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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Persiapan Penelitian 

Terdapat beberapa hal yang dipersiapkan untuk melaksanakan 

penelitian. Persiapan tersebut meliputi pemilihan subyek, tempat 

wawancara, alat perekam hasil wawancara berupa kamera video dan 

media bantu untuk menyelesaikan soal yang diberikan berupa kartu 

gambar pecahan. 

 

1. Tempat Wawancara 

Wawancara dilaksanakan di tempat tinggal subyek.  Hal ini 

bertujuan untuk memberikan rasa nyaman kepada subyek agar 

dalam proses wawancara dapat lebih santai, tidak canggung dan 

tidak takut. 

 

2. Alat Perekam 

Proses penelitian membutuhkan suatu alat perekam untuk 

mendokumentasikan kegiatan wawancara yang berfungsi sebagai 

salah satu teknik pengumpulan data. Alat tersebut berupa kamera 

video. Kegiatan merekam video dilakukan ketika wawancara 

berlangsung. Terdapat 1 orang yang membantu untuk merekam 

kegiatan wawancara agar mempermudah pengambilan video. 

3. Perlengkapan Wawancara 

Perlengkapan yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Kamera video. 

b. Kartu soal. 

c. Kartu pecahan dalam bentuk gambar. 

d. Alat tulis ( bolpoint dan kertas ). 

 

4. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret – April 2011. Subyek 

penelitian terdiri dari 6 siswa SD kelas 4 yaitu : NK, IK, BB, IH, SN, 

TG Wawancara dilaksanakan 3 – 4 kali pertemuan. Setiap satu kali 

pertemuan kegiatan wawancara dilaksanakan selama 20 – 30 

menit. Waktu pelaksanaan wawancara tergantung kesanggupan 
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dari subyek wawancara. Kegiatan wawancara diakhiri sesuai 

dengan respon subyek apabila sudah mulai jenuh dan mulai tidak 

berkonsentrasi menjawab pertanyaan. 

 

B. Hasil Penelitian (data Display) 

1. Bentuk a + b = □ 

Bentuk soal a + b = □ diberikan dalam 3 soal yang diberikan 

secara simbolik, figuratif, dan soal cerita. Bentuk a + b = □ terdiri 

dari tiga tipe soal berdasarkan pada jenis sukunya. Tipe pertama 

adalah penambahan bilangan bulat dengan bilangan pecahan, tipe 

kedua adalah penambahan bilangan pecahan dengan penyebut 

yang sama, dan ketiga adalah penambahan pecahan dengan 

penyebut yang berbeda. 

 

a. Penambahan bentuk a + b = □ dimana a bilangan bulat 

dan b bilangan pecahan  

6 subyek yang telah diwawancara dan diamati perilakunya 

selama menyelesaikan tugas tersebut terdapat 4 model yang 

secara kontinu digunakan oleh subyek. Dikonteks ini tidak 

setiap subyek menggunakan keempat-empatnya, tetapi ada 

model yang dominan digunakan oleh subyek tersebut 

meskipun  yang lain digunakan juga. Keempat model tersebut 

adalah memecah setiap bilangan dengan kata lain mengubah 

setiap bilangan dalam operasi ke bentuk pecahan, 

menambahkan secara langsung, menambahkan pembilang 

dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut, dan 

menggabungkan setiap unsur-unsur bilangan. Model-model 

diatas dapat di temukan skim yang dimiliki oleh subyek 

diantaranya yaitu skim pemecahan bilangan, skim 

penambahan pembilang dan penyebut, skim penambahan 

langsung, dan skim penggabungan unsur bilangan. 

 

b. Penambahan bentuk a + b = □ dimana a bilangan pecahan 

dan b bilangan pecahan dengan penyebut yang sama 

6 subyek yang telah diwawancarai dan diamati perilaku 

selama menyelesaikan tugas tersebut terdapat 1 model yang 

secara kontinu digunakan oleh subyek. 1 model tersebut 
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menjadi model yang dominan bagi ke 6 subyek. Model 

tersebut adalah menambahkan pembilang dengan pembilang. 

Model yang sudah ada tersebut dapat ditemukan suatu skim 

yang dimiliki oleh subyek yaitu skim penambahan pembilang. 

 

c.  Penambahan bentuk a + b = □ dimana a bilangan 

pecahan dan b bilangan pecahan dengan penyebut yang 

berbeda 

6 subyek yang telah diwawancarai dan diamati perilaku 

selama menyelesaikan tugas tersebut terdapat 1 model yang 

secara kontinu digunakan oleh subyek. Satu model tersebut 

terdapat tiga cara penyamaan penyebut  yaitu dengan cara 

coba-coba, perkalian penyebut, kelipatan penyebut. Dikonteks 

ini tidak setiap subyek menggunakan ketiga-tiganya, tetapi ada 

1 cara yang dominan digunakan oleh subyek tersebut 

meskipun cara yang lain digunakan juga. Ketiga cara 

menyamakan tersebut terselesaikan dengan 1 model 

penyelesaian. Model tersebut adalah menambahkan 

pembilang dengan pembilang untuk menghasilkan pembilang 

dan penyebutnya tetap. Model yang sudah ada tersebut dapat 

ditemukan suatu skim yang dimiliki subyek yaitu skim 

penambahan pembilang. 

 

2. Bentuk a + □ = c 

Bentuk soal a + □ = c diberikan dalam 3 soal yang diberikan 

secara simbolik, figuratif, dan soal cerita. Bentuk a + □ = c terdiri 

dari tiga tipe soal berdasarkan pada jenis sukunya. Tipe pertama 

adalah penambahan bilangan bulat dengan bilangan pecahan, tipe 

kedua adalah penambahan bilangan pecahan dengan penyebut 

yang sama, dan ketiga adalah penambahan pecahan dengan 

penyebut yang berbeda. 

 

a. Penambahan bentuk a + □ = c dimana a bilangan bulat dan c 

bilangan pecahan campuran  

6 subyek yang telah diwawancara dan diamati perilaku selama 

menyelesaikan tugas menggunakan 2 model yang secara kontinu 

digunakan oleh subyek. Dikonteks ini tidak setiap subyek 
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menggunakan kedua-duanya, tetapi ada model yang dominan 

digunakan oleh subyek tersebut meskipun model yang lain 

digunakan juga. Kedua model tersebut adalah mengurangkan 

secara langsung dan memecahkan setiap unsur bilangan. Model-

model tersebut dapat ditemukan skim yang dimiliki oleh subyek 

yaitu model  skim invers penambahan langsung dan model skim 

invers pemecahan bilangan. 

 

b. Penambahan bentuk a + □ = c dimana a bilangan pecahan 

dan c bilangan pecahan dengan penyebut yang sama 

6 subyek yang telah diwawancarai dan diamati perilaku selama 

menyelesaikan tugas menggunakan 1 model yang secara kontinu 

digunakan oleh subyek . 1 model tersebut menjadi model yang 

dominan bagi ke 6 subyek. Model tersebut adalah menambahkan 

pembilang dengan pembilang. Model tersebut diatas dapat 

ditemukan skim yang dimiliki oleh subyek yaitu skim invers 

penambahan pembilang. 

 

c. Penambahan bentuk a + □ = c dimana a bilangan pecahan 

dan c bilangan pecahan pecahan dengan penyebut yang 

berbeda 

6 subyek yang telah diwawancara dan diamati perilaku selama 

menyelesaikan tugas tersebut menggunakan 2 model yang secara 

kontinu digunakan oleh subyek. Dikonteks ini tidak setiap subyek 

menggunakan kedua-duanya, tetapi ada model yang dominan 

digunakan oleh subyek tersebut meskipun model yang lain 

digunakan juga. Kedua model tersebut adalah mengurangkan 

pembilag dengan pembilang dan mengurangkan pembilang 

dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Model-model 

tersebut diatas dapat ditemukan skim yang dimiliki oleh subyek 

yaitu skim invers penambahan bilangan dan skim invers 

penambahan pembilang dan penyebut. 

 

3. Bentuk □ + b = c 

Bentuk soal □ + b = c diberikan dalam 3 soal yang diberikan secara 

simbolik, figuratif, dan soal cerita. Bentuk  a + □ = c terdiri dari tiga tipe 

soal berdasarkan pada jenis sukunya. Tipe pertama adalah 
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penambahan bilangan bulat dengan bilangan pecahan, tipe kedua 

adalah penambahan bilangan pecahan dengan penyebut yang sama, 

dan ketiga adalah penambahan pecahan dengan penyebut yang 

berbeda. 

 

a. Penambahan bentuk □ + b = c dimana b bilangan pecahan 

dan c bilangan pecahan campuran  

6 Subyek yang telah diwawancara dan diamati perilaku selama 

menyelesaikan tugas tersebut menggunakan 1 model yang secara 

kontinu digunakan oleh subyek. 1 model tersebut menjadi model 

yang dominan bagi ke 6 subyek. Model tersebut adalah 

mengurangkan secara langsung bilangan pecahan campuran 

dengan bilangan pecahan. Model yang dimiliki oleh subyek 

tersebut diatas dapat ditemukan skim yang dimiliki oleh subyek 

yaitu skim invers penambahan langsung. 

 

b. Penambahan bentuk □ + b = c dimana b bilangan pecahan 

dan c bilangan pecahan dengan penyebut yang sama.  

6 subyek yang telah diwawancarai dan diamati perilaku selama 

menyelesaikan tugas tersebut menggunakan 1 model yang secara 

kontinu digunakan oleh subyek . 1 model tersebut menjadi model 

yang dominan bagi ke 6 subyek. Model tersebut adalah 

mengurangkan pembilang dengan pembilang. Dari model tersebut 

dapat ditemukan skim yang dimiliki oleh subyek yaitu skim invers 

penambahan pembilang. 

 

c. Penambahan bentuk □ + b = c dimana b bilangan pecahan 

dan c bilangan pecahan dengan penyebut yang berbeda.  

6 subyek yang telah diwawancara dan diamati perilaku selama 

menyelesaikan tugas tersebut terdapat 2 model yang secara 

kontinu digunakan oleh subyek. Dikonteks ini tidak setiap subyek 

menggunakan kedua-duanya, tetapi ada model yang dominan 

digunakan oleh subyek tersebut meskipun model yang lain 

digunakan juga. Kedua model tersebut adalah mengurangkan 

pembilang dengan pembilang dan mengurangkan pembilang 

dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Model-model 

tersebut diatas dapat ditemukan skim yang dimiliki oleh subyek 
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yaitu skim invers penambahan pembilang dan skim invers 

penambahan pembilang dan penyebut. 

Berdasarkan model-model yang diberikan oleh subyek dalam 

menyelesaikan operasi hitung penambahan bilangan pecahan 

tersebut diatas ditemukan adanya 9 skim yaitu skim pemecahan 

bilangan, skim penambahan langsung, skim penambahan 

pembilang dan penyebut, skim penggabungan unsur bilangan, 

skim penambahan pembilang, skim invers penambahan 

pembilang, skim invers penambahan pembilang dan penyebut, 

skim invers penambahan langsung, dan skim invers pemecahan 

bilangan. 

C. PEMBAHASAN (conclution) 

1. Jenis-Jenis Skim 

Terdapat 9 skim penambahan bilangan pecahan. Skim 

mempunyai 3 urutan peristiwa dasar yaitu pencetus, tindakan dan 

operasi, dan hasil yang diharapkan. 9 skim tersebut yaitu:  

 

a. Skim Pemecahan Bilangan 

Skim pemecahan bilangan ini digunakan oleh subyek 

dalam menyelesaikan soal yang diberikan secara simbolik, 

figuratif, dan soal cerita. Pencentus untuk skim pemecahan 

bilangan ini yaitu adanya keyakinan bahwa setiap bilangan 

harus berupa bilangan pecahan. Tindakan operasi untuk skim 

ini melibatkan aktifitas mengubah bentuk bilangan yang bukan 

pecahan kedalam bentuk pecahan yang selanjutnya 

ditambahkan antara bilangan pecahan dengan bilangan 

pecahan. Hasil untuk skim adalah hasil penambahan bilangan 

bulat yang sudah dijadikan pecahan dengan bilangan pecahan. 

Skim pemecahan bilangan ini digunakan oleh 3 subyek. 

 Berikut adalah salah satu petikan wawancara dengan salah 

satu subyek yang menggunakan cara memecah bilangan. 

P : peneliti. 

S : subyek. 

P : (meletakkan soal penambahan tipe “ a + b = □”) ini dibaca? 

S : dua ditambah setengah. 

P : berapa hasilnya ? 

S : satu. 



25 
 

 
 

P : dapat hasil satu darimana ? 

S : setengah ditambah setengah. (2 diubah ke dalam bentuk 

pecahan 
 

 
, kemudian dijumlahkan 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

disederhanakan menjadi 1). 

P : adakah cara lain? 

S : tidak. 

 

b. Skim Penambahan Pembilang dan Penyebut 

Skim penambahan pembilang dan penyebut ini digunakan 

oleh subyek dalam menyelesaikan soal yang diberikan secara 

simbolik, figuratif, dan soal cerita. Pencentus untuk skim 

penambahan pembilang dan penyebut ini yaitu adanya 

keyakinan bahwa penambahan pembilang akan menghasilkan 

pembilang dan penambahan penyebut akan menghasilkan 

penyebut. Tindakan operasi untuk skim ini melibatkan aktifitas 

mendapatkan pembilang dengan menambahkan pembilang 

dengan pembilang dan mendapatkan penyebut dengan 

menambahkan penyebut dengan penyebut. Hasil untuk skim 

adalah hasil penambahan pembilang sebagai pembilang dan 

hasil penambahan penyebut sebagai penyebut. Skim 

penambahan pembilang dan penyebut ini digunakan oleh 1 

subyek. 

Berikut adalah salah satu petikan wawancara dengan salah 

satu subyek yang menggunakan cara penambahan pembilang 

dan penyebut. 

P : peneliti. 

S : subyek. 

P : (meletakkan soal tipe “a + b =  ”) ini dibaca? 

S : satu per dua ditambah tiga per lima. 

P : berapakah hasilnya? 

S : empat per tujuh. (mengerjakan secara tertulis dengan 

operasi hitung pecahan). 

P : mendapatkan hasil empat per tujuh dari mana? 

S : empat per tujuh (menambahkan pembilang dengan 

pembilang yaitu satu dengan tiga untuk pembilang dan 

menambahkan penyebut dengan penyebut yaitu dua 

dengan lima untuk penyebut). 
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P : adakah cara lain? 

S : tidak. 

 

c. Skim Penambahan Langsung. 

Skim penambahan langsung ini digunakan oleh subyek 

dalam menyelesaikan soal yang diberikan secara simbolik, 

figuratif, dan soal cerita. Pencentus untuk skim penambahan 

langsung ini yaitu jenis bilangan yang berbeda dapat 

dioperasikan secara langsung tanpa disamakan terlebih 

dahulu. Tindakan operasi untuk skim ini melibatkan aktifitas 

menambahkan secara langsung antara bilangan bulat dengan 

bilangan pecahan. Hasil untuk skim adalah hasil penambahan 

langsung antara bilangan bulat dan bilangan pecahan yang 

berupa bilangan pecahan campuran. Skim penambahan 

langsung ini digunakan oleh 3 subyek. 

Berikut adalah salah satu petikan wawancara dengan salah 

satu subyek yang menggunakan cara penambahan pembilang 

dan penyebut. 

P : peneliti. 

S : subyek. 

P : (meletakkan soal penambahan tipe “ a + b = □”) ini dibaca? 

S : dua ditambah satu per dua. 

P : berapa hasilnya ? 

S : dua satu per dua. 

P : dapat hasil dua satu per dua darimana? coba jelaskan! 

S : dua satu per dua (menambahkan secara langsung bilangan 

bulat yaitu dua dengan bilangan pecahan yaitu satu per 

dua). 

P : adakah cara lain ? 

S : tidak. 

 

d. Skim Penggabungan Unsur Bilangan. 

Skim penggabungan unsur bilangan ini digunakan oleh 

subyek dalam menyelesaikan soal yang diberikan secara 

simbolik, figuratif, dan soal cerita. Pencentus untuk skim 

penggabungan unsur bilangan ini yaitu adanya unsur-unsur 

bilangan yang perlu digabungkan. Tindakan operasi untuk skim 
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ini melibatkan aktifitas menambahkan semua unsur suku 

bilangan yang ada untuk dijadikan sebagai pembilang dan 

penyebutnya tetap. Hasil untuk skim adalah pembilang yang 

dihasilkan dari penambahan seluruh unsur-unsur bilangan. 

Skim penggabungan unsur bilangan ini digunakan oleh 1 

subyek.  

Berikut adalah salah satu petikan wawancara dengan salah 

satu subyek yang menggunakan cara penggabungan unsure 

bilangan. 

P : peneliti. 

S : subyek. 

P : ( meletakkan soal penambahan tipe “ a + b = □” ) ini dibaca? 

S : dua ditambah setengah 

P : berapa hasilnya ? 

S : lima per dua. 

P : dapat hasil lima per dua darimana ? coba jelaskan! 

S : lima per dua (   
 

 
 untuk mendapatkan hasilnya yaitu 

pertama untuk mencari pembilangnya dengan 

menjumlahkan 2 + 2 + 1= 5, un tuk penyebutnya tetap yaitu 

2, jadi hasil 
 

 
 ) 

P : adakah cara lain ? 

S : tidak. 

 

e. Skim Penambahan Pembilang 

Skim penambahan pembilang ini digunakan oleh subyek 

dalam menyelesaikan soal yang diberikan secara simbolik, 

figuratif, dan soal cerita. Pencentus untuk skim penambahan 

pembilang ini yaitu adanya penyebut yang sama dan 

pembilang yang perlu ditambahkan. Tindakan operasi untuk 

skim ini melibatkan aktifitas menambahkan pembilang dengan 

pembilang untuk mendapatkan pembilangnya. Di dalam 

tindakan operasi ini terdapat beragam cara untuk 

menyamakan penyebut diantaranya yaitu dengan cara coba-

coba, mencari KPK, mencari kelipatan yang sama, perkalian 

penyebut. Hasil untuk skim adalah pembilang yang sudah 

ditambahkan dengan penyebut tetap. Skim penambahan 

pembilang ini digunakan oleh 6 subyek yang terdiri dari 1 
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subyek menyamakan penyebut dengan cara coba-coba, 1 

subyek menyamakan penyebut dengan cara mencari KPK, 1 

subyek menyamakan penyebut dengan cara mencari kelipatan 

yang sama, dan 3 subyek menyamakan penyebut dengan cara 

perkalian penyebut.  

Berikut adalah salah satu petikan wawancara dengan salah 

satu subyek yang menggunakan cara penambahan pembilang 

yang penyamaan penyebutnya menggunakan cara coba-coba.  

P : peneliti. 

S : subyek. 

P : ( meletakkan soal tipe “a + b =  ” ) Ini dibaca? 

S : lima per enam ditambah dua per tiga. 

P : berapakah hasilnya? 

S : empat puluh lima per tiga puluh. 

P : mendapat hasil pempat puluh lima per tiga puluh dari mana 

? 

S : empat puluh lima per tiga puluh ( mengerjakan dengan 

mnyamakan penyebut dengan coba – coba memasukkan 

angka yang dapat dibagi 6 dan 3, diperoleh 30 kemudian 

untuk mencari pembilang dengan cara ( 30 : 6) x 5=25, ( 30 : 

3) x 2 = 20 diperoleh bentuk  
 

 
 

 

 
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 ). 

P : apakah ada cara lain? 

S : tidak. 

 

Berikut adalah salah satu petikan wawancara dengan salah 

satu subyek yang menggunakan cara penambahan pembilang 

yang penyamaan penyebutnya menggunakan cara mencari 

KPK. 

P : peneliti. 

S : subyek.   

P : selanjutnya ( meletakkan soal cerita tipe  “a + b =  ” ). Ini 

dibaca ? 

S : ibu memanen jagung di kebun sebanyak 
 

 
 kg, kemudian 

memanen ketela sebanyak 
 

 
 kg. berapakah hasil seluruh 

panen ibu? 

P : berapakah hasilnya? 
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S : sebelas per delapan. ( mengerjakan secara aljabar opeasi 

hitung bilangan pecahan ). 

P : mendapatkan hasil sebelas per delapan dari mana ? 

S : sebelas per delapan ( menyamakan penyebut dengan 

mencari KPK dari 8 dan 4 yaitu 8, lalu ( 8 : 8 ) x 5 = 5, ( 8 : 4 ) 

x 3 = 6, bentuknya menjadi 
 

 
 

 

 
 

  

 
 ) 

P : adakah cara lain? 

S : tidak. 

 

Berikut adalah salah satu petikan wawancara dengan salah 

satu subyek yang menggunakan cara penambahan pembilang 

yang penyamaan penyebutnya menggunakan cara mencari 

kelipatan yang sama. 

P : peneliti. 

S : subyek. 

P : selanjutnya ( meletakkan soal cerita tipe  “a + b =  ” ). Ini 

dibaca ? 

S : ibu memanen jagung di kebun sebanyak 
 

 
 kg, kemudian 

memanen ketela sebanyak 
 

 
 kg. berapakah hasil seluruh 

panen ibu? 

P : berapakah hasilnya? 

S : satu tiga per delapan (mengerjakan secara aljabar opeasi 

hitung bilangan pecahan). 

P : mendapatkan hasil satu tiga per delapan dari mana? 

S : satu tiga per delapan (menyamakan penyebut dengan 

mencari kelipatan yang sama dari 8 dan 4 yaitu 8, lalu ( 8 : 8 

) x 5 = 5, ( 8 : 4 ) x 3 = 12, bentuknya menjadi 
 

 
 

 

 
 

  

 
 

 
 

 
). 

P : adakah cara lain? 

S : ada. 

P : coba jelaskan! 

S : menggunakan bentuk (menerjemahkan soal ke dalam 

bentuk gambar lalu menyajikan hasil penambahan yaitu 

satu tiga per delapan menggunakan gambar). 

P : adakah cara lain lagi? 

S : tidak. 
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Berikut adalah salah satu petikan wawancara dengan salah 

satu subyek yang menggunakan cara penambahan pembilang 

yang penyamaan penyebutnya menggunakan cara perkalian 

penyebut. 

P : peneliti. 

S : subyek. 

P : (meletakkan soal tipe “a + b =  ”) ini dibaca? 

S : lima per enam ditambah dua per tiga. 

P : berapakah hasilnya? 

S : dua puluh tujuh per delapan belas. 

P : mendapatkan hasil dua puluh tujuh per delapan belas dari 

mana? 

S : dua puluh tujuh per delapan belas (dengan menyamakan 

penyebut terlebihn dahulu, dengan mengkalikan penyebut 

dengan penyebut 6 x 3 = 18, untuk menghitung 

pembilangnya dengan ( 18 : 6 ) x 5 = 15, ( 18 : 3 ) x 2 = 12, 

didapatkan 
  

  
 

  

  
 

  

  
). 

P : adakah cara lain? 

S : tidak. 

 

f. Skim Invers Penambahan Langsung 

Pada dasarnya skim ini merupakan invers dari skim 

penambahan langsung. Skim invers penambahan langsung ini 

digunakan oleh subyek dalam menyelesaikan soal yang 

diberikan secara simbolik, figuratif, dan soal cerita. Pencentus 

untuk skim invers penambahan langsung ini yaitu operasi 

penambahan diinverskan menjadi pengurangan dan jenis 

bilangan yang berbeda dapat dioperasikan secara langsung 

tanpa disamakan terlebih dahulu. Tindakan dan operasi untuk 

skim ini melibatkan aktifitas mengurangkan secara langsung 

bilangan pecahan dengan bilangan bulat atau sebaliknya 

mengurangkan bilangan bulat dengan bilangan pecahan. Hasil 

untuk skim adalah bilangan yang sudah dikurangkan secara 

langsung. Skim invers penambahan langsung ini digunakan 

oleh 5 subyek. 
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Berikut adalah salah satu petikan wawancara dengan salah 

satu subyek yang menggunakan cara invers penambahan 

langsung. 

P : peneliti. 

S : subyek. 

P : (meletakkan soal penambahan tipe “ a + □ = c”) ini dibaca? 

S : satu ditambah titik – titik sama dengan satu satu per 

sembilan. 

P : berapakah hasilnya? 

S : satu per  sembilan. ( mengerjakan terlebih dahulu secara 

aljabar operasi hitung bilangan pecahan ). 

P : mendapat hasil satu per sembilan dari mana ? 

S : satu per sembilan (mengubah bentuk penambahan menjadi 

bentuk pengurangan, kemudian mengurangkan secara 

langsung). 

P : adakah cara lain? 

S : tidak. 

 

g. Skim invers Penambahan pembilang dan Penyebut 

Pada dasarnya skim ini merupakan invers dari skim 

penambahan pembilang dan penyebut. Skim invers 

penambahan pembilang dan penyebut ini digunakan oleh 

subyek dalam menyelesaikan soal yang diberikan secara 

simbolik, figuratif, dan soal cerita. Pencentus untuk skim invers 

penambahan pembilang dan penyebut yaitu operasi 

penambahan yang diinverskan serta pembilang akan 

menghasilkan pembilang dan penyebut akan menghasilkan 

penyebut. Tindakan dan operasi untuk skim ini melibatkan 

aktifitas mengurangkan pembilang dengan pembilang untuk 

pembilangnya dan mengurangkan penyebut dengan penyebut 

untuk penyebutnya. Hasil untuk skim adalah pembilang yang 

dihasilkan dari pengurangan pembilang dan penyebut yang 

dihasilkan dari pengurangan penyebut. Skim invers 

penambahan pembilang dan penyebut ini digunakan oleh 1 

subyek. 
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 Berikut adalah salah satu petikan wawancara dengan salah 

satu subyek yang menggunakan cara invers penambahan 

langsung. 

P : peneliti. 

S : subyek. 

P : selanjutnya (meletakkan soal penambahan tipe “ a + □ = c”) 

ini dibaca ? 

S : titik – titik ditambah satu per enam sama dengan sepuluh 

per dua belas. 

P : berapakah hasilnya ? 

S : sembilan per enam (mengerjakan terlebih dahulu secara 

aljabar operasi hitung bilangan pecahan). 

P : mendapatkan hasil sembilan per enam dari mana?  

S : sembilan per enam (mengubah bentuk penambahan 

menjadi bentuk pengurangan kemudian mengurangi 

pembilang dengan pembilang yaitu 10 – 1 = 9 untuk 

pembilangnya lalu mengurangi penyebut dengan penyebut 

yaitu 12 – 6 = 6 untuk penyebutnya).  

P : adakah cara lain ? 

S : tidak. 

 

h.     Skim Invers Penambahan Pembilang 

Pada dasarnya skim ini merupakan invers dari skim 

penambahan pembilang. Skim invers penambahan pembilang 

ini digunakan oleh subyek dalam menyelesaikan soal yang 

diberikan secara simbolik, figuratif, dan soal cerita. Pencentus 

untuk skim invers penambahan pembilang ini yaitu operasi 

penambahan diinverskan menjadi pengurangan serta adanya 

penyebut yang sudah sama dan pembilang yang perlu 

ditambahkan. Tindakan operasi untuk skim ini melibatkan 

aktifitas mengurangkan pembilang dengan pembilang untuk 

mendapatkan pembilangnya dan penyebutnya tetap. Didalam 

tindakan operasi ini terdapat beragam cara menyamakan 

penyebut diantaranya yaitu dengan perkalian penyebut dan 

mencari kelipatan yang sama. Hasil untuk skim adalah 

pembilang dihasilkan dari pengurangan pembilang dan 

penyebut tetap. Skim invers penambahan pembilang ini 
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digunakan oleh 6 subyek yang terdiri dari 1 subyek 

menyamakan penyebut dengan mencari kelipatan yang sama 

dan 5 subyek menyamakan penyebut dengan menggunakan 

perkalian penyebut. 

 

Berikut adalah salah satu petikan wawancara dengan salah 

satu subyek yang menggunakan cara penambahan pembilang 

yang penyamaan penyebutnya menggunakan cara perkalian 

penyebut. 

P : peneliti. 

S : subyek. 

P : ( meletakkan soal tipe “ a + □ = c”) ini dibaca? 

S : satu per tiga ditambah titik – titik sama dengan lima per 

enam. 

P : berapakah hasilnya? 

S : satu per dua (berfikir sejenak sembari mengerjakan secara 

aljabar operasi hitung pecahan). 

P : mendapat hasil satu per dua dari mana? 

S : satu per dua ( mengubah bentuk penambahan kedalam 

bentuk pengurangan 
 

 
 

 

 
 lalu disamakan penyebutnya 

dengan cara mengkalikan penyebut dengan penyebut yaitu 

6 x 3 = 18, untuk mendapatkan pembilangnya dengan cara ( 

18 : 6 ) x 5 = 15, ( 18 : 3 ) x 1 = 6 bentuknya menjadi 
  

  
 

 

  
 

    

     
 

 

 
 ). 

P : adakah cara lain? 

S : tidak. 

 

Berikut adalah salah satu petikan wawancara dengan salah 

satu subyek yang menggunakan cara penambahan pembilang 

yang penyamaan penyebutnya menggunakan cara mencari 

kelipatan yang sama. 

P : peneliti. 

S : subyek. 

P : selanjutnya ( meletakkan soal cerita tipe “ a + □ = c” ) ini 

dibaca ? 

S : Dina membeli jeruk, kemudian juga membeli apel sebanyak 

satu per dua kilogram. Jumlah berat jeruk dan apel yaitu 
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tiga per empat kilogram. Berapakah berat jeruk yang di beli 

oleh Dina? 

P : berapakah hasilnya? 

S : satu per empat (mengerjakan terlebih dulu secara aljabar 

operasi hitung bilangan pecahan). 

P : mendapatkan hasil satu per empat dari mana? 

S : satu per empat (menuliskan soal cerita kedalam  bentuk 

penambahan bilangan pecahan menjadi  
 

 
 

 

 
 kemudian 

menyamakan penyebutnya dengan cara mencari kelipatan 

yang sama dari 4 dan 2 yaitu 4, lalu ( 4 : 4 ) x 3 = 3, ( 4 : 2) x 

1 = 2, setelah mendapatkan bentuk  
 

 
 

 

 
 pembilang 

dikurangi pembilang 3 – 2 = 2, penyebutnya sama). 

P : adakah cara lain? 

S : tidak. 

 

i. Skim Invers Pemecahan Bilangan 

Pada dasarnya skim ini merupakan invers dari skim 

pemecah bilangan. Skim invers pemecahan bilangan ini 

digunakan oleh subyek dalam menyelesaikan soal yang 

diberikan secara simbolik, figuratif, dan soal cerita. Pencentus 

untuk skim pemecahan bilangan ini yaitu adanya keyakinan 

bahwa setiap bilangan harus berupa bilangan pecahan. 

Tindakan operasi untuk skim ini melibatkan aktifitas menyusun 

bentuk penambahan menjadi bentuk pengurangan dan 

mengubah bentuk bilangan yang bukan pecahan kedalam 

bentuk pecahan yang selanjutnya dikurangkan antara bilangan 

pecahan dengan bilangan pecahan. Hasil untuk skim adalah 

hasil pengurangan bilangan bulat yang sudah dijadikan 

pecahan dengan bilangan pecahan. Skim invers pemecahan 

bilangan ini digunakan oleh 1 subyek. 

 

Berikut adalah salah satu petikan wawancara dengan salah 

satu subyek yang menggunakan cara invers memecah 

bilangan. 

P : peneliti. 

S : subyek. 

P : (meletakkan soal penambahan tipe “ a + □ = c”) ini dibaca? 
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S : satu ditambah titik – titik sama dengan satu satu per 

sembilan. 

P : berapakah hasilnya? 

S : satu per  sembilan. (mengerjakan terlebih dahulu secara 

aljabar operasi hitung bilangan pecahan). 

P : mendapat hasil satu per sembilan dari mana? 

S : satu per sembilan (menuliskan bentuk soal menjadi  
 

 
   

kemudian 1 ditulis kedalam bentuk pecahan dengan cara di 

tambahkan penyebut per 1, menjadi  
 

 
 

 

 
 lalu disamakan 

penyebutnya dengan cara mencari KPK dari 9 dan 1 yaitu 9, 

 
 

 
 diubah menjadi bentuk pecahan biasa 

  

 
. Disamakan 

penyebutnya ( 9 : 9 ) x 10 = 10, ( 9 : 1 ) x 1 = 9 bentuknya 

menjadi 
  

 
 

 

 
 

 

 
). 

P : adakah cara lain? 

S : tidak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


