
                     JURNAL PEMIKIRAN ALTERNATIF PENDIDIKAN                
 

INSANIA|Vol. 13|No. 2|Mei-Ags 2008|311-323 1  P3M STAIN Purwokerto | Mutijah 
 

Mengatasi Kesulitan Anak Mengatasi Kesulitan Anak Mengatasi Kesulitan Anak Mengatasi Kesulitan Anak     
dalam Pembelajaran Pecahan Menggunakan Model Konkret dalam Pembelajaran Pecahan Menggunakan Model Konkret dalam Pembelajaran Pecahan Menggunakan Model Konkret dalam Pembelajaran Pecahan Menggunakan Model Konkret     

dan Gambar dan Gambar dan Gambar dan Gambar     

Mutijah *) 

*) Penulis adalah calon dosen di STAIN Purwokerto. Menyelesaikan studi S-1 di IKIP Yogyakarta (Sekarang UNY) 
Fakultas Pendidikan MIPA Jurusan Pendidikan Matematika, dan S-2 di Fakultas MIPA Jurusan Matematika Universitas 
Gadjah Mada dengan mengambil konsentrasi studi pada bidang Statistika. 

Abstract: Central of curriculum development and material’s education of research and development department to state 
that fractions are one topics which difficult to be teached. The difficulty is seen from little of meaning of activity to be done by 
teachers and difficulty of accomplishment mediator of teaching as teaching aids. The result of it, teachers direct teach to making 
acquaintance from fraction numbers. To follow Piaget, children in primary school old are being in operational concrete stage, so 
followed development’s stage the children of primary school old can construct knowledge with anything can be seen and 
groped. Children will very difficult to accept the concept being teached abstracly. That cause, it is to be hoped the teachers in 
order to do teaching of fraction concept with using of teaching aids. The models can be used to teach the fraction concept 
followed; region model, length model, set model, and area model. The rectangle is the easiest region model for children to draw 
and to partition. The rectangle is the simpliest region model to teach the fraction concept In practice, teaching of fraction concept 
can be used region model of concrete rectangle and region model of picture rectangle. Keywords: teaching of fraction, 
rectangle region model, concrete, picture. 

Pendahuluan 

Matematika senantiasa ada pada semua kurikulum sekolah. Dari tingkat Taman Kanak-kanak 
sampai tingkat Perguruan Tinggi. Matematika senantiasa termasuk salah satu materi yang tercakup 
dalam kurikulum. Belajar matematika dapat digunakan sebagai suatu wahana yang memfasilitasi 
kemampuan bernalar, berkomunikasi, dan sebagai alat menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan 
nyata.1 

Kita hidup di suatu zaman yang mengalami perubahan begitu luar biasa dan semakin cepat. Hal-hal 
baru dalam pengetahuan, alat-alat, dan cara-cara mengerjakan dan mengkomunikasikan matematika 
terus muncul dan berkembang.2 Oleh karena itu, tujuan diberikannya matematika pada jenjang 
pendidikan dasar di antaranya adalah; (1) mempersiapkan siswa agar sanggup menghadapi perubahan 
keadaan di dalam kehidupan dan di dunia, yang selalu berkembang melalui latihan bertindak atas dasar 
pemikiran logis, rasional, kritis, cermat, jujur, dan efektif; (2) mempersiapkan siswa agar dapat 
menggunakan matematika dan pola pikir matematika dalam kehidupan sehari-hari, dan dalam 
mempelajari berbagai ilmu pengetahuan.3 

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering berhadapkan dengan permasalahan yang tidak hanya 
menyangkut pembahasan bilangan cacah saja. Misalkan, kita dihadapkan pada permasalahan sederhana 
yang membagi satu roti untuk dua anak. Mungkin kita bertanya bilangan manakah yang jika dikalikan 2 
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sama dengan 1. Ternyata bilangan yang dicari bukanlah bilangan cacah. Oleh karena itu, kita 
memerlukan bilangan lain untuk menggambarkan situasi tersebut, yaitu bilangan pecahan. 

Pecahan dapat diartikan sebagai bagian dari suatu yang utuh. Dalam ilustrasi gambar, bagian yang 
dimaksud adalah bagian yang diperhatikan, yang biasanya ditandai dengan arsiran. Bagian inilah yang 
dinamakan pembilang. Adapun bagian yang utuh adalah bagian yang dianggap sebagai satuan dan 
dinamakan penyebut. Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarana Pendidikan Badan Penelitian dan 
Pengembangan (Depdikbud, 1999) menyatakan bahwa pecahan merupakan salah satu topik yang sulit 
untuk diajarkan.4 Kesulitan itu terlihat dari kurang bermaknanya kegiatan pembelajaran yang dilakukan 
guru, dan sulitnya pengadaan media pembelajaran sebagai alat peraga. Akibatnya, guru biasanya 
langsung mengajarkan pengenalan angka, seperti pada pecahan , 1 disebut pembilang dan 2 disebut 
penyebut.  

Secara umum, bilangan pecahan dapat didefinisikan sebagai perbandingan dua bilangan cacah a dan 
b ditulis  dengan syarat b ? 0.5 Tampak bahwa dalam memahami konsep bilangan pecahan, pemahaman 
yang baik mengenai konsep bilangan cacah memerankan peranan penting sehingga akan mempelajari 
konsep bilangan pecahan dengan lebih mudah. 

Anak pada masa usia sekolah dasar, menurut tahap perkembangan, dapat mengkonstruksi 
pengetahuan dengan segala sesuatu yang dapat dilihat dan diraba. Oleh karena itu, anak usia sekolah 
dasar ini sedang berada pada tahap operasional konkret, menurut Piaget. Anak akan sangat sulit di 
dalam menerima konsep yang diajarkan secara abstrak. Apalagi konsep bilangan pecahan yang dirasa 
sangat sulit bagi anak-anak sekolah dasar. Oleh karena itu, para guru hendaknya dalam melaksanakan 
pembelajaran konsep pecahan semaksimal mungkin menggunakan media alat peraga, sehingga akan 
mengurangi kesulitan anak dalam menerima materi pelajaran pecahan tersebut. 

Model-model dalam Pembelajaran Pecahan 

Empat model yang biasanya digunakan untuk menginterpretasikan pecahan dalam pembelajaran, 
yaitu model daerah (region), model panjang (length), model himpunan (set), dan model luas (area).6 
Model-model tersebut juga dapat digunakan untuk menginterpretasikan operasi pembagian. Model 
region adalah model yang paling banyak digunakan karena paling sederhana. Di samping keempat 
model tersebut, kapasitas, volume, atau waktu juga dapat digunakan sebagai model. 

Model Region 
Model region adalah model yang paling konkret dan paling mudah digunakan oleh anak. Region 

adalah satu keseluruhan (satu unit) dan bagian-bagian juga sama, yaitu sama ukuran dan bentuk. Region 
dapat dibentuk sebagai lingkaran, persegipanjang, atau segitiga. Suatu variasi dari bentuk-bentuk dapat 
digunakan ketika menyajikan model region, sehingga anak tidak berpikir bahwa pecahan adalah selalu 
merupakan suatu bagian dari lingkaran. 
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Persegipanjang adalah model region yang paling mudah digunakan anak untuk menggambar dan 
untuk membagi, sedangkan model region lingkaran mempunyai satu keuntungan, yaitu mudah untuk 
melihat keseluruhan karena model lingkaran adalah model paling umum. 

 
Model Panjang 
Satu unit panjang dapat dibagi menjadi bagian-bagian dengan masing-masing bagian sama panjang. 

Anak dapat melipat suatu panjang melalui jalur kertas tipis menjadi dua, empat, dan seterusnya. 
 
           1             2            3 
Dalam hal ini, pecahan dinyatakan sebagai titik-titik pada garis bilangan yaitu oleh pembagian satu 

unit, atau jarak antara dua titik. 

Model Himpunan 
Model himpunan menggunakan suatu objek himpunan sebagai satu keseluruhan (satu unit). 

Kadang-kadang model ini menyebabkan kesulitan, karena anak sering tidak mempertimbangkan 
himpunan. Misalnya, himpunan yang banyaknya dua belas sebagai satu unit. Di samping itu, anak tidak 
secara nyata membagi objek-objek dan banyaknya simbol-simbol yang digunakan dalam model ini. 

Tanpa menyebutkan pecahan, anak dapat diberikan pengalaman himpunan-himpunan bagian yang 
menjelaskan operasi pembagian seperti halnya pecahan. Sebagai contoh masalah matematika dalam 
kehidupan sehari-hari. 

 Dapatkah 15 mainan dibagikan secara sama kepada 5 orang? ya. 
 Dapatkah 15 mainan dibagikan secara sama kepada 4 orang? tidak. 
 Dapatkah 15 mainan dibagikan secara sama kepada 3 orang? ya. 
 Dapatkah 15 mainan dibagikan secara sama kepada 2 orang? tidak. 
Dengan pengertian seperti itu, model himpunan dapat dihubungkan ke dalam pecahan. 

Model Area 
Model area adalah salah satu model yang meliputi model region. Kita harus menghilangkan 

batasan-batasan bahwa bagian-bagian harus sama bentuk, dan harus sama di dalam area. Sebelum 
menggunakan model ini, anak harus mempunyai beberapa ide dari “ketika dua model berbeda 
mempunyai area yang sama,” seperti berikut ini. 

 
 

Model-model ini biasanya digunakan pada anak kelas 3 dan anak kelas 4, dan tidak pada anak kelas 
1 dan kelas 2 sekolah dasar. 

Pembelajaran Pecahan di Sekolah Dasar dengan Model Region 
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Pada pembelajaran pecahan dengan model region ini digunakan model region persegipanjang dan 
menggunakan benda konkret kertas lipat. Model region persegipanjang digunakan dalam pembelajaran 
ini, mengingat sistematika pembelajaran matematika pada anak sekolah dasar hendaknya dari konkret, 
ke semi konkret, kemudian baru ke abstrak. Setelah pembelajaran pecahan dilakukan dengan 
menggunakan benda konkret, yaitu alat peraga kertas lipat, tahap pembelajaran selanjutnya adalah 
dibawa ke semi konkret, yaitu dengan menggambar persegipanjang pada papan tulis. Oleh karena itu, 
digunakan model region bentuk persegipanjang sebab persegipanjang mudah digambar oleh anak-anak 
sekolah dasar. Berikut ini beberapa pembelajaran matematika pada materi pecahan. 

Pembelajaran Penanaman Konsep Dasar Pecahan 

Dalam pembelajaran penanaman konsep dasar pecahan, anak akan sangat sulit sekali apabila diberi 
konsep bahwa pecahan adalah suatu perbandingan dua bilangan cacah a dan b ditulis  dengan syarat b ? 
0. Biasanya, di sekolah dasar anak dikenalkan konsep pecahan langsung dengan menunjuk suatu 
bilangan atau mengajarkan pengenalan angka, seperti pecahan, 1 disebut pembilang dan 2 disebut 
penyebut. Akan tetapi, dengan mengajarkan pengenalan angka, ada kemungkinan dalam pikiran anak 
muncul bahwa bukan pecahan karena 3 tidak sama dengan 1 dan 7 tidak sama dengan 2. Di sisi lain, 
mungkin anak akan berpikir bahwa bukan pecahan karena 3 lebih besar dari 2 (pembilang lebih kecil 
dari penyebut) atau 2 lebih kecil dari 3 (penyebut lebih kecil dari pembilang), sedangkan pada pecahan 
(yang dikenalkan di awal pembelajaran), 1 lebih kecil dari 2 (pembilang lebih kecil dari penyebut) atau 2 
lebih besar dari 1 (penyebut lebih besar dari pembilang). 

Mengingat kemungkinan-kemungkinan tersebut, maka pembelajaran penanaman konsep dasar 
pecahan diharapkan terjadi pembelajaran yang dengan sekali pembelajaran kemudian anak mampu 
menggeneralisasikan sendiri. Salah satu alternatif dalam pembelajaran pecahan, yaitu dengan 
menggunakan suatu model, yaitu dengan model konkret dan model gambar. Misalkan, pada anak akan 
ditanamkan atau dikenalkan konsep pecahan 1/2, maka proses pembelajaran yang dapat dilakukan oleh 
guru sebagai berikut. 

1. Menggunakan model konkret 
Dalam proses ini digunakan kertas lipat yang berbentuk persegipanjang. Kertas satu bagian utuh 

berbentuk persegipanjang dilipat menjadi dua bagian kemudian lipatan tersebut dibuka kembali. Oleh 
karena itu, akan terdapat dua bagian yang sama menurut garis lipatan. Proses pembelajaran tersebut 
dengan menggunakan model konkret dapat diilustrasikan seperti berikut ini. 

Kertas utuh             dilipat menjadi        salah satu bagian 
                                   dua bagian          diarsir 

Selanjutnya, dijelaskan bahwa daerah yang diarsir adalah satu bagian dari dua bagian seluruhnya 
atau ditulis dengan  .7 

2. Menggunakan model gambar 
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Dalam mengajarkan konsep pecahan menggunakan model gambar, guru langsung menggambarkan 
model gambar (persegipanjang) kemudian membagi daerah persegipanjang menjadi bagian-bagian 
yang sama. Misalnya, dalam mengenalkan konsep pecahan , maka langkah pertama membuat model 
(persegipanjang), kemudian membagi daerah persegipanjang menjadi dua bagian yang sama. 

    
 
 Gambar persegipanjang                 dibagi menjadi             salah satu bagian diarsir 

                                                  dua bagian yang sama             
Seperti halnya pada pembelajaran konsep pecahan dengan menggunakan model konkret, setelah 

diperoleh satu bagian dari dua bagian keseluruhan selanjutnya dijelaskan bahwa daerah yang diarsir 
pada gambar tersebut menunjukkan satu bagian dari dua bagian seluruhnya atau sering dituliskan 
dengan . 

Dengan proses pembelajaran yang demikian dimungkinkan anak akan bisa memahami konsep 
pacahan yang lain, yaitu pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya (pecahan murni), 
misalnya , , , dan sebagainya. 

2. Pembelajaran pecahan senilai 
Topik pecahan senilai ini bukan topik yang terlalu sulit untuk diajarkan kepada anak sekolah dasar. 

Akan tetapi, seringkali guru langsung memberikan konsep abstrak. Sebagai contoh, dalam penanaman 
konsep  senilai dengan , guru seringkali mengajarkan agar masing-masing pembilang dan penyebut 
dikalikan dengan bilangan yang sama. Padahal, kalau saja anak terlebih dulu dikenalkan lewat media 
(alat peraga) yang konkret, anak akan memahami konsep pecahan senilai ini dengan lebih baik. Proses 
pembelajaran tersebut sebagai berikut ini. 

         
          Kertas utuh                    dilipat menjadi               bagian yang diarsir adalah 
                                          dua bagian               1 bagian dari 2 bagian = 

  
                                    bagian yang diarsir                    dilipat lagi menjadi 
                                    adalah  2 bagian dari                 dua bagian 
                                    4 bagian =     
Tampak pada proses pembelajaran dengan model konkret diperoleh bahwa pecahan  senilai dengan 

pecahan  .8 

3. Pembelajaran konsep pecahan campuran 
Melalui model-model secara alamiah dapat dinyatakan bilangan pecahan campuran. Misalnya 

pecahan campuran 1 dapat dinyatakan dengan model sebagai berikut. 
  = 1 

 
Atau ekuivalen dengan model berikut: 
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= . 
                                                                                     
Selanjutnya, dalam menggunakan pecahan campuran pada operasi pecahan campuran, guru sering 

mengubah pecahan campuran ke dalam pecahan murni. Kenyataannya, pecahan campuran tersebut 
tidak harus diubah ke dalam pecahan campuran murni karena akan membuat penyelesaian menjadi 
rumit. Akan lebih sederhana dan efektif jika selanjutnya dalam pembelajaran operasi pecahan campuran 
menggunakan media (alat peraga) sebagai model. 

4. Pembelajaran operasi pecahan 
Dalam tulisan ini akan disajikan pembelajaran operasi penjumlahan pecahan yang berpenyebut 

tidak sama dan operasi perkalian. Biasanya anak sekolah dasar mengalami kesulitan dalam 
pembelajaran operasi ini. 

Pembelajaran yang sering dilakukan guru dalam penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama 
adalah dengan cara menyamakan penyebut kedua pecahan tersebut tanpa melalui proses atau media 
peraga. Anak dipaksa untuk menerima penjelasan guru, tanpa membuktikan atau membangun sendiri 
dalam pikirannya. Hal ini terjadi karena guru seringkali mengalami kesulitan dalam mencari media (alat 
peraga) yang efektif. Selain itu, kemampuan prasyarat yang harus dikuasai anak harus disiapkan terlebih 
dahulu, yaitu kemampuan penguasaan konsep nilai pecahan, pecahan senilai, dan penjumlahan bilangan 
bulat serta penguasaan operasi penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Dalam hal ini, kemampuan 
penguasaan pecahan senilai lebih ditekankan. Sebagai contoh penjumlahan pecahan  + , jika diajarkan 
dengan model gambar adalah sebagai berikut: 

  
           +                   =                  

Dalam proses tersebut, biarkan anak menganalisis sendiri permasalahan ini. Diharapkan agar anak 
secara sendiri atau berkelompok dengan bimbingan guru dan dibantu dengan media (alat peraga) dapat 
menentukan pecahan senilai   = , sehingga dapat mengubah penjumlahan dari pecahan berpenyebut 
tidak sama, menjadi penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Pada akhirnya, jika sudah terbentuk 
dalam pikiran anak bahwa dalam penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama ini penyebut harus 
disamakan terlebih dahulu, dan dua penyebut diganti dengan satu penyebut sehingga dapat ditulis. 

    + =  +  = =  . 9   

Operasi pecahan lain yang dibahas dalam tulisan ini adalah perkalian pecahan. Perkalian pecahan 
terdiri atas tiga kategori, yaitu perkalian pecahan dengan bilangan bulat, bilangan bulat dengan pecahan, 
dan pecahan dengan pecahan. Contoh-contoh pembelajaran perkalian pecahan menggunakan model, 
baik model konkret atau model gambar sebagai berikut. 

a. Pembelajaran 3 x ,  dengan model adalah sebagai berikut: 

    3 x  =  +  +  , jika diperagakan dengan model adalah: 
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                      +             +                   =                       = 1   

b. Pembelajaran   x 4 dengan model adalah: 
 x  4, dapat dibaca  dari 4, sehingga dengan model dapat diperagakan berikut. 

 

dari model di atas, diperoleh  dari 4 =  x 4 = 2. 

c. Pembelajaran   x  dengan model 
      

Kertas dibagi tiga, lalu satu bagian diarsir untuk menunjukkan pecahan . 
 

Kertas dibagi dua tidak searah dari pembagian pertama lalu arsirlah salah satu bagian dengan arsiran 
yang lebih tebal untuk menunjukkan pecahan .10 

Penekanan pembelajaran konsep pecahan yang diuraikan di atas diterapkan pada saat anak pertama 
kali akan diajarkan konsep pecahan. Dengan kata lain sebelumnya anak belum mempunyai 
pengetahuan tentang konsep pecahan. Sedangkan pembelajaran selanjutnya setelah anak memahami 
konsep dasar pecahan, maka dalam pembelajaran operasi pecahan dapat menggunakan metode-metode 
yang abstrak dan sederhana, misalnya pada pembelajaran operasi pembagian dan perkalian pecahan 
maka prosedur yang dapat digunakan untuk operasi pembagian adalah menggunakan definisi secara 
matematis yaitu bahwa: 

                                           . 11 

Sedangkan prosedur yang digunakan untuk operasi perkalian secara matematis adalah: 
                                        . 12 

Demikian juga prosedur untuk operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan yang berpenyebut 
tidak sama maka harus disamakan terlebih dahulu penyebutnya yaitu: 

                                              
 

Kesimpulan 

Berdasarkan paparan di atas, terlihat bahwa dalam pembelajaran konsep pecahan dan operasi 
pecahan dapat digunakan model konkret dan model gambar. Di samping itu, pada pembelajaran konsep 
pecahan dan operasi pecahan dengan menggunakan model konkret atau model gambar akan lebih 
membantu anak sehingga sesuatu yang dirasa sulit bagi anak menjadi sesuatu yang mudah.  

Banyak model yang dapat digunakan sebagai alat peraga dalam pembelajaran konsep pecahan dan 
operasi pecahan. Akan tetapi, model region persegipanjang dipandang sebagai salah satu model yang 



                     JURNAL PEMIKIRAN ALTERNATIF PENDIDIKAN                
 

INSANIA|Vol. 13|No. 2|Mei-Ags 2008|311-323 8  P3M STAIN Purwokerto | Mutijah 
 

paling mudah untuk pembelajaran konsep dan operasi pecahan karena persegipanjang adalah suatu 
daerah yang paling mudah digambar oleh anak sekolah dasar.  

Pada pembelajaran konsep pecahan dan operasi pecahan model konkret biasanya menggunakan 
kertas lipat yang dibentuk persegipanjang, sedangkan model gambar adalah gambar daerah yang 
berbentuk persegipanjang. Model konkret dengan kertas lipat persegipanjang maupun model gambar 
persegipanjang, mudah digunakan untuk membuat model-model pecahan berapapun di tingkat sekolah 
dasar.  

Hendaknya guru dalam mengajarkan konsep pecahan dan operasinya selalu menggunakan alat 
peraga sebagai model yang dapat dilihat dan diraba oleh anak sekolah dasar. Demikian juga dalam 
mengajarkan konsep-konsep matematika secara umum, yang dipelajari di sekolah dasar sehingga 
kesulitan anak dapat teratasi dan pembelajaran matematika menjadi sesuatu hal yang menyenangkan 
bagi anak di sekolah dasar.  
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