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ABSTRACT 

This research is a descriptive qualitative study aimed to determine the fraction 

multiplication scheme on six graders Lopait 02 Tuntang State. Subjects in this study 

consisted of 7 Elementary School sixth grade students Lopait 02 Tuntang. Data 

collection techniques in this study using in-depth interviews and a clinical interview. 

The data obtained and analyzed by data analysis techniques of Miles and Hubberman 

namely data reduction, the data display, and conclusion drawing. The results showed 

there were 12 schemes multiplying fractions of the students, including a horizontal 

division multiplication scheme, over-divided under multiplication scheme, simplification 

scheme, the removal of the same number scheme, multiply all the numbers scheme, 

another operation scheme, over-multiplication multiplication down scheme, 

multiplication over scheme, cross multiplication results scheme, the results of the cross-

multiplication denominators scheme, multiplication guessing scheme, and changing 

shape scheme. Meaning and thought processes of students as a continuation of previous 

studies on multiplication of natural numbers scheme, this multiplication is solved by 

means of a double decker, multiplication by grouping numbers using fingers, 

multiplication as repeated addition, understanding fractions, the conversion of ordinary 

fractions into decimal fractions, and the division of two numbers in fractions and 

fractions simplification process . 

Keywords: fractions, multiplication, scheme 

 

PENDAHULUAN 

Pengetahuan terbentuk dalam proses asimilasi dan akomodasi terhadap skema 

pengetahuan siswa. Pikiran siswa mempunyai struktur yang disebut skema atau skemata 

(jamak) yang  sering disebut dengan struktur kognitif  (Piaget dalam Mulyoto, 2010). 

Asimilasi merupakan proses kognitif siswa dalam mengintegrasikan persepsi, konsep, 

ataupun pengalaman baru ke dalam pengetahuan awal atau pola yang sudah ada dalam 

pikirannya, sehingga dapat dipandang sebagai suatu proses kognitif yang menempatkan 

dan mengklasifikasikan kejadian atau rangsangan yang baru ke dalam pengetahuan awal 

yang telah ada (Suparno, 2006).  
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Akomodasi adalah proses restrukturisasi struktur kognitif yang sudah ada sebagai 

akibat adanya informasi dan pengalaman baru yang tidak dapat secara langsung 

diasimilasikan pada struktur kognitif tersebut (Mulyoto, 2010). Asimilasi dan 

akomodasi merupakan dua proses yang sama-sama dibutuhkan, sehingga melalui kedua 

proses tersebut siswa menjadi tidak bergantung kepada pengamatan, tetapi lebih 

bergantung pada berpikir (Sagala, 2012). Proses asimilasi dan akomodasi antara siswa 

yang satu dengan siswa yang lainnya tentu berbeda sesuai dengan tingkat kognitif yang 

dimiliki siswa, sehingga proses berpikir tiap siswa dalam membangun pengetahuannya 

sendiri juga berbeda (Santrock, 2010). Teori adaptasi dan proses pembentukan 

pengetahuan tersebut dinamakan teori konstruktivisme (Suparno, 2012). 

Teori konstruktivisme menjelaskan bahwa pengetahuan siswa adalah bentukan 

(konstruksi) siswa itu sendiri dan setiap siswa harus menemukan dan mengubah 

informasi yang rumit jika mereka ingin menjadikan informasinya tersebut milik sendiri, 

sehingga tidak dapat dikatakan bahwa pengetahuan dari siswa adalah salah atau benar. 

Skim merupakan tindakan operasi yang digunakan untuk menggeneralisasikan obyek 

tertentu (Hackenberg, Tillema, 2009). Pola-pola tindakan dan operasi yang berlaku 

secara berulang kali dan relatif tetap dalam setiap situasi yang diperhatikan, dapat 

menjadi dasar untuk pembentukan model skim yang dimiliki oleh siswa (Sutriyono, 

2012). Skim digunakan untuk mengetahui konstruksi dan memberikan penjelasan 

tindakan dan model struktur kognitif siswa (McCloskey, Norton, 2009). Skim 

merupakan satu susunan tiga serangkai yang terdiri dari suasana pencetus, tindakan atau 

operasi, dan hasil yang diharapkan. Menurut Piaget, semua tindakan yang diulangi atau 

dirumuskan melalui pengalaman baru dapat dianggap sebagai skim. Skim dapat 

menjelaskan dan memprediksi tindakan operasi pikiran yang dimiliki siswa.  Faham ini 

menganggap skim matematika yang dikonstruksi oleh siswa sebagai hasil dari proses 

refleksi dan abstraksi (Sutriyono, 2012; Slavin, 2011; Sagala, 2012). Fidiasari (2012) 

dalam penelitiannya yang berjudul skim perkalian bilangan asli menyatakan bahwa 

identifikasi terhadap corak pemikiran siswa menjadi hal yang sangat penting ketika 

peneliti ingin siswa membangun pengetahuannya sendiri melalui skim yang lebih 

canggih dari skim yang ada pada siswa yang memiliki keberagaman skim. 

SD Negeri Lopait 02 Tuntang merupakan satu sekolah yang siswa-siswanya kelas 

VI mempunyai pengetahuan dan keberagaman skim pada  materi perkalian bilangan 
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pecahan. Hal tersebut dapat dilihat dari cara pengerjaan 13 siswa saat melakukan 

peneliti melakukan pra penelitian mengenai operasi hitung perkalian bilangan pecahan 

yang dilakukan pada tanggal 13 November 2013. Sebanyak tiga dari tigabelas siswa 

menjawab soal 
1

2
×

2

3
 dan 

1

2
×

1

2
 dengan cara mengalikan pembilang dengan pembilang, 

dan mengalikan penyebut dengan penyebut. Sebanyak 10 siswa menjawab soal yang 

sama dengan jawaban dan cara yang beragam. Sepuluh siswa tersebut ada yang 

mengerjakan dengan cara menyamakan penyebut terlebih dahulu baru dikalikan, ada 

pula yang menjumlahkan pembilangnya dan menjumlahkan penyebutnya, serta 

membalik penyebut menjadi pembilang kemudian dikalikan. Begitu pula dengan soal 

1

4
× 4 dan 

2

3
× 3, ada yang menjawab dengan mengalikan semua angkanya, ada yang 

menyamakan penyebut terlebih dahulu baru dikalikan, dan ada siswa yang menjawab 

dengan cara mencoret angka 4 dan 3 dengan penyebutnya. Ketika diberi soal 
2

3
×

2, siswa tersebut mencoret angka pembilang dengan angka dua, dikarenakan angkanya 

memiliki nilai yang sama dan diperoleh hasil akhir 3.   

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka akan dilaksanakan penelitian mengenai 

skim matematika siswa pada materi perkalian bilangan pecahan dengan judul Skim 

Perkalian Bilangan Pecahan Kelas VI SD Negeri Lopait 02 Tuntang. Permasalahan 

yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah skim perkalian 

bilangan pecahan pada siswa kelas VI SD Negeri Lopait 02 Tuntang? 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui skim perkalian bilangan pecahan pada siswa kelas VI SD 

Negeri Lopait 02 Tuntang. Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah memberikan 

sumbangan pemikiran mengenai skim perkalian bilangan pecahan pada siswa sekolah 

dasar. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi guru untuk mengenal proses 

berpikir yang dimiliki siswa, sehingga guru dapat memberikan pola bimbingan kepada 

siswa dengan tepat. Dengan demikian, hasil penelitian ini juga secara langsung 

bermanfaat bagi siswa untuk mengetahui proses berpikir yang siswa miliki, sehingga 

siswa dapat berpikir lebih canggih dan berkembang, sehingga pihak sekolah juga 

diharapkan untuk memberikan kesempatan kepada para guru untuk belajar mengenai 

skim matematika yang dimiliki siswa. Penelitian ini juga bermanfaat sebagai acuan bagi 
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peneliti lain dalam melakukan penelitian selanjutnya mengenai skim matematika 

lainnya. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian 

kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, 

digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, analisis data bersifat 

induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada 

generalisasi (Sugiyono, 2010). Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk eksplorasi dan 

klarifikasi mengenai sesuatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan 

mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang 

diteliti, sehingga tidak menggunakan dan tidak melakukan pengujian hipotesis yang 

berarti tidak untuk membangun dan mengembangkan perbendaharaan teori (Faisal, 

2010). 

Penelitian mengenai skim perkalian bilangan pecahan ini ditentukan menggunakan 

teknik pengambilan purposive sampling, yakni sampel ditentukan berdasarkan 

subyek/obyek sesuai tujuan dan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2010; Satori, 2011). 

Subyek penelitian ini adalah 7 siswa yang di dalamnya terdapat 5 siswa laki-laki dan 2 

siswa perempuan dari SD Negeri Lopait 02 Tuntang dengan berbagai kriteria agar 

penelitian memiliki reliabilitas dan keandalan data yang tinggi. Kriteria tersebut adalah 

(1) subyek bersedia untuk terlibat dalam penelitian, (2) subyek bersedia meluangkan 

waktu untuk peneliti dalam mendapatkan data (3) persetujuan dari guru dan orangtua 

subyek untuk melakukan wawancara dengan putra/putrinya, dan (4) subyek bersedia 

mengembangkan variasi pikiran dari jawaban persoalan yang diberikan. 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan 

triangulasi, yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sugiyono, 2010). 

Jenis observasi yang dipakai peneliti adalah observasi partisipatif yang merupakan 

seperangkat strategi penelitian yang tujuannya untuk mendapatkan keakraban yang 

dekat dan mendalam dengan satu kelompok individu dan perilaku mereka melalu satu 

keterlibatan yang intensif dengan orang di lingkungan alamiah mereka. Observasi 

partisipatif ini dilakukan ketika siswa mengerjakan soal yang diberikan oleh peneliti, 

saat menjawab pertanyaan saat wawancara. 
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Penelitian mengenai skim perkalian pecahan ini menggunakan teknik wawancara 

mendalam dan wawancara klinis karena akan meneliti pengetahuan siswa dan proses 

berpikir yang ada dalam pikiran siswa dalam materi perkalian bilangan pecahan. 

Wawancara mendalam dilakukan dalam konteks observasi partisipatif. Peneliti terlibat 

secara intensif dengan setting penelitian, terutama pada keterlibatan kehidupan siswa 

karena wawancara dalam penelitian kualitatif ini merupakan wawancara yang sifatnya 

mendalam. Nik Azis dalam Sutriyono (2012) menyatakan bahwa wawancara klinis 

mempunyai tujuan utama untuk mengumpulkan data dalam mengkonstruksi model skim 

tindakan dan skim operasi yang dimiliki siswa, sehingga untuk memahami proses 

berpikir siswa, peneliti harus menggunakan teknis bertanya yang bersifat menggali, 

menerka, dan menjelaskan makna dari tingkah laku siswa (Sutriyono, 2012).  

Instrumen yang digunakan adalah soal isian dan pemecahan masalah mengenai 

perkalian. Sub-skim yang akan diteliti adalah perkalian bilangan pecahan biasa dengan 

bilangan asli yang sama dengan penyebutnya, perkalian bilangan pecahan biasa dengan 

bilangan asli yang sama dengan pembilangnya, perkalian bilangan asli dengan bilangan 

pecahan biasa , perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa, dan perkalian pecahan 

biasa dengan pecahan campuran. 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkannya ke dalam unit-unit, 

menyusun ke dalam pola, memilih data yang penting dan yang akan dipelajari, dan 

membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data 

berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu (Sugiyono, 

2010). Teknik analisis data mengenai skim perkalian bilangan pecahan ini adalah naratif 

deskriptif. Teknik ini menurut Miles dan Huberman dalam (Satori, 2011) diterapkan 

melalui tiga alur yaitu data reduction, data display, dan conclusion 

drawing/verification. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bentuk soal perkalian bilangan pecahan dibagi menjadi bentuk perkalian bilangan 

pecahan biasa dengan bilangan bulat positif, perkalian pecahan biasa dengan pecahan 
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biasa, perkalian pecahan biasa dengan pecahan campuran, dan perkalian pecahan 

campuran  dengan pecahan campuran. Bentuk soal tersebut dibagi menjadi bentuk soal 

isian dan soal cerita. Berdasarkan makna perkalian yang diberikan oleh siswa dalam 

melakukan operasi perkalian bilangan pecahan ditemukan sebanyak 12 skim yang 

digunakan siswa yang dapat ditemukan ketika siswa melakukan operasi perkalian 

perkalian bilangan pecahan dengan bilangan bulat positif sebanyak 6 skim baru, operasi 

perkalian dua bilangan pecahan sebanyak 5 skim baru, dan operasi perkalian pecahan 

campuran sebanyak 1 skim baru. Skim merupakan satu susunan tiga serangkai yang 

terdiri dari suasana pencetus, tindakan atau operasi, dan hasil yang diharapkan.  

1. Skim Perkalian Pembagian Mendatar 

Skim perkalian pembagian mendatar digunakan oleh subyek untuk 

menyelesaikan soal yang bersifat simbolik dan cerita pada perkalian pecahan 

dengan bilangan bulat positif. Pencetus pada skim perkalian pembagian mendatar 

ini adalah perkalian pembilang dibagi dengan penyebut. Tindakan dan operasi 

dalam skim ini adalah dengan membuat perkalian antara bilangan bulat positif dan 

pembilang, kemudian hasilnya dibagi dengan penyebut yang ditulis secara 

mendatar. Hasil yang didapat dalam skim ini adalah  hasil perkalian dan pembagian 

yang berupa bilangan asli dan pengubahan bentuk bilangan menjadi pecahan 

desimal. 

2. Skim Perkalian Atas-Dibagi Bawah 

Skim perkalian atas-dibagi bawah digunakan oleh subyek untuk menyelesaikan 

soal yang bersifat simbolik dan cerita pada perkalian pecahan dengan bilangan 

bulat positif. Pencetus pada skim perkalian atas–dibagi bawah ini adalah bilangan 

bulat positif merupakan pembilang dan sebagai pengali. Tindakan dan operasi 

dalam skim ini adalah perkalian antara bilangan bulat positif yang dianggap 

pembilang dengan pembilang; perkalian antara pembilang dengan bilangan bulat 

positif yang kemudian dibagi dengan hasil perkalian penyebut dengan bilangan 

bulat positif. Hasil yang didapat dalam skim ini adalah  hasil perkalian dan 

pembagian berupa bilangan asli; pembagian hasil perkalian pembilang-penyebut 

dengan bilangan bulat positif yang hasilnya dalam bentuk pecahan yang sudah 

disederhanakan. 
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3. Skim Penyederhanaan 

Skim penyederhanaan digunakan oleh subyek untuk menyelesaikan soal yang 

bersifat simbolik dan cerita pada semua bentuk soal. Pencetus pada skim 

penyederhanaan ini adalah bilangan pecahan masih dapat dikecilkan bentuk dan 

nilainya. Tindakan dan operasi dalam skim ini adalah membagi pembilang dan 

penyebut dengan bilangan yang dapat membagi keduanya; membagi pembilang 

dengan bilangan yang dapat membagi pembilang, dan membagi penyebut dengan 

bilangan yang dapat membagi penyebut. Hasil yang didapat dalam skim ini adalah  

penyederhanaan dengan bilangan yang dapat membagi keduanya; penyederhanaan 

dengan bilangan yang dapat membagi masing-masing pembilang dan penyebut; 

penyederhanaan dengan hanya membagi pembilangnya saja. 

4. Skim Penghilangan Angka yang Sama 

Skim penghilangan angka yang sama digunakan oleh subyek untuk 

menyelesaikan soal yang bersifat simbolik dan cerita pada perkalian pecahan 

dengan bilangan bulat positif. Pencetus pada skim ini adalah setiap bilangan yang 

sama dalam perkalian pecahan dapat dihilangkan dan bilangan yang tidak dicoret 

merupakan hasilnya. Tindakan dan operasi dalam skim penghilangan angka yang 

sama adalah Mencoret atau menghilangkan setiap angka yang sama dalam operasi 

perkalian bilangan pecahan dengan bilangan bulat positif. Hasil yang didapat dalam 

skim ini adalah  hasil pencoretan atau penghilangan bilangan asli dengan penyebut; 

hasil pencoretan atau penghilangan bilangan bulat positif dengan pembilang. 

5. Skim Perkalian Semua Angka 

Skim perkalian semua angka digunakan oleh subyek untuk menyelesaikan soal 

yang bersifat simbolik dan cerita pada perkalian pecahan dengan bilangan bulat 

positif. Pencetus pada skim ini adalah apabila tidak ada angka yang sama, maka 

angka yang ada dalam perkalian pecahan dengan bilangan bulat positif dapat 

dikalikan semuanya. Tindakan dan operasi dalam skim perkalian semua angka 

adalah mengalikan semua angka. Hasil yang didapat dalam skim ini adalah  hasil 

perkalian antara pembilang, penyebut, dan bilangan bulat positif. 

6. Skim Operasi Lain 

Skim operasi lain digunakan oleh subyek untuk menyelesaikan soal cerita pada 

semua bentuk soal. Pencetus pada skim ini adalah soal cerita dapat diselesaikan 
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menggunakan pengurangan atau pembagian. Tindakan dan operasi dalam skim 

operasi lain adalah mengurangkan dua pecahan dan membagi dua pecahan. Hasil 

yang didapat dalam skim ini adalah  hasil pengurangan dua pecahan dan hasil 

pembagian dua pecahan. 

7. Skim Perkalian Atas-Perkalian Bawah 

Skim perkalian atas-perkalian bawah digunakan oleh subyek untuk 

menyelesaikan soal isian dan soal cerita pada perkalian pecahan biasa dengan 

pecahan biasa. Pencetus pada skim ini adalah perkalian dua pecahan diselesaikan 

dengan perkalian antar pembilang yang kemudian dibagi dengan hasil perkalian 

antar penyebut. Tindakan dan operasi dalam skim perkalian atas-perkalian bawah 

adalah mengalikan pembilang dengan pembilang, kemudian membagi dengan 

penyebut kali penyebut dalam bentuk pecahan dan penyederhanaan pecahan. Hasil 

yang didapat dalam skim ini adalah  hasil perkalian pembilang dengan pembilang, 

kemudian pembagian dengan penyebut yang dikali penyebut dalam bentuk 

pecahan. 

8. Skim Perkalian Atas 

Skim perkalian atas digunakan oleh subyek untuk menyelesaikan soal isian dan 

soal cerita pada perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Pencetus pada skim 

ini adalah perkalian dua pecahan diselesaikan dengan mengalikan pembilang 

dengan pembilang dengan penyebutnya adalah tetap sama karena kedua pecahan 

memiliki penyebut yang sama. Tindakan dan operasi dalam skim perkalian atas 

adalah mengalikan antar pembilang kemudian membagi dengan penyebut awal. 

Hasil yang didapat dalam skim ini adalah  hasil perkalian antar pembilang yang 

dibagi penyebut awal. 

9. Skim Perkalian Hasil Kali Silang. 

Skim perkalian hasil kali silang digunakan oleh subyek untuk menyelesaikan 

soal isian dan soal cerita pada perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa. 

Pencetus pada skim ini adalah perkalian silang pembilang-penyebut yang dikalikan 

perkalian silang penyebut pembilang yang lain. Tindakan dan operasi dalam skim 

perkalian hasil kali silang adalah mengalikan silang pembilang-penyebut kemudian 

mengalikannya dengan hasil perkalian silang penyebut pembilang yang lain. Hasil 
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yang didapat dalam skim ini adalah  hasil perkalian silang pembilang-penyebut 

yang dikalikan perkalian silang penyebut pembilang yang lain. 

10. Skim Hasil Perkalian Silang-Perkalian Penyebut 

Skim perkalian hasil perkalian silang-perkalian penyebut digunakan oleh 

subyek untuk menyelesaikan soal isian dan soal cerita. Pencetus pada skim ini 

adalah perkalian pecahan diselesaikan dengan cara perkalian silang dari pembilang 

dikali penyebut, dikalikan hasil perkalian pembilang dan penyebut yang lain, 

kemudian dibagi dengan hasil perkalian penyebut dengan penyebut. Tindakan dan 

operasi dalam skim ini adalah mengalikan pembilang dengan penyebut, kemudian 

mengalikannya dengan hasil perkalian pembilang dikali penyebut yang lain dalam 

bentuk pecahan yang disederhanakan, kemudian membaginya dengan hasil 

perkalian penyebut dikali penyebut yang lain. Hasil yang didapat dalam skim ini 

adalah  pecahan yang dapat disederhanakan. 

11. Skim Penebakan Perkalian 

Skim penebakan perkalian digunakan oleh subyek untuk menyelesaikan soal 

isian. Pencetus pada skim ini adalah bilangan yang kosong dicari dengan cara 

menebak. Tindakan dan operasi dalam skim ini adalah menebak dengan cara 

perkalian, menebak dengan cara perkalian silang, menebak dengan cara membagi. 

Hasil yang didapat dalam skim ini adalah  hasil penebakan dengan cara perkalian, 

hasil penebakan dengan cara perkalian silang, hasil penebakan dengan cara 

pembagian. 

12. Skim Pengubahan Bentuk 

Skim pengubahan bentuk digunakan oleh subyek untuk menyelesaikan soal 

isian pada perkalian pecahan campuran. Pencetus pada skim ini adalah Perkalian 

pecahan perlu adanya pengubahan bentuk pecahan campuran menjadi pecahan 

biasa. Tindakan dan operasi dalam skim ini adalah mengubah pecahan campuran 

dengan cara mengalikan kemudian menambahkan angka pada pecahan atau 

mengubah pecahan campuran dengan cara menambahkan semua angka pada 

pecahan campuran. Hasil yang didapat dalam skim ini adalah  hasil pengubahan 

pecahan campuran dengan cara perkalian kemudian penjumlahan angka pada 

pecahan atau hasil pengubahan pecahan campuran dengan cara penjumlahkan 

semua angka pada pecahan campuran. 
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Skim-skim tersebut digunakan secara berbeda oleh siswa dalam konteks yang 

berbeda-beda dan setiap siswa memiliki skim yang berbeda dengan siswa lainnya. LU 

memiliki Skim Perkalian Pembagian Mendatar, Skim Perkalian Atas-Perkalian Bawah, 

Skim Penebakan Perkalian, dan Skim Hasil Perkalian Silang-Perkalian Penyebut. RZ 

memiliki Skim Perkalian Atas dibagi Bawah, Skim Perkalian Atas-Perkalian Bawah, 

Skim Penebakan Perkalian, dan Skim Hasil Perkalian Silang-Perkalian Penyebut. DE 

memiliki Skim Perkalian Atas dibagi Bawah, Skim Perkalian Atas, Skim Penebakan 

Perkalian, Skim Hasil Perkalian Silang-Perkalian Penyebut, dan Skim Operasi Lain. HN 

memiliki Skim Perkalian Atas dibagi Bawah, Skim Perkalian Atas-Perkalian Bawah, 

Skim Penebakan Perkalian, Skim Hasil Perkalian Silang-Perkalian Penyebut, dan Skim 

Operasi Lain. FJ memiliki Skim Perkalian Atas dibagi Bawah, Skim Perkalian Atas-

Perkalian Bawah, Skim Penebakan Perkalian, dan Skim Hasil Perkalian Silang-

Perkalian Penyebut. TG memiliki Skim Perkalian Atas-Bawah dibagi Bawah, Skim 

Hasil Perkalian Silang-Perkalian Penyebut, Skim Penebakan Perkalian, dan Skim 

Operasi Lain. AM memiliki Skim Penghilangan Angka yang Sama, Skim Perkalian 

Semua Angka, Skim Perkalian Hasil Kali Silang, dan Skim Penebakan Perkalian 

 

TEMUAN LAIN 

Selain skim perkalian bilangan pecahan yang telah ditemukan dan diuraikan, 

terdapat juga beberapa temuan lain yang berkaitan dengan makna dan cara siswa dalam 

melakukan operasi perkalian bilangan pecahan. 

a. Pengertian Pecahan 

Beberapa siswa yang dijadikan subjek penelitian tidak mengetahui secara pasti 

apa yang dimaksud dengan pecahan. Siswa mengalami kesulitan ketika ditanya 

mengenai pengertian pecahan. Pengertian pecahan menurut siswa adalah suatu 

bilangan yang ada tanda ‘per’, dan pecahan tersebut merupakan operasi dari 

perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Bentuk dari pecahan adalah 

pecahan desimal dan pecahan biasa, sedangkan pecahan campuran adalah gabungan 

dari berbagai macam pecahan desimal dan pecahan biasa. 

b. Pengubahan Pecahan Biasa Menjadi Bentuk Desimal 

Seorang siswa melakukan pengubahan bentuk pecahan biasa menjadi bentuk 

pecahan desimal menggunakan caranya sendiri. Operasi pengubahan bentuk 
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tersebut dilakukan ketika nilai pembilang lebih besar daripada nilai penyebut. Cara 

yang dilakukan siswa dalam membuat pecahan desimal, yaitu membagi pembilang 

dengan penyebut yang nantinya akan didapatkan hasil yang mendekati hasil 

pembagian. Hasil pembagian yang mendekati tersebut ditulis sebagai bilangan yang 

di depan, sedangkan angka di belakang koma merupakan selisih dari pembilang 

dikurangi hasil pembagian yang mendekati tadi.  

c. Pembagian Dua Bilangan Pecahan 

Seorang siswa melakukan pembagian dua bilangan pecahan ketika ada 

pembilang pada pecahan yang dapat dibagi habis dengan penyebutnya. Operasi 

pembagian pecahan dilakukan dengan cara membagi pembilang dengan penyebut, 

dengan membaca penyebut dibagi pembilang. Pembagian pembilang dan penyebut 

yang lain yaitu dengan cara yang unik ditemukan dari seorang siswa yang membagi 

56:2. Cara yang dilakukan siswa adalah melakukan pembagian 50:2 yaitu 25. 

Selisih antara 56 dan 50 adalah 6, sehingga 6 juga harus dibagi 2 yang hasilnya 

adalah 3. Hasil pembagian 56:2 ditulis oleh siswa dengan penulisan 25+3 yaitu 28. 

d. Perkalian Bersusun 

Perkalian bersusun digunakan oleh beberapa siswa dalam mengalikan dua buah 

bilangan yang berupa perkalian puluhan dengan puluhan. Salah satu pandangan 

mengenai cara bersusun ini dilakukan siswa ketika mengalikan 15 x 12 yang 

hasilnya adalah 51. Cara yang dilakukan siswa tersebut adalah mengalikan 15 

dengan 2 yaitu 30, kemudian menjumlahkan dengan 21. Angka 21 didapat siswa 

dengan cara asal menulis. Kemudian hasil akhirnya adalah 30+21=51.  

e. Pengelompokan Bilangan 

Pengelompokan bilangan dilakukan siswa ketika mengalikan dua buah bilangan 

yang dianggapnya cukup besar nilainya dan dilakukan siswa ketika mencari nilai 

hasil pembagian. Pengelompokan bilangan yang lain dilakukan oleh seorang siswa 

yang mencari hasil pembagian 42 dibagi 3. Siswa tersebut menggunakan jarinya 

untuk menghitung pembagian tersebut dengan cara mengelompokkan jarinya tiga-

tiga sampai jumlahnya 42. Apabila sudah sampai 42, siswa menghitung banyaknya 

kelompok jari yang diikat oleh tangannya, ternyata banyaknya kelompok jari yang 

diikat tiga-tiga sebanyak 14 kelompok, maka hasil dari 14:3 adalah 14. Siswa juga 

membayangkan pengelompokan jari ketika jari tangannya habis terikat semuanya. 
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f. Perkalian sebagai Penjumlahan Berulang 

Seorang siswa menghitung perkalian dengan cara menjumlahkan secara 

berulang bilangan kedua sebanyak bilangan pertama. Cara ini dilakukan siswa 

ketika siswa mengalami kesulitan mencari hasil dan tidak hapal perkalian.  

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan temuan dalam penelitian mengenai 

skim perkalian bilangan pecahan ini, siswa dalam membangun dan mengkonstruksi 

sebuah pengetahuan, memiliki model dan proses berpikir yang berbeda-beda antara 

siswa yang satu dengan yang lainnya yang disebut dengan skim perkalian bilangan 

pecahan. Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa siswa pada tingkat kognitif yang sama, 

tidak selalu mempunyai skim perkalian bilangan pecahan yang sama pula dan 

pengetahuan yang diberikan oleh guru dalam pembelajaran di kelas tidak dipahami 

secara sama oleh semua siswa. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan hasil penelitian 

yang dapat disimpulkan bahwa, terdapat 12 jenis skim yang berbeda yang dimiliki oleh 

siswa dan diketahui adanya subskim, subsubskim, serta subsubsubskim pada beberapa 

skim yang dimiliki siswa, sehingga siswa mempunyai lebih dari satu skim dalam 

pengerjaan operasi perkalian bilangan pecahan. Keduabelas skim tersebut adalah skim 

perkalian pembagian mendatar, skim perkalian atas-dibagi bawah, skim 

penyederhanaan, skim penghilangan angka yang sama, skim perkalian semua angka, 

skim operasi lain, skim perkalian atas-perkalian bawah, skim perkalian atas, skim 

perkalian hasil silang, skim hasil perkalian silang-perkalian penyebut, skim penebakan 

perkalian, dan skim pengubahan bentuk. 

Selain ditemukannya skim-skim mengenai perkalian bilangan pecahan, ditemukan 

adanya makna dan proses berpikir siswa yang lainya sebagai lanjutan dari penelitian 

sebelumnya mengenai skim perkalian bilangan asli. Makna dan proses berpikir sebagai 

lanjutan dalam penelitian sebelumnya tersebut adalah perkalian yang diselesaikan 

dengan cara bersusun, perkalian dengan pengelompokan bilangan menggunakan jari, 

dan perkalian sebagai penjumlahan berulang. Penemuan makna dan proses berpikir 

lainnya adalah mengenai pengertian pecahan, proses pengubahan bilangan pecahan 

biasa menjadi pecahan desimal, dan proses pembagian dua bilangan pada pecahan serta 

proses penyederhanaan bilangan pecahan.  
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Melihat perbedaan dan keberagaman skim yang dimiliki oleh sejumlah siswa yang 

menjadi subjek penelitian ini, hendaknya dilakukan penelitian tentang berbagai skim 

yang dimiliki siswa dalam menyelesaikan operasi hitung matematika pada tingkat 

sekolah dasar yang merupakan tingkatan dasar bagi siswa, agar dapat menjadi evaluasi 

bagi proses berpikir siswa pada tingkatan selanjutnya. Penelitian ini menunjukkan 

bahwa siswa pada tingkat kognitif yang sama, tidak selalu mempunyai skim perkalian 

bilangan pecahan yang sama pula, sehingga pengetahuan yang diberikan oleh guru 

dalam pembelajaran di kelas tidak dipahami secara sama oleh semua siswa. Oleh karena 

itu, guru diharapkan dapat memberikan pendekatan dalam mengajar perkalian bilangan 

pecahan. Pendekatan tersebut dilakukan dengan melihat dari skim yang dimiliki siswa 

mengenai perkalian bilangan pecahan untuk mempermudah siswa dalam 

mengkonstruksi skim perkalian bilangan pecahan yang telah ada.  

Menurut Sutriyono (2012), apabila guru sudah mengetahui skim yang dimiliki 

siswa, guru dapat merancang pembelajaran dengan situasi pembelajaran 

konstruktivisme yang memungkinkan siswa mengubah skim tindakan dan operasi siswa 

agar pengetahuan yang dimiliki siswa semakin berkembang dan bertambah. Penelitian 

ini diharapkan dapat memberi kesadaran pentingnya  mengetahui skim siswa, dalam hal 

ini adalah guru. Guru diharapkan tidak memaksakan siswa dalam mengerjakan soal 

hanya dengan satu cara saja, tetapi siswa diberi kebebasan untuk mengerjakan soal 

dengan cara siswa masing-masing, sehingga pemikiran siswa akan terus berkembang 

sendiri dengan pengalaman yang siswa miliki.  

Selain itu, pentingnya mengetahui skim siswa bertujuan untuk mengetahui 

konstruksi mengenai pengetahuan siswa yang beragam. Misalnya dalam proses 

perkalian bilangan pecahan, terdapat pengetahuan di luar pecahan seperti perkalian dua 

buah bilangan yang ada dalam perkalian pecahan, terdapat seorang siswa mengalikan 

bilangan dengan cara penjumlahan berulang, cara bersusun, dan seorang siswa 

mengelompokkan bilangan agar mudah dalam menghitung. Siswa-siswa dapat 

mengembangkan  skim matematika yang sudah dimiliki menjadi skim yang lebih 

canggih melalui proses asimilasi atau akomodasi dengan bimbingan guru atau pengajar 

dan siswa dengan rajin melakukan pengerjaan soal-soal yang bervariasi dalam 

berhitung, agar dapat meningkatkan pengetahuan mengenai matematika. 
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