasil. Nilai n adalah 

bilangan yang tepat ada di dalam kotak. Model ini digunakan 

apabila bilangan pertama  10. 

 

b. Menjumlah berulang menggunakan penjumlahan bersusun. 

 Hasil penelitian menunjukkan terdapat 3 subyek yang 

menggunakan model ini. Bilangan yang sudah diketahui dijumlah 

secara berulang sebanyak n kali (yang belum diketahui) sampai 

mendapatkan bilangan yang sama dengan bilangan hasil. Nilai n 

adalah bilangan yang tepat ada di dalam kotak. Model ini 

digunakan apabila bilangan pertama > 10. 

 

c. Mengurangi secara berulang menggunakan jari. 

 Hasil penelitian menunjukkan terdapat 3 subyek yang 

menggunakan model ini. Pengurangan berulang dilakukan dengan 

mengurangi bilangan hasil dengan bilangan yang sudah diketahui 

sebanyak n kali (yang belum diketahui) hingga bilangan hasil habis. 

Nilai n tersebut  adalah  bilangan yang tepat ada di dalam kotak. 

Model ini digunakan apabila bilangan yang diketahui  10. 
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d. Mengurangi secara berulang menggunakan pengurangan 

bersusun. 

 Hasil penelitian menunjukkan terdapat 1 subyek yang 

menggunakan model ini. Pengurangan berulang dilakukan dengan 

mengurangi bilangan hasil dengan bilangan yang sudah diketahui 

sebanyak n kali (yang belum diketahui) hingga bilangan hasil habis. 

Nilai n tersebut  adalah  bilangan yang tepat ada di dalam kotak. 

Model ini digunakan apabila bilangan yang diketahui > 10. 

 

e. Mengurangi secara berulang menggunakan benda (sedotan). 

 Model ini digunakan oleh 1 subyek saja. Subyek mengambil 

sejumlah sedotan satu per satu sebanyak bilangan hasil, 

selanjutnya subyek mengambil sedotan satu per satu sebanyak 

bilangan yang diketahui dan dijadikan satu kelompok. Aktivitas ini 

dilakukan sampai sedotan habis. Hasil dari keseluruhan aktivitas ini 

adalah jumlah kelompok sedotan yang terbentuk. Jumlah 

kelompok sedotan adalah nilai yang tepat ada di dalam kotak. 

 
Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa makna yang 

dibangun oleh subyek. Makna-makna tersebut dapat dilihat pada 

Tabel 6 berikut ini.  

Tabel 6. Makna yang Dibangun Subyek 

 

No 
Makna yang dibangun 

subyek 
AS DN FA MY RF SL SR UA Jumlah 

Bentuk a x b =  

1 
Menjumlah berulang 
menggunakan jari 

√ √ √ √ √ √ √  7 

2 
Menjumlah berulang 
dengan penjumlahan 
bersusun 

√   √ √ √ √  5 

3 
Membilang satu-satu 
dengan benda 

√   √ √ √ √ √ 6 

4 
Membilang satu-satu 
dengan gambar 

√ √ √   √   4 

5 
Menghitung dengan 
perkalian bersusun 

√ √ √  √ √   5 

Bentuk a x  = c  

1 
Menjumlah berulang 
menggunakan jari 

√ √ √  √ √ √  6 
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No 
Makna yang dibangun 

subyek 
AS DN FA MY RF SL SR UA Jumlah 

2 
Menjumlah berulang 
dengan penjumlahan 
bersusun 

√    √ √ √  4 

3 
Mengurangi secara 
berulang menggunakan 
jari 

 √ √ √   √  4 

4 
Mengurangi secara 
berulang menggunakan 
pengurangan bersusun 

   √   √  2 

5 
Mengurangi secara 
berulang menggunakan 
benda 

       √ 1 

Bentuk  x b = c  

1 
Menjumlah berulang 
menggunakan jari 

√ √   √ √ √  5 

2 
Menjumlah berulang 
dengan penjumlahan 
bersusun 

√    √  √  3 

3 
Mengurangi secara 
berulang menggunakan 
jari 

 √ √ √     3 

4 
Mengurangi secara 
berulang menggunakan 
pengurangan bersusun 

   √     1 

5 
Mengurangi secara 
berulang menggunakan 
benda 

       √ 1 

 

C. Pembahasan 

Pada perkalian bentuk a x b = , dari 8 subyek terdapat 3 

makna yaitu menjumlah secara berulang, membilang satu-satu, 

dan menghitung dengan perkalian bersusun. Pada perkalian 

bentuk a x  = c, dari 8 subyek terdapat 2 makna yaitu menjumlah 

secara berulang dan mengurangi secara berulang. Pada perkalian 

bentuk  x b = c, dari 8 subyek terdapat 2 makna yaitu menjumlah 

secara berulang dan mengurangi secara berulang. 

Berdasarkan makna perkalian yang diberikan oleh subyek 

untuk melakukan operasi perkalian ditemukan adanya tiga skim 

perkalian bilangan asli antara lain skim menjumlah secara 

berulang, skim mengurangi secara berulang, dan skim membilang 

satu-satu. Melalui kajian ini dapat diketahui bahwa semua subyek 
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mempunyai lebih dari satu skim, namun tetap ditemukan skim 

yang dominan pada subyek tersebut.  

 

1. Skim Menjumlah Secara Berulang 

Skim menjumlah secara berulang digunakan oleh subyek 

dalam berbagai bentuk soal, seperti soal simbolik dan soal cerita. 

Skim ini digunakan oleh 7 subyek. Pencetus skim ini terdiri dari dua 

faktor, dimana salah satu faktor menjadi banyaknya pengulangan 

untuk penjumlahan. Tindakan dan operasi untuk skim ini terdiri 

atas aktivitas menjumlah secara berulang. Hasil untuk skim ini 

adalah bilangan baru yang diperoleh dari penjumlahan yang 

dilakukan secara berulang. Hasil kajian ini menunjukkan adanya 

dua subskim antara lain subskim menjumlah secara berulang 

menggunakan jari dan subskim menjumlah berulang menggunakan 

penjumlahan bersusun.  

Subskim menjumlah secara berulang menggunakan jari 

memiliki dua subsubkim antara lain subsubskim menjumlah 

berulang menggunakan jari bilangan yang kedua sebanyak 

bilangan pertama dan subsubskim menjumlah berulang 

menggunakan jari bilangan yang lebih besar dengan bilangan yang 

lain. Subskim menjumlah berulang menggunakan penjumlahan 

bersusun juga memiliki dua subsubkim antara lain subsubskim 

menjumlah berulang menggunakan penjumlahan bersusun 

bilangan yang kedua sebanyak bilangan pertama dan subsubskim 

menjumlah berulang menggunakan penjumlahan bersusun 

bilangan yang lebih besar dengan bilangan yang lain.  

Contoh dari subyek yang menggunakan subsubskim 

menjumlah berulang menggunakan jari bilangan yang kedua 

sebanyak bilangan pertama dapat dilihat dari petikan wawancara 

berikut.  

P : Peneliti  

S : Subyek 

P : Ini soalnya dibaca (meletakkan kertas dengan tulisan 7 x 4 = …) 

S : Tujuh kali empat  

P : Berapa? 

S : (berpikir sejenak) dua puluh tujuh 

P : Darimana dapat dua puluh tujuh? 
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S : (diam sambil menulis 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4) 

P : Lalu bagaimana? 

S : Empat tambah empat, delapan (sambil menghitung dengan jari 

dan menulis dibawahnya 8 12 16 20 24 28) 

P : Berapa? 

S : Dua puluh delapan 

P : Ada cara lain? 

S : Tidak 

Proses mencari hasil perkalian ‘7 x 4’, diawali subyek 

dengan berpikir sejenak, kemudian subyek menjawab ‘dua puluh 

tujuh’. Jawaban tersebut salah, lalu ditanyakan dari manakah 

jawaban tersebut berasal. Subyek menuliskan ‘4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 

+ 4’ sambil menghitung dengan jari. Proses menjumlahkan 

tersebut dilakukan secara berulang bilangan 4 (4 + 4 = 8, 8 + 4 = 12, 

dst) sebanyak 7 kali. Hasil dari ‘7 x 4’ adalah sama dengan 28. 

Kuatnya subsubskim ini pada diri subyek ditunjukkan dengan 

penggunaan cara yang sama dalam menyelesaikan bentuk soal 

yang sama walaupun tipenya berbeda. Berikut ini petikan 

wawancara yang menunjukkan kuatnya subsubskim tersebut pada 

diri subyek.  

P : Peneliti  

S : Subyek 

P : Ini soal ceritanya dibaca.. (meletakkan kertas yang berisi soal 

cerita bentuk a x b = ) 

S : Ibu memiliki empat karung buah. Masing-masing karung berisi 

lima belas jeruk. Berapakah  seluruh jeruk yang dimiliki ibu? 

P : Berapa? 

S : (berpikir sejenak sambil menulis 15 x 4) 

P : Berapa hasilnya? 

S : (berpikir sejenak) Empat puluh lima 

P : Dapat empat puluh lima darimana? 

S : (menulis 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4) 

P : Empatnya kamu ulang berapa kali? 

S : Lima belas 

P : Lalu? 

S : (sambil menghitung dengan jari) Empat tambah empat, 

delapan. Tambah empat, dua belas. Tambah empat, enam 
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belas. Tambah empat, dua puluh. Tambah empat, dua puluh 

empat. Tambah empat, dua puluh delapan. Tambah empat, 

tiga puluh tiga eh tiga puluh dua. Tambah  empat, tiga puluh 

enam. Tambah empat, empat puluh. Tambah empat, empat 

puluh empat. Tambah empat, empat puluh delapan. Tambah 

empat, lima puluh dua. Tambah empat, lima puluh enam, 

tambah empat, enam puluh. 

P : Berapa? 

S : Enam puluh 

 

Berikut ini petikan wawancara pada subyek yang 

mempunyai subsubskim menjumlah berulang menggunakan 

penjumlahan bersusun bilangan yang kedua sebanyak bilangan 

pertama.  

P : Peneliti  

S : Subyek 

P : Ini soal ceritanya dibaca.. (meletakkan kertas yang berisi soal 

cerita bentuk a x b = ) 

S : Milka mempunyai 11 kantong plastik, masing-masing kantong 

berisi 8 permen. Berapakah semua permen yang dimiliki 

Milka? 

P : Bagaimana? 

S : (menulis 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 lalu mengelompokkan 8nya dua-

dua) 

P : Kamu kelompokkan dua-dua ya? 

S : Iya.. Delapan tambah delapan, enam belas (menuliskan 

dibawahnya 16 16 16 16 16 8). Enam belas tambah enam 

belas, tiga puluh dua (menghitung dengan penjumlahan 

bersusun sambil menuliskan dibawahnya lagi 32 32 16 8). Tiga 

puluh dua tambah tiga puluh dua (menghitung dengan 

penjumlahan bersusun) enam puluh empat, ditambah enam 

belas, delapan puluh. Delapan puluh tambah delapan, delapan 

puluh delapan.  

P : Berapa? 

S : Delapan puluh delapan.  

Subyek yang menggunakan subskim menjumlah berulang 

bilangan yang kedua sebanyak bilangan pertama sebenarnya 
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menggunakan konsep perkalian yang benar. Setiap ada bentuk 

perkalian a x b = c, maka subyek menjumlah b secara berulang 

sebanyak a kali. Subsskim ini hanya digunakan oleh 1 subyek saja.  

 

Berikut ini adalah contoh subsubskim menjumlah berulang 

menggunakan jari bilangan yang lebih besar dengan bilangan yang 

lain. 

P : Peneliti  

S : Subyek 

P : Ini soalnya dibaca (meletakkan kertas dengan tulisan 7 x 4 = … ) 

S : Tujuh dikali empat sama dengan.. 

P : Berapa? 

S : (menulis 7 7 7 7) tujuh tambah tujuh empat belas. Empat belas 

tambah empat belas (sambil menghitung dengan jari), dua 

puluh delapan. 

P : Tujuhnya kamu ulang berapa kali? 

S : Empat 

Menjumlah secara berulang menggunakan jari digunakan 

oleh 7 subyek apabila bilangan yang dioperasikan lebih kecil dari 

10 (bilangan yang dikalikan < 10). 

 

Berikut ini petikan wawancara pada subyek yang 

mempunyai subsubskim menjumlah berulang menggunakan 

penjumlahan bersusun bilangan yang lebih besar dengan bilangan 

yang lain. 

P : Peneliti  

S : Subyek 

P : Ini dibaca soalnya (meletakkan kertas dengan tulisan 13 x 4 = …) 

S : Tiga belas kali empat sama dengan..  

P : Berapa? 

S : (menulis 13 13 13 13) tiga belas tambah tiga belas, dua puluh 

enam. Dua puluh enam tambah dua puluh enam (sambil 

menggerakkan jari) lima puluh dua. 

P : Tiga belasnya diulang berapa kali? 

S : Empat 

P : Kenapa yang kamu jumlah berulang tiga belasnya, bukan 

empatnya? 
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S : Kalau tiga belas lebih mudah 

P : Kenapa lebih mudah? 

S : Sitik (sedikit) ngitungnya 

Penggunaan penjumlahan bersusun digunakan oleh 5 

subyek, jika bilangan yang dioperasikan lebih besar dari 10 

(bilangan > 10). Hal tersebut dilakukan untuk menghemat dan 

mempersingkat waktu dalam menjumlah bilangan yang cukup 

besar. 

Subsubskim menjumlah berulang menggunakan jari 

bilangan yang lebih besar dengan bilangan yang lain digunakan 

oleh 6 subyek dan  subsubskim menjumlah berulang penjumlahan 

bersusun bilangan yang lebih besar dengan bilangan yang lain 

digunakan oleh 5 subyek. Mereka memilih bilangan yang terbesar 

dari dua bilangan yang dikalikan karena menjumlah berulangnya 

menjadi lebih singkat dan sedikit daripada harus menjumlah 

berulang bilangan yang lebih kecil.  

 

2. Skim Mengurangi Secara Berulang 

Skim mengurangi secara berulang ini digunakan oleh 4 

subyek. Pencetus untuk skim ini terdiri dari dua faktor, dimana 

salah satu faktor menjadi banyaknya pengurangan berulang. 

Tindakan dan operasi untuk skim ini melibatkan aktivitas 

mengurangi secara berulang bilangan yang merupakan hasil oleh 

bilangan pengurang sampai habis. Hasil untuk skim ini adalah 

banyaknya pengurangan yang telah dilakukan. Hasil kajian ini 

menunjukkan adanya tiga subskim antara lain subskim mengurangi 

secara berulang dengan menggunakan jari, subskim mengurangi 

secara berulang menggunakan pengurangan bersusun, dan 

subskim mengelompokkan dengan mengurangi secara berulang 

menggunakan benda.  

Contoh tingkah laku subyek yang menyelesaikan soal ‘6 x 

… = 18’. Awalnya subyek langsung menjawab ‘3’, yang di dapat dari 

pengurangan berulang ‘18 – 6 = 12 – 6 = 6 – 6 = 0’. Subyek berhenti 

mengurangi ketika hasilnya sudah 0 dan kemudian menghitung 

banyaknya angka 6 yang berperan sebagai pengurang. Hasilnya 

subyek mendapatkan bahwa ‘6’ nya ada 3. ‘3’ ini merupakan nilai 

yang tepat untuk melengkapi titik-titik pada soal. Berikut ini 
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petikan wawancara subyek yang mempunyai subskim mengurangi 

secara berulang dengan menggunakan jari.  

P : Peneliti  

S : Subyek 

P : Coba ini dibaca soalnya (meletakkan kertas dengan tulisan 6 x … 

= 18) 

S : (diam sambil melihat soal) 

P : Enam kali titik-titik sama dengan delapan belas. Titik-titiknya 

berapa? 

S : (berpikir sejenak) tiga 

P : Dapat tiga darimana? 

S : (bingung mau menjelaskan) 

P : Kamu dapat tiga tadi, menghitungnya pakai enam atau pakai 

delapan belas? 

S : Enam, eh delapan belas 

P : Bagaimana? 

S : (menuliskan: 18 – 6= 12 

12 – 6 = 6 

     6 – 6 = 0  sambil menghitung dengan jari) 

P : Kalau sudah 0 kamu berhenti ya menguranginya? 

S : Iya 

P : Lalu bagaimana menghitungnya? 

S : Enamnya (sambil menunjuk enam) satu, dua, tiga 

  

Berikut ini petikan wawancara subyek yang mempunyai 

subskim mengurangi secara berulang dengan menggunakan 

penjumlahan bersusun.  

P : Peneliti  

S : Subyek 

P : Ini dibaca (meletakkan kertas dengan tulisan … x 13 = 39) 

S : Titik-titik dikali tiga belas sama dengan tiga puluh sembilan 

P : Berapa? 

S : (menulis:  39 – 13  

26 – 13 

13 – 13 

0, menghitung dengan pengurangan bersusun) 

P : Berapa? 
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S : Tiga 

P : Ada cara lain? 

S : (menggelengkan kepala) 

P : Kamu kalau ada soal bentuk ini pakainya pengurangan ya? 

S : Iya 

Penggunaan pengurangan bersusun digunakan oleh 2 

subyek jika bilangan yang dioperasikan lebih besar dari 10 

(bilangan > 10). Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah 

pengurangan bilangan-bilangan yang bernilai besar. 

 

Di bawah ini petikan wawancara dengan subyek yang 

mempunyai subskim mengurangi secara berulang dengan benda. 

Subskim ini hanya digunakan oleh 1 subyek ini saja.  

P : Peneliti  

S : Subyek 

P : Ini soal cerita dibaca (meletakkan kerta berisi soal cerita bentuk  

 x b = c) 

S : Setiap minggu Rasya diberi lima kelereng oleh kakaknya. 

Rencananya setelah terkumpul sebanyak tiga puluh lima 

kelereng maka akan digunakan untuk bermain bersama 

temannya. Berapa minggu yang dibutuhkan Rasya untuk bisa 

mengumpulkan kelereng sebanyak itu? 

P : Paham sama soalnya? 

S : Ya, satu, dua, tiga, … , tiga lima (mengambil sedotan satu per 

satu sampai terkumpul  35) 

P : Lalu? 

S : Satu, dua, tiga, empat, lima (membuat kelompok sedotan yang 

masing-masing kelompoknya 5 dengan mengurangi secara 

berulang dari sedotan yang sudah terkumpul) 

P : Ada berapa kelompok? 

S : Tujuh 

P : Ada cara lain? 

S : Tidak 

P : Berarti kamu selalu menggunakan sedotan ya? 

S : Iya 

P : Kalau tidak ada sedotan gimana? 

S : Tidak bisa 
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P : Kalau pakai jari? 

S : Tidak bisa 

P : Bisanya pakai sedotan atau lidi ya? 

S : Iya 

Subyek di atas sudah mempunyai skim mengurangi secara 

berulang, namun dia selalu mengandalkan benda di sekitarnya 

untuk digunakan sebagai alat bantu dalam menghitung.  
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3. Skim Membilang Satu-satu 

Skim membilang satu-satu dilakukan menggunakan benda 

dan gambar. Skim ini digunakan oleh semua subyek. Pencetus 

untuk skim membilang satu-satu terdiri dari dua faktor, dimana 

salah satu faktor perlu dibesarkan secara berulang sebanyak faktor 

yang lain. Tindakan dan operasi untuk skim ini melibatkan aktivitas 

membilang menaik salah satu bilangan secara berulang sebanyak 

bilangan yang lain. Hasil untuk skim ini adalah pembilangan 

terakhir yang diucapkan yang merupakan jumlah dari semua 

bilangan yang diulang.  

Di bawah ini adalah petikan wawancara yang menunjukkan 

seorang subyek yang mempunyai skim membilang satu-satu 

dengan benda.  

P : Peneliti  

S : Subyek 

P : Ini coba dibaca soalnya (meletakkan kertas dengan tulisan 7 x 4 

= …) 

S : Tujuh kali empat sama dengan.. 

P : Berapa? 

S : (mengambil sedotan sambil membilang satu per satu dan 

membentuk 7 kelompok dengan jumlah masing-masing 

kelompoknya 4) 

P : Satu kelompoknya ada berapa? 

S : Empat 

P : Ada berapa kelompok? 

S : Satu, dua, tiga,…, tujuh 

P : Lalu diapakan? 

S : (mengambil sedotan satu per satu sambil membilang) satu, dua, 

tiga, … , dua puluh delapan 

P : Cara lainnya selain pakai sedotan? 

S : Tidak bisa 

P : Harus selalu pakai sedotan atau lidi? 

S : Iya 

P : Kalau tidak ada sedotan atau lidi gimana? 

S : Pakai tangan 

Penggunaan bahan-bahan manipulatif digunakan oleh 6 

subyek, meskipun tidak menjadi skim dominan bagi mereka. Satu 
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subyek menjadikan skim ini menjadi skim yang paling dominan 

baginya, jika tidak ada benda konkrit maka hal tersebut membatasi 

subyek itu untuk mengoperasikan soal.   

 

Berikut ini contoh subyek yang mempunyai skim 

membilang satu-satu dengan gambar. Lewat petikan wawancara di 

bawah ini terlihat bahwa subyek mewakilkan bilangan dengan 

pagar yang digambar secara berkelompok. 

P : Peneliti  

S : Subyek 

P : Ini soal cerita, dibaca dulu.. (meletakkan kertas berisi soal cerita 

bentuk a x b = ) 

S : Raka mempunyai tiga kotak pensil. Masing-masing kotak berisi 

empat pensil. Berapa banyaknya pensil yang dimiliki Raka? 

P : Bagaimana? 

S : (menggambarkan 3 kelompok pagar yang masing-masing 

kelompoknya berjumlah 4) 

P : Lalu bagaimana menghitungnya? 

S : Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, 

empat.  

P : Empatnya ada berapa kelompok? 

S : Tiga 

P : Dari tiga kelompok itu jumlahnya berapa? 

S : Satu, dua, tiga, … , dua belas (sambil menunjuk satu per satu 

pagar yang di gambar) 

P : Ada cara lain lagi? 

S : Tidak 

Subyek yang menggunakan skim membilang satu-satu 

dengan gambar sudah mampu membawa hal yang konkrit menjadi 

abstrak. Mereka sudah bisa mengandaikan bahwa gambar 

tersebut bisa mewakilkan benda nyata.  

 


