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Abstrak—Penelitian ini bertujuaan untuk mengembangkan bahan ajar pecahan pada 

konsep mengubah bentuk pecahan biasa ke dalam bentuk pecahan campuran.Desain 

lintasan belajar siswa disesuaikan dengan karakteristik siswa sekolah dasar yang 

dibantu dengan menggunakan pemodelan matematika.Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode penelitian pengembangan. 

Penelitian yang digunakan terdiri dari lima tahap, yaitu: analisis kurikulum, 

perancangan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi.Subjek penelitian adalah 28 

siswa kelas V pada salah satu SD Negeri di Kota Tasikmalaya.Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa desain bahan ajar berbasis pemodelan matematika dapat 

membantu siswa menyelesaikan masalahpada konsepmengubah bentuk pecahan. 

Kata kunci:bahan ajar, mengubah bentuk pecahan, pemodelan matematika  

 

I. PENDAHULUAN 

 

Ada banyak pokok bahasan yang termasuk dalam materi pembelajaran matematika di SD.Pecahan 

merupakan salah satu materi yang dianggap sulit oleh siswa sekolah dasar. Di seluruh dunia mengalami 

kesulitan dalam mempelajari pecahan. [3] Di beberapa negara kebanyakan siswa tidak memperoleh 

pengetahuan konseptual yang baik tentang pecahan, di negara seperti Cina dan Jepang menganggap 

pecahan sebagai salah satu materi pada mata pelajaran matematika yang termasuk ke dalam kategori 

sukar. [4] 

Banyak siswa SD belum memiliki pemahaman yang baik tentang pecahan. Hal senada juga 

dikemukakan bahwa“Kenyataan di lapangan menunjukkan banyak siswa SD mengalami kesulitan 

memahami pecahan dan operasinya, dan beberapa guru SD menyatakan mengalami kesulitan untuk 

mengajarkan pecahan dan bilangan rasional. Para guru cenderung menggunakan cara yang mekanistik, 

yaitu memberikan aturan secara langsung untuk dihafal, diingat, dan diterapkan. Perubahan cara mengajar 

tidak banyak dilakukan oleh para guru secara empirik, mereka selalu menggunakan cara yang sama dari 

waktu ke waktu.” [2] Misalnya ketika siswa dihadapkan dengan suatu soal berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

              Sumber: Suryana, dkk. (2012) 

Berdasarkan gambar tersebut, kebanyakan siswa mengatakan bahwa gambar yang diberi warna 

hitam memiliki nilai seperempat tanpa memperhatikan luas daerah.Ini merupakan salah satu bukti bahwa 

siswa belum memiliki pemahaman yang baik tentang nilai pecahan.Mereka lebih fokus kepada bagian 

yang diarsir dari keseluruhan tanpa memperhatikan luas daerah. Padahal pecahan itu merupakan bagian 

dari keseluruhan yang berukuran sama. Rendahnya pemahaman siswa terhadap konsep awal pecahan 
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dapat menjadi salah satu penyebab rendahnya pencapaian mereka dalam materi pecahan di tingkat yang 

lebih tinggi. 

Pada konsep pecahan terdapat materi mengubah bentuk pecahan biasa ke dalam bentuk pecahan 

campuran. Konsep mengubah bentuk pecahan biasa ke dalam bentuk pecahan campuran merupakan salah 

satu materi prasyarat ketika siswa akan mempelajari materi pecahan yang lebih tinggi, misalnya akan 

mempelajari perkalian pecahan antara pecahan campuran dengan pecahan biasa. Sebagai contoh dalam 

tugas menyelesaikan soal  
 

 
x 
 

 
siswa harus menyiapkan dan mengorganisir beragam informasi tentang 

pengertian pembilang dan penyebut, konsep pecahan, konsep bilangan pecahan murni, dan konsep 

tentang bilangan pecahan campuran. 

Agar siswa tidak mengalami miskonsepsi dalam mempelajari materi mengubah bentuk pecahan, maka 

disusunlah desain bahan ajar siswa dalam memahami materi tersebut.ajar berperan penting dalam 

menentukan pencapaian tujuan pembelajaran “... keberhasilan pembelajaran sangat dipengaruhi oleh 

ketersediaan dan pemanfaatan media dan sumber belajar.” [5] Maka betapa pentingnya ketersediaaan 

bahan ajar ini, apalagi jika disajikan dalam bentuk yang benar-benar disesuaikan dengan kondisi siswa 

saat ini.Jangan sampai bahan ajar ini dibiarkan tanpa adanya pengembangan sehingga tujuan 

pembelajaran tidak dapat tercapai secara maksimal. 

Bahan ajar adalah seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran, 

metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik dalam 

rangka mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mencapai kompetensi atau subkompetensi. [1] 

Pendapat ini menggambarkan bahwa suatu bahan ajar yang dirancang dengan kaidah yang benar akan 

sangat membantu guru dalam proses pembelajaran. Kaidah yang dimaksud adalah kaidah instruksional 

yang disesuaikan dengan kurikulum serta sistematika penulisan bahan ajar yang berlaku saat itu. 

 Dalam tulisan ini, bahan ajar dirancang dalam bentuk Lembar Kegiatan Siswa (LKS) dengan 

menggunakan pemodelan matematika. Pemodelan matematis merupakan proses untuk memperoleh 

pemahaman matematika melalui konteks dunia nyata. [7] Lebih lanjut bahwa pemodelan matematis 

merupakan proses menggunakan sistem matematika untuk menyelesaikan masalah kehidupan nyata. [6]  

 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini difokuskan untuk mengembangkan suatu model bahan ajar pemodelan matematika pada 

konsep mengubah bentuk pecahan biasa ke dalam bentuk pecahan campuran. Model penelitian yang 

digunakan yaitu Didactical Design Resaerch (DDR). Data kualitatif diperoleh melalui wawancara dengan 

siswa dan juga guru dimaksudkan untuk mengungkap tanggapan, sikap dan respon siswa maupun guru 

terhadap bahan ajar dengan pendekatan realistik yang digunakan. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Desain bahan ajar ini disesuaikan dengan kurikulum 2013. Pada kurikulum 2013, materi mengubah 

bentuk pecahan biasa ke dalam bentuk pecahan campuran terdapat di kelas V. Adapun Kompetensi Dasar 

yang dimuat adalah KD 3.2 memahami berbagai bentuk pecahan (pecahan biasa, campuran, desimal dan 

persen) dan dapat mengubah bilangan pecahan menjadi bilangan desimal, serta melakukan perkalian dan 

pembagian. Tujuan pembelajaran yang disusun adalah: 

1. Mengubah bentuk pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran. 

2. Mengubah bentuk pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa. 

3. Menentukan pecahan biasa yang dapat diubah ke bentuk pecahan campuran.  

Berikut ini akan dideskripsikan rancangan kegiatan pembelajaran serta alur proses belajar yang 

bersifat hipotesis (hypothetical learning trajectory) pada materi mengubah bentuk pecahan biasa ke 

bentuk pecahan campuran. 

Pada awal pembelajaran, guru menyampaikan tema yang akan dipelajari bersama, yaitu tema 1 

(benda-benda di lingkungan sekitar). Materi prasyarat yang harus dikuasai siswa dalam mengubah bentuk 

pecahan adalah siswa harus memahami pengertian pecahan dan mampu menyatakan nilai pecahan dari 

suatu benda serta mampu membedakan pembilang dan penyebut. Agar sesuai dengan karakteristik siswa 

sekolah dasar, maka desain pembelajaran yang disusun pun berbasis konteks. Oleh karena itu, disajikan 

suatu cerita berikut: 
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GAMBAR 1. CERITA BERBASIS KONTEKS DI AWAL PEMBELAJARAN 

 

Pembelajaran diawali dengan guru membagikan materi ajar tentang mengubah bentuk pecahan yang 

didalamnya sudah didesain menggunakan anak dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahan pertama 

adalah siswa harus membagi tiga cokelat kepada dua siswa dengan ukuran yang sama. Siswa bekerja 

sama dengan teman sebangku dalam satu kelompok.  

Pada tahap apersepsi, guru mengingatkan siswa tentang pengertian pecahan sebagai suatu bagian dari 

keseluruhan. Kemudian siswa ditanya apakah mereka sudah selesai  membaca cerita “Bermain di 

Taman”?. Selanjutnya guru dan siswa melakukan tanya jawab. Berikut ini contoh pertanyaan yang bisa 

diajukan guru untuk siswa-siswa sebagai pendahuluan: 

Guru : Bunga mengambil satu bagian kue dari 8 bagian kue yang dimiliki Ani. Berapa nilai 

pecahan kue yang diambil Bunga? 

Guru : Pecahan itu terdiri dari pembilang dan penyebut. Apakah kalian masih ingat mana 

yang disebut pembilang dan mana yang disebut penyebut? 
 

 
 GAMBAR 2. SOAL PADA KEGIATAN 1  

Pembelajaran selanjutnya siswa diminta mengubah bentuk pecahan biasa  ke dalam bentuk pecahan 

campuran dan sebaliknya.Pada kegiatan ini, terlebih dahulu guru melakukan tanya jawab tentang pecahan 

biasa dan pecahan campuran. Kegiatan ini diawali dengan guru menyajikan pecahan 
 

 
 dan 1

 

 
. Kemudian 

siswa diminta untuk menganalisis nilai pembilang dan nilai penyebut dari pecahan tersebut. Hasil analisis 

siswa diharapkan dapat mengarah kepada suatu kesimpulan bahwa pecahan campuran adalah pecahan 

yang terdiri dari bilangat bulat dan pecahan biasa. Pecahan biasa dapat diubah ke dalam bentuk pecahan 

campuran jika pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. 

Pada kegiatan 3, siswa diberi permasalahan untuk menentukan pecahan yang dapat dinyatakan ke 

dalam pecahan campuran. Pada kegiatan ini disediakan lima pecahan, siswa diharapkan mencheklist 

pecahan mana saja yang dapat diubah ke dalam pecahan campuran. 

Setelah LKS ini disusun dan diuji oleh beberapa ahli matematika, maka tahap selanjutnya adalah 

melakukan uji coba. Hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa tinggi kualitas bahan ajar yang telah 

dibuat. Tidak menutup kemungkinan setelah uji coba ini, bahan ajar ynag telah disusun akan direvisi.  



ISBN. 978-602-73403-2-9 (Cetak)                                                                 978-602-73403-3-6 (On-line)  

 

 

PM-240 

 

Adapun beberapa hambatan belajar yang dialami siswa ketika mengerjakan bahan ajar tentang 

mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk pecahan campuran adalah:  

Pada kegiatan 1 siswa kesulitan untuk menjawab soal nomor 1, siswa kesulitan menggambarkan 

bentuk cokelat dengan ukuran yang sama, karena cokelat yang ada pada contoh LKS bentuknya terbagi 

kedalam 6 bagian. Sedangkan siswa harus menggambarkan 3 cokelat dengan ukuran dan bentuk yang 

sama. Inimenjadi perbaikan bagi penyusunan bahan ajar yang dibuat, sehingga tidak perlu  menampilkan 

contoh dari bentuk cokelat, biarkan siswa membuat pemodelannya menurut versi masing-masing, dari 

sana akan ditemukan jawaban yang bervariasi untuk diambil yang terbaik dan ditetapkan dalam bahan 

ajar yang akan disusun.  

Berikut contoh respon siswa yang muncul: 

 
GAMBAR 3. HASIL RESPON SISWA PADA KEGIATAN 1a 

Pada soal kedua siswa kesulitan dalam membagikan 3 cokelat untuk 2 orang yang dibuatkan ke dalam 

bentuk pemodelan matematika melalui gambar. Dari kebanyakan jawaban yang diberikan siswa 

menunjukan bahwa siswa belum memahami pembagian menggunakan pemodelan matematika, hal ini 

ditunjukkan dari jawaban siswa dalam proses membuat gambar. Siswa membuat gambar tidak rapi, siswa 

membuat gambar tidak menggunakan penggaris, siswa membuat gambar tidak dengan bentuk dan ukuran 

yang sama. Ketika proses mengerjakan soal, guru melakukan antisipasi didaktis pedagogik untuk 

menjembatani proses berpikir siswa.Berikut contoh respon siswa yang muncul: 

 
GAMBAR 4. HASIL RESPON SISWA PADA KEGIATAN 1B 

Pada soal nomor 3 tidak timbul permasalahan pada jawaban yang diberikan oleh siswa, semua siswa 

dapat menjawab dengan benar. Sedangkan pada soal nomor 4, siswa tidak dapat menjawab soal yang 

diberikan, siswa tidak dapat menunjukan jawaban lain dari pembagian yang sudah dibuatkan pemodelan 

matematikanya. Guru membantu siswa dengan mengingatkan kembali bahwa pembagian dapat dilakukan 

dengan beberapa cara salah satunya yaitu dengan pembagian kurung. Setelah diarahkan untuk melakukan 

cara lain dengan pembagian kurung barulah siswa mengerjakan, sebgaian besar siswa dapat mengerjakan 

dengan menggunakan pembagian kurung dan menemukan jawaban yang benar.  

 
GAMBAR 5. HASIL RESPON SISWA PADA KEGIATAN 1D 

Pada akhir kegiatan 1 ada soal yang harus dijawab oleh siswa, yakni menanyakan apakah 3/2 sama 

dengan 1 ½? Dan siswa diminta untuk menunjukan dengan gambar.Siswa kembali mengalami kesulitan 

ketika membutktikan 3/2 menggunakan gambar.Untuk membuktikan 1 ½ dengan gambar tidak terjadi 

masalah karena pada soal sebelumnya sudah pernah.Kesimpulannya pada kegiatan 1 sebagian siswa 

masih kesulitan untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran.Hal ini terbukti dari hasil 

jawaban yang diberikan oleh siswa.  
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GAMBAR 6. HASIL RESPON SISWA PADA KEGIATAN 1E 

Pada kegiatan 2 siswa disajikan dengan pemodelan matematika pecahan campuran, dan pecahan 

biasa.Pada kegiatan ini siswa diminta untuk melengkapi tabel yang kosong dengan terlebih dahulu 

diberikan contoh pada baris pertama.Baris kedua siswa kesulitan untuk membuat pemodelan matematika 

dari pecahan campuran yang ada, siswa membuat gambar lingkaran tidak menggunakan jangka, 

melainkan menggunakan uang koin rp.50, ini kekeliruan yang sering terjadi dalam pembelajaran 

matematika pada siswa.Sebaiknya dalam menggambar lingkaran agar simeteris menggunakan jangka, 

pada kolom pecahan biasa siswa diminta untuk menjumlahkan pecahan-pecahan biasa sesuai dengan 

pemodelan yang ada pada kolom kedua. 

 
GAMBAR 7. HASIL RESPON SISWA PADA KEGIATAN 2 

Pada baris 3 soal ditukar, yang sudah disajikan adalah gambar atau pemodelan matematikanya.Siswa 

diminta untuk menuliskan bentuk pecahan campuran dan bentuk pecahan biasanya dari gambar yang 

ada.Pada soal ini siswa juga kembali mengalami kesulitan untuk menuliskan kedalam pecahan campuran 

dan pecahan biasa.Hal ini disebabkan karena siswa belum mengerti atau belum bisa membaca gambar 

pemodelan matematika yang tersaji dalam LKS. 

Setelah siswa mengerjakan soal yang terdapat pada tabel, siswa disajikan beberapa pecahan untuk 

diamati, diantaranya
 

 
, 
 

 
, dan 

 

 
, setelah siswa mengamati pecahan tersebut siswa diminta untuk 

menyimpulkan bahwa semua pecahan tersebut pembilangnya lebih besar dari pada penyebut, dan pecahan 

ini dapat dinyatakan ke dalam pecahan campuran. Kemudian siswa diminta untuk kembali mengamati 

kembali beberapa pecahan yang semua pembilangnya lebih kecil dari pada penyebutkanya sehingga 

pecahan-pecahan ini tidak dapat dinyatakan ke dalam pecahan campuran.Diakhir kegiatan 2 siswa 

diminta untuk menyimpulakn bahwa pecahan campuran adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar 

dari pada penyebut. .  

Berdasarkan semua hambatan atau kesulitan yang siswa alami dapat diatasi dengan membimbing 

secara langsung pada proses belajar.  Beberapa hambatan yang dialami siswa sesuai dengan prediksi yang 

telah disusun sehingga tidak sulit untuk mengatasi hambatan tersebut karena sudah dibuatkan antisipasi 

desain didaktis dari prediksi yang akan muncul.  

Berikut hasil respon guru terhadap isi bahan ajar: 

1. Secara umum desainnya sudah bagus, apalagi bahan ajar sudah berwarna. 

2. Ukuran huruf agak diperbesar. 
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IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat dinyatakan bahwa Pemodelan matematika dalam bentuk gambar 

merupakan suatu kegiatan yang terlihat baru dialami bagi siswa karena siswa biasanya mengerjakan soal 

secara langsung dengan menggunakan kalimat matematika dalam bentuk rumus. Desain masalah 

matematika yang dikembangkan sudah sesuai kriteria yang diharapkan yaitu memuat konteks yang 

relevan untuk siswa kemudian mendorong untuk siswa dalam melakukan proses pemodelan. LKS yang 

disajikan sudah full colour dan menarik bagi siswa. Adapun saran untuk peneliti selanjutnya adalah 

desain pembelajaran pemodelan matematika perlu dikembangkan untuk materi pecahan yang lain 

sehingga mampu menunjukan keragaman model aktivitas dan konteks sekolah. 
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