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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian 

Terdapat beberapa hal penting dalam proses persiapan yang dilakukan untuk 

pelaksanaan penelitian. Persiapan tersebut meliputi penentuan subyek penelitian, tempat 

wawancara, dan alat perekam hasil wawancara yang berupa kamera video dan kamera 

foto, serta lembar soal dan jawaban instrumen penelitian. 

1. Subyek Penelitian dan Tempat Wawancara 

Subyek penelitian terdiri atas tiga siswa laki-laki dan dua siswa perempuan 

yaitu SE, SM, SR, SN, dan SL. Kegiatan wawancara dilakukan pada saat jam 

pelajaran dengan pertimbangan tidak mengganggu kegiatan siswa setelah pulang 

sekolah dan telah mendapat persetujuan dari guru. 

2. Peralatan Wawancara 

Peralatan yang digunakan dalam mendukung kegiatan wawancara penelitian 

ini meliputi kamera handphone, scanner, kelereng, gelas plastik, tusuk gigi, kertas 

warna-warni, permen, dan kertas HVS. Kamera handphone digunakan untuk 

mengambil gambar selama kegiatan wawancara berlangsung dan merekam audio 

maupun visual selama kegiatan wawancara berlangsung. Scanner digunakan untuk 

mengambil gambar jawaban subyek. Kelereng, gelas plastik, tusuk gigi, kertas warna-

warni, dan permen digunakan untuk membantu subyek dalam menyelesaikan soal. 

Kertas HVS berfungsi sebagai lembar soal dan lembar jawaban subyek selama 

kegiatan wawancara berlangsung. 

3. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian dilaksanakan selama bulan Februari 2016. Penelitian dilakukan 

selama 4 hari saat siswa masih di sekolah yaitu hari Senin sampai Kamis pada tanggal 

15-18 Februari 2016. Wawancara terhadap subyek berlangsung selama dua kali 

pertemuan dengan tiap pertemuan dilaksanakan selama 10-50 menit tergantung 

respon tiap subyek dalam mengerjakan soal. 

Wawancara dilaksanakan saat jam pelajaran yaitu dimulai pukul 09.30 dan 

harus selesai sebelum pukul 13.00 karena pada jam tersebut pelajaran telah berakhir. 

Kegiatan wawancara hari pertama dilaksanakan di ruang kelas IV SD Negeri 1 



 

24 
 

Ampel. Selanjutnya kegiatan wawancara hari kedua sampai keempat dilaksanakan di 

ruang kelas II SD Negeri 1 Ampel. Kegiatan wawancara pada hari kedua yaitu Selasa, 

16 februari 2016 mengalami sedikit hambatan karena ketika wawancara Subyek 

keempat yaitu  SN memori handphone yang penuh sehingga semua kegiatan 

wawancara pada subyek keempat tersebut tidak terekam. Wawancara berikutnya 

peneliti mempersiapkan memori handphone dengan kapasitas yang besar untuk 

mengantisipasi hambatan seperti pada hari kedua wawancara. 

B. Hasil Penelitian (Data Display) 

1. Pembagian Bilangan Asli yang Tidak Memiliki Sisa Apabila Diketahui Bilangan 

yang Dibagi dan Bilangan Pembagi 

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan dari lima siswa, terdapat empat 

model berpikir yang digunakan subjek dalam menyelesaikan soal. Keempat model 

tersebut adalah melakukan pengurangan berulang, melakukan penjumlahan berulang, 

menghubungkan pembagian dengan perkalian, dan melakukan pembesaran dari 

bilangan pembagi kepada bilangan yang dibagi. 

a. Melakukan pengurangan berulang 

Hasil pekerjaan siswa menunjukkan bahwa satu dari lima siswa 

menggunakan model melakukan pengurangan berulang. Siswa yang 

menggunakan model ini adalah SN. Siswa ini melakukan pengurangan berulang 

kemudian menentukan hasilnya yang dapat dilihat pada Gambar 4.1. Berdasarkan 

model berpikir yang digunakan siswa dalam menyelesaikan soal pembagian 

bilangan asli yang tidak memiliki sisa apabila diketahui bilangan yang dibagi dan 

bilangan pembagi, dapat ditemukan skim yang dimiliki oleh siswa adalah skim 

pengurangan berulang. 

 

Gambar 4.1 

Skim Pengurangan Berulang 
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b. Melakukan penjumlahan berulang 

Hasil pekerjaan siswa menunjukkan bahwa dua dari lima siswa 

menggunakan model melakukan penjumlahan berulang. Dua siswa yang 

menggunakan model ini adalah SR dan SL. Dua siswa ini melakukan 

penjumlahan berulang kemudian menentukan hasilnya dengan menggunakan 

kelereng dan gelas. Berdasarkan model berpikir yang digunakan siswa dalam 

menyelesaikan soal pembagian bilangan asli yang tidak memiliki sisa apabila 

diketahui bilangan yang dibagi dan bilangan pembagi, dapat ditemukan skim yang 

dimiliki oleh siswa adalah skim penjumlahan berulang. 

 

c. Menghubungkan pembagian dengan perkalian 

Hasil pekerjaan siswa menunjukkan bahwa satu dari lima siswa 

mengugnakan model menghubungkan pembagian dengan perkalian saja saat 

mengerjakan soal pembagian bilangan asli. Siswa SM hanya menghubungkan 

pembagian dengan perkalian saja dapat dilihat pada Gambar 4.2. Berdasarkan 

model berpikir yang digunakan siswa dalam menyelesaikan soal pembagian 

bilangan asli yang tidak memiliki sisa apabila diketahui bilangan yang dibagi dan 

bilangan pembagi, dapat ditemukan skim yang dimiliki oleh siswa adalah skim 

penghubung pembagian dengan perkalian. 

 

Gambar 4.2 

Skim Penghubung Pembagian dengan Perkalian 

 

d. Melakukan pembagian satu-persatu sama rata 

Hasil pekerjaan siswa menunjukkan bahwa tiga dari lima siswa 

menggunakan model melakukan pembagian satu persatu sama rata. Tiga siswa 

yang menggunakan model ini adalah SE, SR, dan SN. Siswa SE memggambar 

lingkaran sebanyak bilangan pembagi kemudian mencoret angka 1 pada setiap 

lingkaran secara berurutan dengan cara membilang secara menaik sampai 

ditemukan bilangan yang dibagi. Setelah siswa SE mencoret dan menemukan 
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bilangan yang dibagi, siswa SE menghitung banyak coretan yang ada pada setiap 

lingkaran. Hasil pekerjaan siswa SE dapat dilihat pada gambar 4.3. 

Siswa SR menggunakan media gelas dan kelereng dalam melakukan 

penghitungan, dimana banyak kelereng menunjukkan bilangan yang dibagi dan 

banyak gelas menunjukkan bilangan pembagi. Subjek SR membagi kelereng pada 

setiap gelas secara berurutan sampai habis, kemudian menghitung banyak 

kelereng dalam gelas yang merupakan hasil pembagian. Sedangkan siswa SN 

menggambar lingkaran-lingkaran kecil sebanyak bilangan yang dibagi secara 

berkelompok, dimana setiap kelompok masing-masing terdapat lingkaran 

sebanyak bilangan pembagi. Ketika menggambar lingkaran satu persatu, siswa 

SN membilang secara menaik sampai didapatkan bilangan yang dibagi. Setelah 

siswa SN selesai menggambar lingkaran, ia menghitung banyak kelompok 

lingkaran yang ada yang merupakan hasil pembagian. 

Berdasarkan model berpikir yang digunakan siswa dalam menyelesaikan 

soal pembagian bilangan asli yang tidak memiliki sisa apabila diketahui bilangan 

yang dibagi dan bilangan pembagi, dapat ditemukan skim yang dimiliki oleh 

siswa adalah skim pembagian satu-persatu. 

 

Gambar 4.3 

Skim Pembagian Satu-persatu 

 

Hasil wawancara dengan lima subjek dalam menyelesaikan soal 

pembagian bilangan asli yang tidak memiliki sisa apabila diketahui bilangan yang 

dibagi dan bilangan pembagi diperoleh beberapa skim yang digunakan siswa yaitu 

skim pengurangan berulang, skim penjumlahan berulang, skim penghubung 

pembagian dengan perkalian, dan skim pembesaran. Hasil penelitian tersebut juga 

menunjukkan beberapa makna yang dibangun oleh siswa yang dapat dilihat pada 

Tabel 4.3. 
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Tabel 4.3 

Makna yang Dibangun Subjek dalam Pembagian Bilangan Asli yang Tidak 

Memiliki Sisa Apabila Diketahui Bilangan yang Dibagi dan Bilangan 

Pembagi 

 

No Makna yang Dibangun SE SM SR SL SN Jumlah 

1. Melakukan pengurangan berulang      1 

2. Melakukan penjumlahan berulang      2 

3. Menghubungkan pembagian 

dengan perkalian 
     1 

4. Melakukan pembesaran bilangan 

pembagi terhadap bilangan yang 

dibagi 

     3 

 

2. Pembagian Bilangan Asli yang Memiliki Sisa Apabila Diketahui Bilangan yang 

Dibagi dan Bilangan Pembagi 

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan dari lima siswa, terdapat empat 

model berpikir yang digunakan subjek dalam menyelesaikan soal. Keempat model 

tersebut adalah melakukan pengurangan berulang, melakukan penjumlahan berulang, 

menghubungkan pembagian dengan perkalian, dan melakukan pembesaran dari 

bilangan pembagi kepada bilangan yang dibagi. 

a. Melakukan pengurangan berulang 

Hasil pekerjaan siswa menunjukkan bahwa satu dari lima siswa 

menggunakan model melakukan pengurangan berulang. Siswa yang 

menggunakan model ini adalah SN. Siswa ini melakukan pengurangan berulang 

kemudian menentukan hasilnya yang dapat dilihat pada Gambar 4.4. Berdasarkan 

model berpikir yang digunakan siswa dalam menyelesaikan soal pembagian 

bilangan asli yang memiliki sisa apabila diketahui bilangan yang dibagi dan 

bilangan pembagi, dapat ditemukan skim yang dimiliki oleh siswa adalah skim 

pengurangan berulang. 

 

Gambar 4.4 

Skim Pengurangan Berulang 
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b. Melakukan penjumlahan berulang 

Hasil pekerjaan siswa menunjukkan bahwa satu dari lima siswa 

menggunakan model melakukan penjumlahan berulang. Siswa yang 

menggunakan model ini adalah SL. Siswa ini melakukan penjumlahan berulang 

kemudian menentukan hasilnya dengan menggunakan kelereng dan gelas. 

Berdasarkan model berpikir yang digunakan siswa dalam menyelesaikan soal 

pembagian bilangan asli yang memiliki sisa apabila diketahui bilangan yang 

dibagi dan bilangan pembagi, dapat ditemukan skim yang dimiliki oleh siswa 

adalah skim penjumlahan berulang. 

c. Melakukan pembagian satu-persatu sama rata 

Hasil pekerjaan siswa menunjukkan bahwa tiga dari lima siswa 

menggunakan model melakukan pembagian satu persatu sama rata. Tiga siswa 

yang menggunakan model ini adalah SE, SR, dan SN. Siswa SE memggambar 

lingkaran sebanyak bilangan pembagi kemudian mencoret angka 1 pada setiap 

lingkaran secara berurutan dengan cara membilang secara menaik sampai 

ditemukan bilangan yang dibagi. Setelah siswa SE mencoret dan menemukan 

bilangan yang dibagi, siswa SE menghitung banyak coretan yang ada pada setiap 

lingkaran.  

Siswa SR menggunakan media gelas dan kelereng dalam melakukan 

penghitungan, dimana banyak kelereng menunjukkan bilangan yang dibagi dan 

banyak gelas menunjukkan bilangan pembagi. Subjek SR membagi kelereng pada 

setiap gelas secara berurutan sampai habis, kemudian menghitung banyak 

kelereng dalam gelas yang merupakan hasil pembagian. Sedangkan siswa SN 

menggambar lingkaran-lingkaran kecil sebanyak bilangan yang dibagi secara 

berkelompok, dimana setiap kelompok masing-masing terdapat lingkaran 

sebanyak bilangan pembagi. Ketika menggambar lingkaran satu persatu, siswa 

SN membilang secara menaik sampai didapatkan bilangan yang dibagi. Setelah 

siswa SN selesai menggambar lingkaran, ia menghitung banyak kelompok 

lingkaran yang ada yang merupakan hasil pembagian. Hasil pekerjaan siswa SN 

dapat dilihat pada gambar 4.5. 
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Berdasarkan model berpikir yang digunakan siswa dalam menyelesaikan 

soal pembagian bilangan asli yang memiliki sisa apabila diketahui bilangan yang 

dibagi dan bilangan pembagi, dapat ditemukan skim yang dimiliki oleh siswa 

adalah skim pembagian satu-persatu. 

 

Gambar 4.5 

Skim Pembagian Satu-persatu 

 

d. Menghubungkan pembagian dengan perkalian 

Hasil pekerjaan siswa menunjukkan bahwa satu dari lima siswa 

mengugnakan model menghubungkan pembagian dengan perkalian saja saat 

mengerjakan soal pembagian bilangan asli. Siswa SM hanya menghubungkan 

pembagian dengan perkalian saja. Berdasarkan model berpikir yang digunakan 

siswa dalam menyelesaikan soal pembagian bilangan asli yang memiliki sisa 

apabila diketahui bilangan yang dibagi dan bilangan pembagi, dapat ditemukan 

skim yang dimiliki oleh siswa adalah skim penghubung pembagian dengan 

perkalian. 

Hasil wawancara dengan lima subjek dalam menyelesaikan soal 

pembagian bilangan asli yang memiliki sisa apabila diketahui bilangan yang 

dibagi dan bilangan pembagi diperoleh beberapa skim yang digunakan siswa yaitu 

skim pengurangan berulang, skim penjumlahan berulang, skim penghubung 

pembagian dengan perkalian, dan skim pembesaran. Hasil penelitian tersebut juga 

menunjukkan beberapa makna yang dibangun oleh siswa yang dapat dilihat pada 

Tabel 4.4. 
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Tabel 4.4 

Makna yang Dibangun Subjek dalam Pembagian Bilangan Asli yang 

Memiliki Sisa Apabila Diketahui Bilangan yang Dibagi dan Bilangan 

Pembagi 

 

No Makna yang Dibangun SE SM SR SL SN Jumlah 

1. Melakukan pengurangan berulang      1 

2. Melakukan penjumlahan berulang      2 

3. Menghubungkan pembagian 

dengan perkalian 
     1 

4. Melakukan pembesaran bilangan 

pembagi terhadap bilangan yang 

dibagi 

     3 

 

3. Pembagian Bilangan Asli Apabila Diketahui Bilangan yang Dibagi dan Hasil 

Bagi 

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan dari lima siswa, terdapat tiga 

model berpikir yang digunakan subjek dalam menyelesaikan soal. Ketiga model 

tersebut adalah melakukan pembesaran dari hasil bagi kepada bilangan yang dibagi, 

menghubungkan pembagian dengan perkalian, dan mengubah letak hasil bagi pada 

bilangan pembagi. 

a. Melakukan penjumlahan berulang 

Hasil pekerjaan siswa menunjukkan bahwa satu dari lima siswa 

menggunakan model melakukan penjumlahan berulang dari bilangan pembagi 

kepada bilangan yang terbagi. Siswa yang menggunakan model ini adalah SR. 

Siswa ini melakukan penjumlahan berulang dari hasil bagi kepada bilangan yang 

dibagi yang dapat dilihat pada Gambar 4.6. Berdasarkan model berpikir yang 

digunakan siswa dalam menyelesaikan soal pembagian bilangan asli apabila 

diketahui bilangan yang dibagi dan hasil bagi, dapat ditemukan skim yang 

dimiliki oleh siswa adalah skim penjumlahan berulang. 

 

Gambar 4.6 

Skim Penjumlahan Berulang 
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b. Melakukan pembagian satu-persatu sama rata 

Hasil pekerjaan siswa menunjukkan bahwa satu dari lima siswa 

menggunakan model melakukan pembagian satu persatu sama rata. Siswa yang 

menggunakan model ini adalah SE. Siswa SE memggambar lingkaran sebanyak 

bilangan hasil bagi kemudian mencoret angka 1 pada setiap lingkaran secara 

berurutan dengan cara membilang secara menaik sampai ditemukan bilangan 

yang dibagi. Setelah siswa SE mencoret dan menemukan bilangan yang dibagi, 

siswa SE menghitung banyak coretan yang ada pada setiap lingkaran. Hasil 

pekerjaan siswa SE dapat dilihat pada gambar 4.7. 

Berdasarkan model berpikir yang digunakan siswa dalam menyelesaikan 

soal pembagian bilangan asli apabila diketahui bilangan yang dibagi dan hasil 

bagi, dapat ditemukan skim yang dimiliki oleh siswa adalah skim pembagian 

satu-persatu. 

 

Gambar 4.7 

Skim Pembagian Satu-persatu 

 

c. Menghubungkan pembagian dengan perkalian 

Hasil pekerjaan siswa menunjukkan bahwa dua dari lima siswa 

menggunakan model menghubungkan pembagian dengan perkalian saja saat 

mengerjakan soal pembagian bilangan asli. Dua siswa yang menggunakan model 

ini adalah SM dan SR. Kedua siswa ini mengalikan hasil bagi dengan bilangan 

lain sampai didapatkan bilangan yang dibagi. Berdasarkan model berpikir yang 

digunakan siswa dalam menyelesaikan soal pembagian bilangan asli apabila 

diketahui bilangan yang dibagi dan hasil bagi, dapat ditemukan skim yang 

dimiliki oleh siswa adalah skim penghubung pembagian dengan perkalian. 
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d. Mengubah letak hasil bagi pada bilangan pembagi 

Hasil pekerjaan siswa menunjukkan bahwa dua dari lima siswa 

menggunakan model mengubah letak hasil bagi pada bilangan pembagi. Dua 

siswa yang menggunakan model ini adalah SL dan SN. Kedua siswa ini 

mengubah letak hasil bagi pada bilangan pembagi yang dapat dilihat pada 

Gambar 4.8(i). Setelah mengubah letak hasil bagi pada bilangan pembagi, SN 

melakukan pengurangan berulang yang dapat dilihat pada Gambar 4.8(ii). 

Sedangkan SL melakukan penjumlahan berulang dengan menggunakan kelereng. 

Berdasarkan model berpikir yang digunakan siswa dalam menyelesaikan soal 

pembagian bilangan asli apabila diketahui bilangan yang dibagi dan hasil bagi, 

dapat ditemukan skim yang dimiliki oleh siswa adalah skim perubahan letak 

bilangan, skim pengurangan berulang, dan skim penjumlahan berulang. 

 

 

 

 

Gambar 4.8(i) 

Skim Perubahan Letak 

Bilangan 

 

Gambar 4.8(ii) 

Skim Pengurangan Berulang 

Hasil wawancara dengan lima subjek dalam menyelesaikan soal 

pembagian bilangan asli apabila diketahui bilangan yang dibagi dan hasil bagi 

diperoleh beberapa skim yang digunakan siswa yaitu skim pengurangan berulang, 

skim penjumlahan berulang, skim penghubung pembagian dengan perkalian, skim 

perubahan letak bilangan, dan skim pembesaran. Hasil penelitian tersebut juga 

menunjukkan beberapa makna yang dibangun oleh siswa yang dapat dilihat pada 

Tabel 4.5. 
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Tabel 4.5 

Makna yang Dibangun Subjek dalam Pembagian Bilangan Asli Apabila 

Diketahui Bilangan yang Dibagi dan Hasil Bagi 

 

No Makna yang Dibangun SE SM SR SL SN Jumlah 

1. Melakukan pengurangan berulang      1 

2. Melakukan penjumlahan berulang      2 

3. Menghubungkan pembagian 

dengan perkalian 
     2 

4. Melakukan pembesaran bilangan 

pembagi terhadap bilangan yang 

dibagi 

     1 

5 Mengubah letak hasil bagi pada 

bilangan pembagi 
     2 

 

4. Pembagian Bilangan Asli Apabila Diketahui Bilangan Pembagi dan Hasil Bagi 

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan dari lima siswa, terdapat dua 

model berpikir yang digunakan subjek dalam menyelesaikan soal. Kedua model 

tersebut adalah menghubungkan pembagian dengan perkalian dan membagi bilangan 

yang besar dengan bilangan yang lebih kecil. 

a. Menghubungkan pembagian dengan perkalian 

Hasil pekerjaan siswa menunjukkan bahwa tiga dari lima siswa 

mengugnakan model menghubungkan pembagian dengan perkalian saat 

mengerjakan soal pembagian bilangan asli. Tiga siswa yang menggunakan model 

ini adalah SM, SR, dan SN. Ketiga siswa ini mengalikan hasil bagi dengan 

bilangan pembagi yang dapat dilihat pada gambar 4.9(i). Setelah mengalikan hasil 

bagi dengan bilangan pembagi, SN melakukan pengurangan berulang untuk 

membuktikan jawaban yang dapat dilihat pada Gambar 4.9(ii). Berdasarkan 

model berpikir yang digunakan siswa dalam menyelesaikan soal pembagian 

bilangan asli apabila diketahui bilangan pembagi dan hasil bagi, dapat ditemukan 

skim yang dimiliki oleh siswa adalah skim penghubung pembagian dengan 

perkalian, skim pengurangan berulang. 
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Gambar 4.9(i) 

Skim Penghubung 

Pembagian dengan 

Perkalian 

Gambar 4.9(ii) 

Skim Pengurangan Berulang 

 

b. Membagi bilangan yang besar dengan bilangan yang lebih kecil 

Hasil pekerjaan siswa menunjukkan bahwa dua dari lima siswa 

menggunakan model membagi bilangan yang besar dengan bilangan yang lebih 

kecil. Dua siswa yang menggunakan model ini adalah SE dan SL. Kedua siswa ini 

membagi bilangan yang besar dengan bilangan yang lebih kecil yang dapat dilihat 

pada Gambar 4.10(i). Siswa SE menyelesaikan pembagian tersebut dengan cara 

melakukan pembagian satu-persatu sama rata dan dapat dilihat pada Gambar 

4.10(ii). Sedangkan siswa SL menyelesaikan pembagian tersebut dengan 

melakukan penjumlahan berulang menggunakan jari dengan cara menunjukkan 6 

jari kemudian mengelompokkan jari sebanyak empat. Berdasarkan model berpikir 

yang digunakan siswa dalam menyelesaikan soal pembagian asli apabila diketahui 

bilangan pembagi dan hasil bagi dapat ditemukan skim yang dimiliki oleh siswa 

adalah skim pembagian bilangan besar-kecil, skim pembagian satu-persatu, 

dan skim penjumlahan berulang. 

 

 

Gambar 4.10(i) 

Skim Pembagian Besar-Kecil 

Gambar 4.10(ii) 

Skim Pembagian Satu-persatu 
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Hasil wawancara dengan lima subjek dalam menyelesaikan soal 

pembagian bilangan asli apabila diketahui bilangan yang dibagi dan hasil bagi 

diperoleh beberapa skim yang digunakan siswa yaitu skim pengurangan berulang, 

skim penjumlahan berulang, skim penghubung pembagian dengan perkalian, skim 

pembagian besar-kecil, dan skim pembesaran. Hasil penelitian tersebut juga 

menunjukkan beberapa makna yang dibangun oleh siswa yang dapat dilihat pada 

Tabel 4.6. 

Tabel 4.6 

Makna yang Dibangun Subjek dalam Pembagian Bilangan Asli Apabila 

Diketahui Bilangan Pembagi dan Hasil Bagi 

 

No Makna yang Dibangun SE SM SR SL SN Jumlah 

1. Melakukan pengurangan berulang      1 

2. Melakukan penjumlahan berulang      1 

3. Menghubungkan pembagian 

dengan perkalian 
     3 

4. Melakukan pembesaran bilangan 

pembagi terhadap bilangan yang 

dibagi 

     1 

5 Membagi bilangan yang besar 

dengan bilangan yang lebih kecil 
     2 

 

C. Analisis Data Berdasarkan Wawancara 

Berdasarkan makna pembagian bilangan asli yang diberikan oleh subjek di atas 

maka dapat ditemukan sebanyak skim yang digunakan subjek ketika mengerjakan soal 

pembagian bilangan asli. Skim yang ditemukan ketika subjek menyelesaikan soal 

pembagian asli dengan mencari hasil bagi sebanyak empat skim baru, pembagian 

bilangan asli dengan mencari bilangan pembagi sebanyak satu skim baru, dan pembagian 

bilangan asli dengan mencari bilangan yang dibagi sebanyak satu skim baru. Keenam 

skim tersebut adalah 1) skim pengurangan berulang; 2) skim penjumlahan berulang; 3) 

skim penghubung pembagian dengan perkalian; 4) skim pembesaran; 5) skim perubahan 

letak bilangan; 6) skim pembagian besar-kecil. 

1. Skim Pengurangan Berulang 

Skim pengurangan berulang ini digunakan oleh satu subjek dalam 

menyelesaikan soal pembagian bilangan asli yaitu ketika mencari hasil bagi, bilangan 

pembagi, dan bilangan yang dibagi. Pencetus untuk skim pengurangan berulang ini 
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adalah adanya keyakinan bahwa pembagian merupakan pengurangan berulang. 

Tindakan dan operasi untuk skim ini adalah melibatkan aktivitas mengurangkan 

bilangan yang dibagi dengan bilangan pembagi secara berulang sampai habis dan 

membilang dengan menggunakan jari. Hasil yang diharapkan untuk skim ini adalah 

memperoleh banyaknya bilangan untuk mengurangi. 

Berdasarkan tindakan dan operasi yang dilakukan, skim pengurangan 

berulang ini memiliki satu subskim yaitu subskim membilang ke bawah. Subskim 

membilang ke bawah digunakan oleh satu subjek yaitu SN. Subskim membilang ke 

bawah digunakan subjek dalam menyelesaikan soal pembagian bilangan asli. Berikut 

adalah petikan wawancara subjek yang menggunakan subskim membilang ke bawah. 

P: Peneliti 

S: Subjek  

P: Oke coba dikerjakan nomor 6 

S: (membaca soal)  

P: Caranya gimana? 

S: Tujuh puluh lima dibagi lima belas 

P: Yaa. Habis itu? 

S: Tujuh puluh lima dikurangi lima belas 

P: Oke habis itu? 

S: 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60 (membilang ke bawah) 

P: Oke habis itu? 

S: Dikurangi lima belas. 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45 

(membilang ke bawah) 

P: Oke habis itu? 

S: Dikurangi lima belas. 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30 

(membilang ke bawah) 

P: Iyaaa 

S: 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15 (membilang ke bawah) 

P: Iya, terus? 

S: Dikurangi lima belas hasilnya nol 
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P: Oke jadi hasilnya berapa? 

S: 1, 2, 3, 4, 5. Lima (menghitung banyak angka  15) 

 

2. Skim Penjumlahan Berulang 

Skim penjumlahan berulang ini digunakan oleh tiga subjek dalam 

menyelesaikan soal pembagian bilangan asli yaitu ketika mencari hasil bagi, bilangan 

pembagi, dan bilangan yang dibagi. Pencetus untuk skim penjumlahan berulang ini 

adalah banyaknya benda yang ditafsirkan sebagai suatu himpunan benda atau 

bilangan yang dibagi, manakala banyaknya benda yang dimasukkan ke dalam gelas 

ditafsirkan sebagai bilangan pembagi. Tindakan dan operasi untuk skim ini adalah 

melibatkan aktivitas memasukkan objek kepada objek tertentu, mengelompokkan 

sebagian jari, dan mencoret sejumlah gambar. Hasil yang diharapkan untuk skim ini 

adalah memperoleh banyaknya bilangan yang dijumlahkan. 

Berdasarkan tindakan dan operasi yang dilakukan, skim pengurangan 

berulang ini memiliki satu subskim yaitu subskim membilang ke batas. Subskim 

membilang ke atas digunakan oleh satu subjek yaitu SN. Subskim membilang ke atas 

digunakan subjek dalam menyelesaikan soal pembagian bilangan asli. Berikut adalah 

petikan wawancara subjek yang menggunakan subskim membilang ke atas. 

P: Peneliti 

S: Subjek 

P: Oke sekarang coba nomor 5. Dibaca soalnya dulu 

S: (membaca soal) 

P: Kalimat matematikanya gimana? 

S: Empat puluh delapan dibagi delapan sama dengan 

P: Mau pakai kelereng? 

S: Iya 

P: Brati kelerengnya ada berapa? 

S: Empat puluh delapan (mengambil kelereng) 

P: Oke habis itu gimana? 

S: Dibagi 
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P: Dibagi berapa? 

S: Delapan 

P: Brati lexa ambil? 

S: Delapan 

P: Oke gimana? 

S: (mengambil 8 kelereng sambil membilang ke atas) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

(mengacungkan 1 jari) 

P: Oke tadi lexa ngitung pakai apa? Jari ya? 

S: Jari 

P: Oke jarinya dlihatkan ke kamera 

S: (mengambil 8 kelereng sambil membilang ke atas, setiap selesai mengambil 8 

kelereng mengacungkan 1 jari) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. (mengacungkan 1 jari) 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8. (mengacungkan 1 jari) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. (mengacungkan 1 

jari) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. (mengacungkan 1 jari) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

(mengacungkan 1 jari) 

P: Oke jadi hasilnya brp? 

S: Tujuh 

 

3. Skim Penghubung Pembagian Dengan Perkalian 

Skim penghubung pembagian dengan perkalian ini digunakan oleh tiga subjek 

dalam menyelesaikan soal pembagian bilangan asli yaitu ketika mencari hasil bagi, 

bilangan pembagi, dan bilangan yang dibagi. Pencetus untuk skim penghubung 

pembagian dengan perkalian ini adalah adanya keyakinan bahwa operasi perkalian 

adalah kebalikan dari operasi pembagian. Tindakan dan operasi untuk skim ini adalah 

melibatkan aktivitas mengalikan bilangan pembagi dengan bilangan lain sehingga 

didapatkan bilangan yang dibagi, mengingat hafalan perkalian yang telah dipelajari 

sebelumnya, dan melakukan penjumlahan berulang. Hasil yang diharapkan untuk 

skim ini adalah memperoleh bilangan yang digunakan untuk mengalikan bilangan 

pembagi. 

Berikut adalah petikan wawancara subjek yang menggunakan subskim 

membilang ke atas. 
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P: Peneliti 

S: Subjek 

P: Kalau gitu coba nomor 2 

S: (membaca soal kemudian membayangkan) 

P: Marvin tadi membayangkan apa? 

S: Ngitung bu 

P: Ngitungnya gimana? 

S: Delapan. Delapan kali tiga, dua puluh empat. Gitu bu 

P: Oh pakai hafalan perkalian? Coba kalau nomor 3 gimana? 

S: Dua belas. Dua belas, dua puluh empat. wah ndak bisa ini 

P: Coba tadi ngitungnya gimana? 

S: Dua belas kali dua belas, dua puluh empat 

P: Dua belas kali dua belas? 

S: Dua puluh empat 

P: Dua belas ditambah dua belas atau dua belas kali dua belas? 

S: Dua belas ditambah dua belas 

P: Terus gimana? Boleh dicorat-coret 

S: (menulis di kertas) dua kali delapan sek berapa gitu kok bu 

P: Ya nggak apa-apa 

S: (menulis di kertas) pasti 8. Jawabannya disitu bu? 

P: Iyaa. Ada cara lain nggak? 

S: Nggak ada bu 

 

4. Skim Pembagian Satu-persatu 

Skim pembagian satu-persatu ini digunakan oleh tiga subjek dalam 

menyelesaikan soal pembagian bilangan asli yaitu ketika mencari hasil bagi, bilangan 

pembagi, dan bilangan yang dibagi. Pencetus untuk skim pembagian satu-persatu ini 

adalah suatu himpunan benda yang dimasukkan ke suatu objek ditafsirkan sebagai 

bilangan yang dibagi, dan banyak objek yang digunakan ditafsirkan sebagai bilangan 

pembagi serta adanya keyakinan bahwa dalam membagi suatu benda harus sama rata. 
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Tindakan dan operasi untuk skim ini adalah melibatkan aktivitas memasukkan benda 

kepada objek tertentu secara berurutan, membuat lingkaran-lingkaran yang 

ditafsirkan sebagai bilangan pembagi dan membuat coretan pada setiap lingkaran 

yang ditafsirkan sebagai bilangan yang dibagi, serta membuat lingkaran sebanyak 

bilangan yang dibagi kemudian dikelompokkan sebanyak bilangan pembagi. Hasil 

yang diharapkan untuk skim ini adalah memperoleh banyak benda yang ada di dalam 

objek atau memperoleh banyak coretan pada lingkaran.  

Berdasarkan tindakan dan operasi yang dilakukan, skim pembesaran ini 

memiliki satu subskim yaitu subskim membilang ke batas. Subskim membilang ke 

atas digunakan oleh dua subjek yaitu SE dan SN. Subskim membilang ke atas 

digunakan subjek dalam menyelesaikan soal pembagian bilangan asli. Berikut adalah 

petikan wawancara subjek yang menggunakan subskim membilang ke atas. 

P: Peneliti 

S: Subjek 

P: Misalkan ibu kan punya warung, warung itu pasti ada tusuk gigi kan. Nah ibu 

punya 15 tusuk gigi mau dibagikan ke meja-meja rumah makan. Ternyata di 

rumah makan mejanya ada lima. Jadi setiap meja ada berapa tusuk gigi? 

S: Tusuk giginya ada 15 

P: Iya 15, mau dibagikan ke 5 meja. jadi setiap meja mendapatkan berapa tusuk 

gigi? 

S: Tiga 

P: Kok bisa dapat tiga caranya gimana? 

S: Dibagi 

P: Apanya yang dibagi? 

S: Tusuk giginya 

P: Oke kalau gitu coba tuliskan kalimat matematikanya 

S: (menulis kalimat matematika) 15:5 

P: Oke hasilnya berapa? Boleh corat coret 

S: (menggambar bulat-bulat sebanyak lima, kemudian menulis angka 1 pada 

setiap bulatan secara berurutan sambil membilang mulai dari 1 sampai 15) 

P: Ini apa? Ini gambar apa? 
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S: Telor 

P: Trus yang titik-titik ini apa? 

S: Angka 1 

P: Oke berarti tadi ega ngitungnya ada 5 telor trus dikasih angka 1, 1, 1 gitu. Tadi 

ega gimana kok ega bilang satu satu gitu? 

S: Berhitung 

P: Coba gimana ngitungnya? Diceritakan 

S: (membilang mulai angka 1 sampai 15 sambil mencoret angka 1 pada setiap 

bulatan secara berurutan) 

 

5. Skim Perubahan Letak Bilangan 

Skim perubahan letak bilangan ini digunakan oleh dua subjek dalam 

menyelesaikan soal pembagian bilangan asli yaitu ketika mencari bilangan pembagi. 

Pencetus untuk skim penjumlahan berulang ini adalah adanya keyakinan bahwa 

ketika mengubah letak hasil bagi pada bilangan pembagi maka hasilnya akan sama. 

Tindakan dan operasi untuk skim ini adalah melibatkan aktivitas merubah letak hasil 

bagi pada bilangan pembagi, melakukan penjumlahan berulang, dan melakukan 

pengurangan berulang. Hasil yang diharapkan untuk skim ini adalah memperoleh 

hasil bagi setelah melakukan perubahan letak bilangan.  

Berikut adalah petikan wawancara subjek yang menggunakan subskim 

membilang ke atas. 

P: Peneliti 

S: Subjek 

P: Oke lexa, selanjutnya coba dilihat soal selanjutnya. Nomor 1, delapan dibagi 

berapa supaya hasilnya empat? Coba lexa mengerjakannya gimana? 

S: Delapan dibagi empat gitu? 

P: Terserah lexa mau pakai cara gimana. Kok bisa dapat delapan dibagi empat 

gimana? 

S: Lha ini. Delapan nanti dibagi empat kan nanti jatuhnya disini (menunjuk 

bilangan pembagi) 

P: Oh gitu. Berarti hasilnya berapa? 

S: (mengambil kelereng) 
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P: Oh mau pakai kelereng, silahkan 

S: (mengambil kelereng sebanyak delapan) 

P: Habis itu gimana? 

S: Dibagi 

P: Dibagi berapa? 

S: Empat 

P: Oke gimana 

S: (mengambil empat kelereng sebanyak dua kali) 

P: Berarti hasilnya? 

S: Dua 

P: Oke ada cara lain? 

S: Enggak 

 

6. Skim Pembagian Besar-Kecil 

Skim pembagian besar-kecil ini digunakan oleh dua subjek dalam 

menyelesaikan soal pembagian bilangan asli yaitu ketika mencari bilangan yang 

dibagi. Pencetus untuk skim penjumlahan berulang ini adalah membandingkan dua 

bilangan. Tindakan dan operasi untuk skim ini adalah melibatkan aktivitas membagi 

bilangan yang lebih besar dengan bilangan yang lebih kecil, melipat jari, dan 

membuat lingkaran-lingkaran yang  kemudian dicoret satu persatu secara berurutan. 

Hasil yang diharapkan untuk skim ini adalah memperoleh hasil bagi setelah 

melakukan operasi pembagian berdasarkan membandingkan bilangan. 

Berikut adalah petikan wawancara subjek yang menggunakan subskim 

membilang ke atas. 

P: Peneliti 

S: Subjek 

P: Oh gitu. Oke sekarang lanjut soal berikutya. Kalau ini gimana? Berapa dibagi 

empat supaya hasilnya enam? Lexa mengerjakannya gimana? 

S: (menulis di kertas, 6:4 kemudian menghitung dengan jari dengan cara 

menunjukkan 6 jari kemudian mengelompokkan jari sebanyak empat) sisa dua 

P: Jadi hasilnya berapa? 
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S: (menulis di kertas) 

P: Oke sekarang nomor 2 gimana? 

S: (menulis di kertas, 10:7 kemudian menghitung dengan jari dengan cara 

menunjukkan 10 jari kemudian mengelompokkan jari sebanyak tujuh) sisa tiga 

P: Oke hasilnya berapa? 

S: Satu 

P: Oke. hmm coba nomor empat kalau gitu 

S: (membaca soal selnjutnya menulis di kertas, 5:3 kemudian menghitung dengan 

jari dengan cara menunjukkan 5 jari kemudian mengelompokkan jari sebanyak 

3) sisa dua 

P: Hasilnya berapa? 

S: Satu 

P: Satu sisa? 

S: Sisa dua 

 

D. Penggunaan Skim dan Rumusan Skim 

1. Penggunaan Skim Pembagian Bilangan Asli 

Skim pembagian bilangan asli digunakan oleh siswa dalam berbagai bentuk 

soal. Bentuk soal yang digunakan untuk mengetahui skim pengurangan berulang 

adalah soal yang diberikan secara simbolik maupun soal cerita mengenai pembagian 

bilangan asli. 

a. Pembagian Bilangan Asli yang Tidak Memiliki Sisa Apabila Diketahui 

Bilangan yang Dibagi dan Bilangan Pembagi 

Empat skim yang berbeda digunakan oleh subjek dalam menyelesaikan 

soal pembagian bilangan asli yang tidak memiliki sisa apabila diketahui bilangan 

yang dibagi dan bilangan pembagi. Keempat skim tersebut adalah skim 

pengurangan berulang, skim penjumlahan berulang, skim penghubung perkalian 

dengan pembagian, dan skim pembesaran. Dalam skim pengurangan berulang 

ditemukan satu subskim yaitu subskim membilang ke bawah. Subskim 

membilang ke bawah digunakan oleh SN. Sedangkan skim penjumlahan berulang 

ditemukan satu subskim yaitu subskim membilang ke atas. Subskim membilang 

ke atas digunakan oleh SL. Jenis skim dan subjek yang menggunakannya dalam 
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menyelesaikan soal pembagian bilangan asli yang tidak memiliki sisa apabila 

diketahui bilangan yang dibagi dan bilangan pembagi dapat dilihat pada Tabel 

4.7. 

Tabel 4.7 

Jenis Skim dan Subjeknya 

 

Jenis Skim Subjek 

Skim pengurangan berulang SN 

Skim penjumlahan berulang SR, SL 

Skim penghubung perkalian dengan pembagian SM 

Skim pembagian satu-persatu SE, SN, SN 

 

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa skim pembesaran yang paling dominan 

digunakan oleh tiga subjek. Selain itu, siswa SR dan SN mengugnakan lebih dari 

satu skim. 

b. Pembagian Bilangan Asli yang Memiliki Sisa Apabila Diketahui Bilangan 

yang Dibagi dan Bilangan Pembagi 

Empat skim yang berbeda digunakan oleh subjek dalam menyelesaikan 

soal pembagian bilangan asli yang memiliki sisa apabila diketahui bilangan yang 

dibagi dan bilangan pembagi. Keempat skim tersebut adalah skim pengurangan 

berulang, skim penjumlahan berulang, skim penghubung perkalian dengan 

pembagian, dan skim pembesaran. Dalam skim pengurangan berulang ditemukan 

satu subskim yaitu subskim membilang ke bawah. Subskim membilang ke bawah 

digunakan oleh SN. Sedangkan skim penjumlahan berulang ditemukan satu 

subskim yaitu subskim membilang ke atas. Subskim membilang ke atas 

digunakan oleh SL. Jenis skim dan subjek yang menggunakannya dalam 

menyelesaikan soal pembagian bilangan asli yang tidak memiliki sisa apabila 

diketahui bilangan yang dibagi dan bilangan pembagi dapat dilihat pada Tabel 

4.8. 
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Tabel 4.8 

Jenis Skim dan Subjeknya 

 

Jenis Skim Subjek 

Skim pengurangan berulang SN 

Skim penjumlahan berulang SR, SL 

Skim penghubung perkalian dengan pembagian SM 

Skim pembagian satu-persatu SE, SR, SN 

 

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa skim pembesaran yang paling dominan 

digunakan oleh tiga subjek. Selain itu, siswa SR dan SN menggunakan lebih dari 

satu skim. 

c. Pembagian Bilangan Asli Apabila Diketahui Bilangan yang Dibagi dan Hasil 

Bagi 

Lima skim yang berbeda digunakan oleh subjek dalam menyelesaikan soal 

pembagian bilangan asli apabila diketahui bilangan yang dibagi dan hasil bagi. 

Kelima skim tersebut adalah skim pengurangan berulang, skim penjumlahan 

berulang, skim penghubung perkalian dengan pembagian, skim pembesaran, dan 

skim perubahan letak bilangan. Jenis skim dan subjek yang menggunakannya 

dalam menyelesaikan soal pembagian bilangan asli apabila diketahui bilangan 

yang dibagi dan hasil bagi dapat dilihat pada Tabel 4.9. 

Tabel 4.9 

Jenis Skim dan Subjeknya 

 

Jenis Skim Subjek 

Skim pengurangan berulang SN 

Skim penjumlahan berulang SR, SL 

Skim penghubung perkalian dengan pembagian SM, SR 

Skim pembagian satu-persatu SE, SR 

Skim perubahan letak bilangan SL, SN 

 

d. Pembagian Bilangan Asli Apabila Diketahui Bilangan Pembagi dan Hasil 

Bagi 

Lima skim yang berbeda digunakan oleh subjek dalam menyelesaikan soal 

pembagian bilangan asli apabila diketahui bilangan pembagi dan hasil bagi. 

Kelima skim tersebut adalah skim pengurangan berulang, skim penjumlahan 

berulang, skim penghubung perkalian dengan pembagian, skim pembesaran, dan 
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skim pembagian besar-kecil. Jenis skim dan subjek yang menggunakannya dalam 

menyelesaikan soal pembagian bilangan asli apabila diketahui bilangan yang 

dibagi dan hasil bagi dapat dilihat pada Tabel 4.10. 

Tabel 4.10 

Jenis Skim dan Subjeknya 

 

Jenis Skim Subjek 

Skim pengurangan berulang Naira 

Skim penjumlahan berulang Lexa 

Skim penghubung perkalian dengan pembagian Marvin, Nalendra, Naira 

Skim pembagian satu-persatu Ega 

Skim pembagian besar-kecil Ega, Lexa 

 

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa skim penghubung perkalian dengan 

pembagian yang paling dominan digunakan oleh tiga subjek. Selain itu, siswa SN 

menggunakan lebih dari satu skim. 

2. Rumusan Skim 

Berikut ini adalah jenis-jenis skim pembagian bilangan asli dengan tiga 

komponen dasar yaitu pencetus, tindakan dan operasi serta hasil yang diharapkan. 

a. Skim Pengurangan Berulang 

Pencetus: 

Adanya keyakinan bahwa pembagian merupakan pengurangan berulang 

Tindakan dan Operasi: 

Mengurangkan bilangan yang dibagi dengan bilangan pembagi sampai habis 

Hasil yang Diharapkan: 

Memperoleh banyaknyabilangan untuk mengurangi 

 

Gambar 4.17 

Skim Pengurangan Berulang 
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b. Skim Penjumlahan Berulang 

Pencetus: 

Suatu himpunan benda yang dimasukkan ke dalam suatu objek 

Tindakan dan Operasi: 

Memasukkan benda kepada objek tertentu, mengelompokkan sebagian jari, dan 

mencoret sejumlah gambar 

Hasil yang Diharapkan: 

Memperoleh banyaknya bilangan yang dijumlahkan 

 

c. Skim Penghubung Pembagian dengan Perkalian 

Pencetus: 

Adanya keyakinan bahwa operasi perkalian adalah kebalikan dari operasi 

pembagian 

Tindakan dan Operasi: 

Mengalikan bilangan pembagi dengan bilangan lain sehingga didapatkan bilangan 

yang dibagi, menghafal perkalian, dan melakukan penjumlahan berulang 

Hasil yang Diharapkan: 

Memperoleh hasil dari perkalian dua bilangan 

 

 

 

Gambar 4.18 

Skim Penghubung Pembagian 

dengan Perkalian 

Gambar 4.19 

Skim Penghubung Pembagian dengan 

Perkalian 

 

d. Skim Pembagian Satu-persatu 

Pencetus: 

Adanya keyakinan bahwa dalam membagi suatu benda harus sama rata, himpunan 

benda yang dimasukkan ke beberapa objek secara berurutan dan sama rata 
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Tindakan dan Operasi: 

Memasukkan himpunan benda ke beberapa objek tertentu secara berurutan, 

menggambar lingkaran-lingkaran kemudian diberikan coretan, dan membuat 

lingkaran sebanyak bilangan yang dibagi 

Hasil yang Diharapkan: 

Memperoleh banyak benda yang ada di dalam objek atau memperoleh banyak 

coretan pada lingkaran 

 

 

 

 

Gambar 4.20 

Skim Pembesaran 

Gambar 4.21 

Skim Pembagian Satu-persatu 

e. Skim Perubahan Letak Bilangan 

Pencetus: 

Adanya keyakinan bahwa ketika mengubah letak hasil bagi pada bilangan 

pembagi maka hasilnya akan sama 

Tindakan dan Operasi: 

Merubah letak hasil bagi pada bilangan pembagi, melakukan penjumlahan 

berulang, dan melakukan pengurangan berulang 

Hasil yang Diharapkan: 

Memperoleh hasil bagi setelah melakukan perubahan letak bilangan 

 

Gambar 4.22 

Skim Perubahan Letak Bilangan 
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f. Skim Pembagian Besar-Kecil 

Pencetus: 

Membandingkan dua bilangan 

Tindakan dan Operasi: 

Membagi bilangan yang lebih besar dengan bilangan yang lebih kecil, melipat 

jari, dan membuat lingkaran-lingkaran yang  kemudian dicoret satu persatu secara 

berurutan 

Hasil yang Diharapkan: 

Memperoleh hasil bagi setelah melakukan operasi pembagian berdasarkan 

membandingkan bilangan 

E. Pembahasan dan Temuan 

Berdasarkan analasis berdasarkan pekerjaan siswa dan wawancara, enam skim 

pembagian bilangan asli siswa SD Negeri 1 Ampel telah teridentifikasi dalam penelitian 

ini. Skim tersebut adalah 1) skim pengurangan berulang; 2) skim penjumlahan berulang; 

3) skim penghubung perkalian dengan pembagian; 4) skim pembagian satu-persatu; 5) 

skim perubahan letak bilangan; 6) skim pembagian besar-kecil. Beberapa skim tersebut 

juga memiliki subskim yang dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11 

Skim Pengurangan Berulang 

 

Gambar 4.11 merupakan diagram bagi skim pengurangan berulang. 

Berdasarkan Gambar 4.11 ini ditemukan satu subskim yaitu subskim membilang 

ke bawah. 

 

 

1 Skim Pengurangan Berulang 

Subskim Membilang ke 

Bawah 
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Gambar 4.12 

Skim Penjumlahan Berulang 

 

Gambar 4.12 merupakan diagram bagi skim penjumlahan berulang. 

Berdasarkan Gambar 4.12 ini ditemukan satu subskim yaitu subskim membilang 

ke atas. 

 

 

 

Gambar 4.13 

Skim Penghubung Perkalian dengan Pembagian 

 

Gambar 4.13 menunjukkan bahwa skim penghubung perkalian dengan 

pembagian tidak memiliki subskim. Skim penghubung perkalian dengan 

pembagian merupakan skim yang berdiri sendiri. 

 

 

Gambar 4.14 

Skim Pembagian Satu-persatu 

 

Gambar 4.14 menunjukkan bahwa skim pembagian satu-persatu tidak 

memiliki subskim. Skim pembesaran merupakan skim yang berdiri sendiri. 

 

 

Gambar 4.15 

Skim Perubahan Letak Bilangan 

 

2 Skim Penjumlahan Berulang 

Subskim Membilang ke 

Atas 

3 Skim Penghubung Perkalian 

dengan Pembagian 

4 Skim Pembagian Satu-persatu 

5 Skim Perubahan Letak Bilangan 
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Gambar 4.15 menunjukkan bahwa skim perubahan letak bilangan tidak 

memiliki subskim. Skim perubahan letak bilangan merupakan skim yang berdiri 

sendiri. 

 

 

Gambar 4.16 

Skim Perubahan Letak Bilangan 

 

Gambar 4.16 menunjukkan bahwa skim pembagian besar-kecil tidak 

memiliki subskim. Skim pembagian besar-kecil merupakan skim yang berdiri 

sendiri. 

Skim pembagian bilangan asli yang telah ditemukan pada gambar di atas 

bukan merupakan seluruh skim pembagian bilangan asli yang dimiliki oleh siswa. 

Hal ini karena proses mengenal pasti skim-skim tersebut bergantung pada 

masalah yang dikemukakan kepada siswa dalam wawancara. Ada kemungkinan 

bahwa penggunaan masalah yang lain memungkinkan pengkaji mengenal pasti 

skim pembagian bilangan asli yang lain (Sutriyono, 2012). 

Skim pembagian bilangan asli yang dimiliki siswa yang satu dengan yang 

lainnya berbeda. Berikut ini adalah penggunaan skim dalam berbagai konteks soal 

yang dilakukan  oleh tiap siswa. 

Tabel 4.11 

Penggunaan Skim Tiap Siswa 

 

Subjek Skim yang Digunakan 

SE 
1. Skim Pembagian Satu-persatu 

2. Skim Pembagian Besar-Kecil 

SM 1. Skim Penghubung Pembagian dengan Perkalian 

SR 

1. Skim Penjumlahan Berulang 

2. Skim Penghubung Pembagian dengan Perkalian 

3. Skim Pembagian Satu-persatu 

SN 

1. Skim Pengurangan Berulang 

2. Skim Penghubung Pembagian dengan Perkalian 

3. Skim Pembagian Satu-persatu 

4. Skim Perubahan Letak Bilangan 

SL 

1. Skim Penjumlahan Berulang 

2. Skim Perubahan Letak Bilangan 

3. Skim Pembagian Besar-Kecil 

 

6 Skim Pembagian Besar-Kecil 



 

52 
 

Berdasarkan Tabel 4.11 menunjukkan bahwa skim yang digunakan oleh 

siswa berbeda-beda dan disebabkan oleh proses asimilasi dan akomodasi setiap 

anak yang berbeda. Perbedaan proses asimilasi dan akomodasi tiap anak tersebut 

mengakibatkan proses berpikir tiap anak dalam membangun pengetahuannya 

sendiri juga berbeda (Piaget dalam Mulyoto, 2010). Berdasarkan hasil penelitian 

yang dilakukan Sutriyono (2012) yang berujudul “Skim Pengurangan Bilangan 

Bulat Siswa SD Kelas 2&3” menunjukkan bahwa siswa pada peringkat kognitif 

yang sama tidak selalu mempunyai skim pengurangan bilangan bulat yang sama 

pula. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tidak selalu pengajaran yang 

diberikan oleh guru dipahami secara sama pula oleh semua siswa. Oleh karena itu, 

penggunaan strategi dalam mengajar perlu memperhatikan skim yang dipunyai 

oleh siswa sehingga apa yang disampaikan guru dapat diterima dan diasimilasikan 

oleh siswa. Jika ada siswa yang memiliki skim berbeda, guru perlu melakukan 

pendekatan dengan siswa tersebut sehingga guru dapat menyampaikan materi 

sesuai dengan skim yang dipunyai siswa. 

Skim yang paling banyak digunakan adalah skim penjumlahan berulang, 

skim pembagian satu-persatu, dan skim penghubung perkalian dengan pembagian. 

Ketiga skim tersebut dapat digunakan oleh guru sebagai pedoman dalam memilih 

strategi untuk menjelaskan materi pembagian bilangan asli kelas 3 SD agar 

mudah diterima oleh siswa. Skim penjumlahan berulang dapat digunakan pada 

proses pembelajaran dengan cara menjumlahkan bilangan pembagi secara 

berulang sampai didapatkan bilangan yang dibagi kemudian menghitung banyak 

bilangan pembagi. Skim pembagian satu-persatu dapat digunakan pada proses 

pembelajaran dengan cara menggunakan himpunan benda atau gambar yang 

digunakan sebagai media untuk melakukan pembagian satu-persatu. Skim 

penghubung perkalian dengan pembagian dapat digunakan pada proses 

pembelajaran dengan cara mengingat materi sebelumnya yaitu materi perkalian 

dan menanamkan konsep bahwa pembagian merupakan kebalikan dari perkalian. 

Berdasarkan tingkatan perkembangan kognitif Piaget, siswa kelas 3 SD 

masuk ke tahap operasional konkret dimana pada masa ini anak dapat berpikir 

secara logis mengenai peristiwa-peristiwa konkret dan mengklasifikasikan benda-
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benda ke dalam bentuk-bentuk yang berbeda (Baharuddin, 2008). Sebagian besar 

subjek menggunakan gelas dan kelereng sebagai media untuk menghitung 

pembagian bilangan asli. Selain memudahkan subjek untuk melakukan 

penghitungan, media gelas dan kelereng juga dapat menarik perhatian sehingga 

muncul rasa semangat dalam diri subjek. Ada pula siswa yang menghitung 

dengan cara menggambar himpunan suatu benda kemudian ia menentukan 

hasilnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Ichsan (2009) bahwa pada tahap ini 

anak mengembangkan pemikiran logis tetapi masih terbatas pada suatu yang 

konret, belum bersifat abstrak apalagi hipotesis. Oleh karena itu, guru juga perlu 

memperhatikan metode pengajaran yang sesuai dengan tingkatan perkembangan 

kognitif siswa. Siswa kelas 3 SD masih memerlukan benda-benda konkret sebagai 

media pembelajaran, sehingga guru perlu menggunakan model pembelajaran yang 

bersifat realistik. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Newstead (1996), siswa 

berumur 6 tahun menyelesaikan pembagian 34 ÷ 7 dengan cara menjumlahkan 7 

secara berulang sampai didapatkan hasil yang mendekati 34 dan menghitung 

banyaknya angka 7. Siswa berumur 5 tahun menyelesaikan pembagian 96 ÷ 4 

dengan cara memecah bilangan tersebut menjadi dua kelompok yaitu 80 dan 16, 

kemudian membagi 80 dengan 4 dan membagi 16 dengan 4. Hal ini membuktikan 

bahwa setiap anak memiliki skim yang berbeda-beda tergantung proses asimilasi 

dan akomodasi tiap anak. 

Selain skim pembagian bilangan asli yang telah ditemukan, terdapat juga 

beberapa temuan lain yang berkaitan dengan makna dan cara subjek dalam 

menyelesaikan soal pembagian bilangan asli. Temuan lain tersebut adalah sebagai 

berikut. 

a. Memastikan Hasil yang telah Diperoleh 

Baharuddin (2008) menyatakan bahwa operasi yang dilakukan oleh 

siswa pada tingkatan kognitif operasional konkret bersifat reversible, artinya 

dapat mengerti dalam dua arah, yaitu suatu pemikiran yang dapat 

dikembalikan kepada awalnya lagi. Salah satu subjek yaitu SN memastikan 

hasil yang telah diperolehnya. Caranya adalah dengan merubah bentuk 
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pembagian ke perkalian dan sebaliknya. Jika hasilnya sama maka jawabannya 

adalah benar dan sebaliknya jika hasilnya tidak sama maka jawabannya adalah 

salah. 

  

Gambar 4.23 

Memastikan Hasil yang telah Diperoleh 

 

b. Menghitung Menggunakan Jarimatika 

Salah satu subyek yaitu SR menggunakan jarimatika untuk 

menghitung perkalian. Subjek SR menggunakan perkalian karena adanya 

keyakinan bahwa operasi perkalian merupakan kebalikan dari operasi 

pembagian, sehingga untuk menghitung perkalian menggunakan jarimatika. 

c. Menghitung Perkalian Dengan Cara Perkalian Bersusun 

Salah satu subjek yaitu SM menggunakan cara perkalian bersusun 

dalam menghitung perkalian dua bilangan seperti pada Gambar 4.24. Dalam 

melakukan perkalian bersusun, SM menentukan bilangan yang digunakan 

untuk mengkalikan dengan cara mengira-ngira mulai dari bilangan tertentu 

sampai didapatkan jawaban yang diinginkan. 

 

Gambar 4.24 

Perkalian Bersusun 
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d. Menghitung Pembagian Dengan Cara Menggambar Lidi Kemudian 

Dicoret 

Salah satu subjek yaitu SR menggunakan cara yaitu menggambar lidi 

sebanyak bilangan yang akan dibagi kemudian mencoret sebanyak bilangan 

pembagi sehingga didapatkan hasil bagi. Cara tersebut dapat dilihat pada 

Gambar 4.25 

 

Gambar 4.25 

Menggambar Lalu Mencoret 


