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Didactical design of Fraction Concept
for Elementary School Students
Erlin Ladyawati
Prodi Pendidikan Matematika, FKIP, Unipa Surabaya
Email: erlin.evaluasi@gmail.com
Abstract: Didactical design is a plan compiled to manage student comprehension as a whole, not
just limited to a context. A teacher not only teaches a material to reach learning target, but also
predicts student’s learning obstacle and preparing pedagogical didactic anticipation. A learning
approach appropriate for the condition and the elementary school students’ character is the scientic
approach. The aim of this research was to knowing the learning obstacle of fraction concept. The
subject of this research was the fifth grade students of SDN Kalisari II Surabaya. This research was
used didactical design model. The focus of this research was to evaluate learning obstacle of a simple
fraction concept. The result of learning obstacle would serve as the basis of planning a didactical
design that could solve the learning obstacle and increase individual or classical student
achievement. The data collection method used in this research were student’s achievement
documentation, interview, and written test to investigate the students’ comprehension. The result
showed that they were five learning obstacle types: (1) student’s understanding of fraction
definition, (2) students’ understanding of fraction addition, (3) students’ understanding of fraction
substraction, (4) students’ understanding of fraction multiplication, and (5) students’ understanding
of fraction division. The didactical design was done in three steps:prospective analysis,
metapedidactic analysis, and restrospective analysis; and the minimum passing requirement has
been determined .
Keywords: didactical design, learning obstacle, scientific approach.
1.

PENDAHULUAN
Kurangnya antisipasi didaktis yang tercermin dalam perencanaan pembelajaran, dapat
berdampak kurang optimalnya proses belajar bagi masing-masing siswa. Hal tersebut antara lain
disebabkan sebagian jawaban siswa atas situasi didaktik yang dikembangkan di luar jangkauan
pemikiran guru atau tidak tereksplor sehingga kesulitan belajar yang muncul beragam tidak
dijawaban guru secara tepat atau tidak dijawaban sama sekali yang akibatnya proses belajar bisa
tidak terjadi. Untuk merancang situasi didaktis yang dapat mengoptimalkan proses belajar, guru
perlu memiliki kemampuan khusus yang disebut metapedadidaktik. Suryadi (dalam Lidinillah 2012:
21), berpendapat bahwa suatu kemampuan penting yang harus dikuasai guru
adalah metapedadidaktik,yaitu suatu kemampu-an guru untuk: (1) memandang komponenkomponen segitiga didaktis yang dimodifikasi yaitu ADP (Antisipasi Didaktis dan Pedagogis), HD
(Hubungan Didaktis), dan HP (Hubungan Pedagogis) sebagai suatu kesatuan utuh, (2)
mengembangkan tindakan sehingga tercipta situasi didaktis dan pedagogis yang sesuai dengan
kebutuhan siswa, (3) mengidentifikasi serta menganalisis jawaban siswa sebagai akibat tindakan
didaktis maupun pedagogis yang dilakukan, (4) melakukan tindakan didaktis maupun pedagogis
lanjutan berdasarkan hasil analisis jawaban siwa menuju pencapaian target pembelajaran.
Dari uraian diatas, disimpulkan bahwa optimalisasi peran guru pada proses pembelajaran
sangat dituntut dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. Guru harus mampu
merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi proses pembelajaran supaya tujuan yang
diharapkan tercapai secara maksimal.
Pada pembelajaran matematika pada konsep operasi hitung bilangan pecahan, masih banyak
siswa yang belum mampu melakukan operasi hitung bilangan pecahan. Masih banyak terjadi
kesalahan dalam menyelesaikan operasi hitung bilangan pecahan.
Guru tidak hanya menyampaikan materi yang diajarkan dan menyelesaikan target
pembelajaran, tetapi guru juga harus mampu memprediksi hambatan-hambatan belajar siswa
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(learning obstacle) yang akan muncul serta harus mempersiapkan suatu Antisipasi Didaktis Pedagogis
(ADP) untuk menangani hambatan belajar (learning obstacle) siswa tersebut.
Desain Penelitian (Design Research)
Design research merupakan suatu rangakaian pendekatan dalam merancang,
mengembangkan dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran untuk memperoleh teori-teori baru
yang berdampak pada kegiatan pembelajaran. Sedangkan fungsi penelitian rancangan (design
research) yaitu merancang/ mengembangkan suatu intervensi (seperti program, strategi dan materi
pembelajaran, produk dan sistem) dengan tujuan untuk memecahkan masalah pendidikan yang
kompleks dan untuk mengembangkan pengetahuan (teori) tentang suatu karakteristik dari
intervensi serta proses perancangan dan pengembangan tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa
desain penelitian (design research) adalah usaha merencanakan kemungkinan-kemungkinan
tertentu secara luas yang dirancang sedemikian rupa guna meningkatkan validitas internal maupun
eksternal. Desain yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pre test post test kelompok
kontrol.
Penelitian Desain Didaktis (Didactial Design Research)
Didactical Design Research (DDR) merupakan proses pengembangan situasi didaktis, analisis
situasi belajar yang terjadi sebagai jawaban atas situasi didaktis yang dikembangkan, serta
keputusan-keputusan yang diambil guru selama proses pembelajaran berlangsung, menggambarkan
bahwa proses berpikir guru yang terjadi selama pembelajaran tidaklah sederhana. Agar proses
tersebut dapat mendorong Upaya supaya proses tersebut berlangsung digambarkan sebagai
Antisipasi Didaktik dan Pedagogis (ADP). ADP pada hakekatnya merupakan sintesis hasil pemikiran
guru berdasarkan berbagai kemungkinan yang diprediksi akan terjadi pada peristiwa pembelajaran.

Gambar 1 Concept Image Segitiga
Pada gambar di atas, terdapat segitiga ABC, ABD, dan segitiga DEF. Garis CF dan AE sejajar.
Segitiga manakah yang luasnya paling besar? Dengan mempertimbangkan adanya learning obstacle
ini, maka dalam merancang situasi didaktis terkait konsep segitiga (termasuk luas daerahnya), perlu
diperkenalkan beberapa model segitiga yang bervariasi. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari
terjadinya learning abstacle yang mungkin muncul dikemudian hari.

Dua aspek mendasar dalam proses pembelajaran matematika sebagaimana
dikemukakan oleh Suryadi (2010) yaitu hubungan siswa-materi dan hubungan guru-siswa,
ternyata dapat menciptakan suatu situasi didaktis maupun pedagogis yang tidak sederhana
bahkan seringkali terjadi sangat kompleks. Dengan demikian, seorang guru pada saat
merancang sebuah situasi didaktis, sekaligus juga perlu memikirkan prediksi jawabans siswa
atas situasi tersebut serta antisipasinya sehingga tercipta situasi didaktis baru. Antisipasi
tersebut tidak hanya menyangkut hubungan siswa-materi, akan tetapi juga hubungan gurusiswa baik secara individu maupun kelompok atau kelas. Atas dasar hal tersebut, maka
pada segitiga didaktis Kansanen perlu ditambahkan suatu hubungan antisipatif guru-materi
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yang selanjutnya bisa disebut sebagai Antisipasi Didaktis dan Pedagogis (ADP) sebagaimana
diilustrasikan pada gambar segitiga didaktis berikut ini.

Gambar 2 Hubungan Segitiga Didaktis
Peran guru paling utama dalam konteks segitiga didaktis ini adalah menciptakan
suatu situasi didaktis (didactical situation) sehingga terjadi proses belajar dalam diri siswa
(learning stituation). Ini berarti bahwa seorang guru selain perlu menguasai materi ajar,
juga perlu memiliki pengetahuan lain yang terkait dengan siswa serta mampu menciptakan
situasi didaktis yang dapat mendorong proses belajar secara optimal. Dengan kata lain,
seorang guru perlu memiliki kemampuan untuk menciptakan relasi didaktis (didactical
relation) antara siswa dan materi ajar sehingga tercipta suatu situasi didaktis ideal bagi
siswa.
Menurut Suryadi (dalam Lidinillah 2012: 20), suatu kemampuan penting yang harus
dikuasai guru adalah disebut metapedadidaktik, yaitu suatu kemampuan guru untuk: 1).
Memandang komponen-komponen segitiga didaktis yang dimodifikasi yaitu ADP, HD, dan
HP sebagai suatu kesatuan utuh, 2). Mengembangkan tindakan sehingga tercipta situasi
didaktis dan pedagogis yang sesuai dengan kebutuhan siswa, 3). Mengidentifikasi serta
menganalisis jawaban siswa sebagai akibat tindakan didaktis maupun pedagogis yang
dilakukan, 4). Melakukan tindakan didaktis maupun pedagogis lanjutan berdasarkan hasil
analisis jawaban siswa menuju pencapaian target pembelajaran.
Metapedadidaktik meliputi tiga kompenen yang terintegrasi, yaitu kesatuan
fleksibilitas dan koherensi. Komponen kesatuan berkenaan dengan kemamuan guru dalam
memandang modifikasi segitiga didaktis sebagai suatu kesatuan yang utuh. Komponen
felksibilitas berkenaan dengan bahwa skenario pembelajaran hanyalah prediksi, karena
dalam proses pembelajaran situsi bisa berubah, di sini lah peran guru untuk mempu
melakukan antisipasi. Sementara komponen kohorensi berkenaan dengan situasi didaktis
pedagogis yang selalu dinamis selama prores pembelajaran mendorong guru untuk
melakukan intervensi baik bersifat pedagogis maupun didaktis dengan tetap menjaga
koherensi antar komponen tersebut.
Rangkaian aktivitas dalam kerangka berpikir metapedadidaktik meliputi sebelum,
selama dan sesudah pembelajaran. Aktivitas berpikir guru sebelum pembelajaran lebih
menekankan pada aktivitas guru dalam merancang situasi didaktis yang akan dilakukan
dalam proses pembelajaran meliputi rekontestualisasi, repesonalisasi dan prediksi jawaban.
Aktivitas berpikir guru selama proses pembelajaran lebih menekankan kepada analisis
metapedadidaktik terhadap siatuasi didaktis, jawaban siswa serta analisis interaksi yang
berdampak pada perubahan situasi didaktis selama pembelajaran. Semantara pada tahap
sesudah pembelajaran, aktivitas guru lebih menekankan pada refleksi guru terhadap proses
pembelajaran dikaitkan dengan apa yang telah direncakanan.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model desain didaktis yang diadaptasi
dari ketiga model yang dijelaskan di atas, karena ketiga model tersebut saling melengkapi.
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Desain yang digunakan adalah (1) Analisis situasi didaktis sebelum pembelajaran
(prospective analysis) yang wujudnya berupa Disain Didaktis Hipotesis termasuk ADP, (2)
analisis metapedadidaktik, dan (3) analisis restrosfektif (restrospective analysis) yakni
analisis yang mengaitkan hasil analisis situasi didaktis hipotesis dengan hasil analisis
metapedadidaktik. Dari ketiga tahapan ini akan diperoleh Desain Didaktis Empirik yang
tidak tertutup kemungkinan untuk terus disempurnakan.
Pendekatan Scientifik

Saat ini diberlakukan pembelajaran Tematik Terpadu bagi peserta didik mulai dari kelas I
sampai dengan kelas VI. Pembelajaran dimaksud adalah dengan menggunakan Tema yang akan
menjadi pemersatu berbagai mata pelajaran.
Kurikulum 2013 menekankan pada dimensi pedagogik modern dalam pembelajaran, yaitu
menggunakan pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah (scientific approach) dalam pembelajaran
sebagaimana dimaksud meliputi mengamati, menanya, mengumpulkan informasi dan mencoba,
mengasosiasikan dan menalar, dan menyajikan dan mengkomunikasikan hasil untuk semua mata
pelajaran. Untuk materi, atau situasi tertentu, sangat mungkin pendekatan ilmiah ini tidak selalu
tepat diaplikasikan secara prosedural. Pada kondisi seperti ini, tentu saja proses pembelajaran harus
tetap menerapkan nilai-nilai atau sifat-sifat ilmiah dan menghindari nilai-nilai atau sifat-sifat non
ilmiah.
Dengan melihat permasalahan dalam rumusan masalah yang telah dirumuskan, tujuan
penelitian ini antara lain Untuk mengetahui learning obstacle tentang konsep pecahan, mengetahui
model desain didaktis tentang dan untuk mengetahui hasil belajar dari desain didaktis tentang
konsep pecahan pada siswa Sekolah Dasar.
2. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan model penelitian desain didaktis. Disain Didaktis atau Didactical
Desaign Research pada penelitian ini terdiri dari tiga tahapan/langkah yaitu : (1) Analisis situasi
didaktis sebelum pembelajaran (prospective analysis) yang wujudnya berupa Disain Didaktis
Hipotesis termasuk ADP, (2) analisis metapedadidaktik, dan (3) analisis restrosfektif (restrospective
analysis) yakni analisis yang mengaitkan hasil analisis situasi didaktis hipotesis dengan hasil analisis
metapedadidaktik. Dari ketiga tahapan ini akan diperoleh Desain Didaktis Empirik yang tidak
tertutup kemungkinan untuk terus disempurnakan.
Lokasi dan Variabel Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar Negeri Kalisari II Surabaya yang beralamat di Jl.
Taman Bhaskara nomer 517 Surabaya. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V
Sekolah Dasar Negeri Kalisari II Surabaya. Jumlah kelas V ada dua kelas, yaitu kelas V-A dan V-B.
Sedangkan subyek dari penelitian ini adalah hanya siswa kelas V-B Sekolah Dasar Negeri Kalisari II
Surabaya sebanyak 27 siswa Tahun ajaran 2014/2015.
Rancangan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama dilakukan untuk mengetahui
learning obstacle, tahap kedua digunakan untuk merancang desain didaktis, dan tahap
ketiga menerapkan desain didaktis yang telah dirancang dan merevisi desain didaktis yang
telah diterapkan. Adapun alur penelitian yang akan dilaksanakan yaitu sebagai berikut:
1.
2.
3.

Tahap persiapan (perancangan)
Tahap pelaksanaan
Tahap analisis data
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Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam terhadap situasi
sosial pendidikan yang diteliti, maka teknik pengumpulan data menggunakan instrumen tes
dan instrumen non tes. Teknik tes dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan
informasi data yang berkaitan dengan hasil belajar siswa. Teknik tes yang dimaksud dalam
penelitian ini ada dua jenis. Tes yang pertama dilakukan di awal pembelajaran yang
bertujuan untuk mengetahui learning obstacle dan tes yang kedua dilakukan setelah
pembelajaran yang bertujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa dalam pembelajaran
matematika materi bilangan pecahan.Teknik non tes dalam penelitian ini adalaha jenis
dokumentasi dan wawancara. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan untuk
mengambil data kelompok siswa berdasarkan hasil akademik sehingga diperoleh kelompok
dengan akademik pintar atau kelompok atas, kelompok siswa dengan akademik sedang
atau kelompok sedang, dan siswa dengan akademik tidak pintar atau kelompok bawah.
Pengelompokkan siswa berdasarkan hasil akademik ini nantinya akan dijadikan dasar
pengambilan jawaban dan wawancara berkenaan dengan learning obstacle. Wawancara
dilakukan dengan tujuan untuk menggali informasi yang sifatnya lebih mendalam dari
subyek penelitian. Wawancara dilakukan setelah diberikannya tes awal untuk mengetahui
learning obstacle. Siswa yang diwawancarai diambil dari 1 siswa kelompok atas, 2 siswa
kelompok menengah, dan 1 siswa kelompok bawah.
Metode Analisis Data

Setelah proses pengumpulan data, selanjutnya menggunakan metode analisis data. Tes yang
dilakukan adalah pre test dan post test. Pre test dilakukan untuk mengetahui learning obstacle yang
dialami siswa. Hal tersebut bisa diketahui dari jawaban siswa. Soal yang dijawab salah oleh siswa
merupakan learning obstacle yang terdapat pada materi. Sedangkan Post test merupakan hasil dari
penerapan desain didaktis awal.
Ada dua kategori ketuntasan belajar, yaitu secara perorangan dan secara klasikal. Rumus
prosentase ketuntasan perorangan:

=

× 100%

Keterangan:
E = tingkat ketuntasan siswa
Skor maksimum = 100
Untuk menghitung prosentase ketuntasan belajar secara klasikal digunakan rumus
sebagai berikut:

Keterangan:
∑
∑

,

,

=

∑
∑

× 100%

= Tingkat ketuntasan
= Banyaknya siswa yang tuntas belajar
= Jumlah seluruh siswa

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut learning obstacle desain didaktis pada konsep pecahan yang ditemukan.
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a. Learning Obstacle pada Konsep Operasi Hitung Bilangan Pecahan
1. Learning obstacle terkait pemahaman pengertian pecahan (tipe 1).

Gambar 3. Learning Obstacle tipe 1
(model pecahan dari soal cerita)

Gambar 4. Learning Obstacle tipe 1
(menggambar pecahan)
Peserta didik berpikir bahwa soal cerita selalu mengandung pengertian ada operasi hitung di
dalamnya. Tak terkecuali soal yang disajikan pada tes awal. Peserta didik berpikir bahwa bukan
menyatakan banyaknya bagian yang dimakan tetapi peserta didik berpikir bahwa jumlah sisa bagian
yang telah dimakan. Begitu pula dalam menyajikan gambar yang menyatakan suatu pecahan,
peserta didik masih kesulitan menggambar bagian yang sama, atau hampir sama walaupun
sebenarnya peserta didik sudah mengetahui atau memahami yang dimaksud dalam soal.
2.

Learning obstacle terkait pemahaman operasi penjumlahan pecahan (tipe 2).

Gambar 5. Learning Obstacle tipe 2
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Pada gambar tersebut terlihat bahwa dari empat soal yang ada hanya satu yang dapat
terjawab dengan benar. Rata-rata dari peserta didik mengatakan bahwa lupa cara menyamakan
penyebut atau lupa cara menghitung dengan KPK (Kelipatan Persekutuan terKecil).
3. Learning obstacle terkait pemahaman operasi pengurangan pecahan (tipe 3).

Gambar 6. Learning Obstacle tipe 3
Learning obstacle tipe 3 berkaitan dengan konsep pemahaman operasi pengurangan pecahan.
Pada gambar tersebut terlihat bahwa operasi kurang diganti dengan operasi tambah. Menurut hasil
wawancara dengan peserta didik tersebut, dia mengatakan bahwa seingat dia jika dalam pecahan
dengan operasi kurang diganti dengan operasi tambah dan operasi bagi diganti dengan operasi kali.
4. Learning obstacle terkait pemahaman operasi perkalian pecahan (tipe 4)Learning obstacle tipe
4 berkaitan dengan konsep perkalian bilangan pecahan.

Gambar 7. Learning Obstacle tipe 4
Learning obstacle tipe 4 berkaitan dengan konsep perkalian bilangan pecahan. Pada gambar
tersebut telihat peserta didik tidak bisa sama sekali mengerjakan soal pecahan dengan operasi
perkalian. Menurut hasil wawancara, peserta lupa cara mengoperasikan perkalian pechan. Sehingga
peserta didik menjawab dengan seadanya.
5. Learning obstacle terkait pemahaman operasi pembagian pecahan (tipe 5) Learning obstacle
tipe 5 berkaitan dengan konsep pembagian bilangan pecahan.

Gambar 8. Learning Obstacle tipe 5
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Learning obstacle tipe 5 berkaitan dengan konsep pembagian bilangan pecahan. Pada gambar
tersebut hasil yang terlihat tidak jauh berbeda dengan learning obstacle tipe 5. Peserta didik lupa
atau tidak tahu cara menyelesaikan soal tersebut.
b. Rancangan Model Desain Didaktis Konsep Operasi Hitung Bilangan Pecahan
Setelah diperoleh beberapa learning obstacle yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan
pecahan, maka hal selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah manyusun desain awal yang
memungkinkan untuk mengatasi beberapa learning obstacle yang dihadapi siswa.
a. Desain Didaktis Awal (Prospective Analysis)
Mengacu pada kurikulum 2013 matematika Sekolah Dasar, maka konsep pecahan ada di kelas
III, IV, dan V. Pada penelitian kali ini konsep pecahan diberikan di kelas V.
b. Analisis Metapedadidaktik
Dalam pembelajaran, peserta didik dengan panduan bahan ajar, mereka juga menggunakan
alat peraga berupa batang pecahan dan Fraction Learning Game. Dua alat perga tersebut dapat
dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 9. Batang Pecahan

Gambar 10. Fraction Learning Game
c. Restrospective Analysis
Analisis restrosfektif (restrospective analysis) yakni analisis yang mengaitkan hasil analisis
dengan situasi didaktis. Berikut dijelaskan perubahan kemampuan siswa berpikir dari yang tidak tau
menjadi tau atau yang belum paham menjadi paham.
1. Pemahaman Pengertian Pecahan
Hasil dari pemahaman peserta didik tentang pengertian pecahan dapat dilihat gambar
dibawah ini.

Gambar 11. Hasil Jawaban Siswa Pada Desain Didaktis Tipe 1 (model pecahan dari soal
cerita)
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Gambar 12. Jawaban Siswa Pada Desain Didaktis Tipe 1 (menggambar pecahan)

Pada hasil pekerjaan peserta didik, sudah mulai terlihat perkembangan yang cukup
signifikan. Dengan menggunakan alat peraga yang disediakan peserta didik sudah mulai
membangun pemikiran tentang konsep pecahan. Juga terlihat cara mengaplikasikan
pembagian pecahan kedalam gambar pecahan.

2. Pemahaman Operasi Penjumlahan Pecahan
Pada materi penjumlahan pecahan, sesuai dengan prediksi, peserta didik mulai dapat
menjumlahkan pecahan baik yang berpenyebut sama dan berpenyebut tidak sama. Hal ini dapat
dilihat dari jawaban siswa yang ditunjukkan oleh gambar di bawah ini.

Gambar 13. Jawaban siswa pada Desain Didaktis tipe 2
Untuk menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang berbeda, langkah yang harus
dilakukan adalah merubah bentuk pecahan dengan penyebut yang sama. Pada lembar kegiatan
yang diberikan kepada siswa, untuk menyamakan penyebutnya, siswa harus memberi tambahan
garis (tanpa merubah garis yang sudah ada) pada gambar agar menjadi dua gambar yang sama.
Tujuannya yaitu untuk menyamakan penyebutnya.
Jika gambar tidak diberi tambahan garis, maka siswa tidak akan bisa menghitung hasil dari
penjumlahan pecahan yang berbeda penyebutnya. Namun ketika sudah diberi tambahan garis,
siswa akan bisa memindah kertas origami ke gambar selanjutnya dan bisa mengetahui jumlah
bagian dari gambar yang ditempeli kertas origami. Jumlah bagian yang ditempeli kertas origami
itulah yang menunjukkan hasil dari penjumlahan pecahan.
3. Pemahaman Operasi Pengurangan Pecahan
Pada kegiatan ini, pembelajaran dapat diantisipasi dengan baik, sehingga arah pembelajaran
sesuai dengan yang diharapkan. Melalui kegiatan yang diberikan, siswa dirahkan untuk
menyamakan penyebutnya sebelum mengoperasikannya. Hal tersebut dapat terlihat pada gambar
di bawah ini.
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Gambar 14. Jawaban siswa pada Desain Didaktis tipe 3
Pada kegiatan yang diberikan, siswa dihadapkan pada gambar pecahan yang berbeda
penyebutnya. Kemudian siswa diminta untuk menambahkan garis pada gambar sehingga gambar
tersebut menjadi gambar dengan penyebut yang sama. Baru kemudian siswa menghitung bagian
dari gambar yang ditempeli kertas origami dengan warna tidak dobel.
4. Pemahaman Operasi Perkalian Pecahan
Pada desain didaktis konsep perkalian pecahan, pembelajaran dapat diantisipasi dengan baik
sesuai dengan desain didaktis yang disusun sehingga arah pembelajaran sesuai dengan yang
diharapkan. Jawaban siswa dapat dilihat pada gambar di bawah ini

Gambar 15 Jawaban siswa pada Desain Didaktis tipe 4
Hasil dari perkalian pecahan adalah bagian yang diarsir dengan warna dobel.
5. Pemahaman Operasi Pembagian Pecahan
Pada bagian penanaman makna konsep operasi pembagian pecahan, pembelajaran siswa
dapat diantisipasi dengan baik sehingga arah pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan. Mereka
diarahkan untuk menemukan pola pembagian pecahan melalui konsep perkalian pecahan.
Pada pola pembagian pecahan, pembaginya sama dengan pengali pada pola perkalian
pecahan. Hanya saja dalam pembagian, pembaginya dibalik. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan
pada siswa bahwa konsep pembagian pecahan hampir sama dengan perkalian pecahan tetapi
sebelum mengalikan, pembaginya harus dibalik terlebih dahulu. Hal tersebut dapat diliha pada
gambar table di bawah ini.

Gambar 16. Jawaban siswa pada Desain Didaktis tipe 5
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Desain didaktis penanaman konsep pengertian pecahan, operasi penjumlahan, pengurangan,
dan perkalian pecahan menggunakan Pendekatan Matematika Realistik, siswa dapat memperoleh
pengalaman belajar secara aktif serta mengantarkan siswa menemukan konsep operasi
penjumlahan melalui gambar. Siswa dapat menggambar pecahan yang sesuai. Siswa juga dapat
menghasilkan gambar baru yang sesuai dengan desain sehingga dapat menyelesaikan permasalahan
yang ada pada lembar kegiatan. Sedangakan pada penanaman makna konsep pembagian pecahan,
siswa menemukan pola pembagian pecahan dengan pola perkalian pecahan.
Desain didaktis dari konsep operasi hitung bilangan pecahan dapat mendorong siswa secara
bertahap, mulai dari tahap realistik, enaktif, ikonok, dan simbolik sesuai dengan yang dikemukakan
Bruner.
3.

Hasil Belajar
Hasil belajar siswa diperoleh melalui tes hasil belajar yang dilaksanaka pada tanggal 20
November 2013. Berikut ini adalah hasil dari tes hasil belajar siswa kelas V SDN Kalisari II Surabaya.

Tidak
Tuntas
7%

Tuntas
93%

Gambar 17. Hasil Belajar Siswa
Hasil belajar merupakan proses terakhir dari Dari hasil perolehan data didapat bahwa dari 27
peserta didik, 23 peserta didik memperoleh nilai diatas KKM dan sebanyak 4 peserta didik
memperoleh nilai dibawah KKM. Sedangkan secara keseluruhan diperoleh bahwa ketuntasan
belajar secara klasikal tercapai karena sebesar 93% dari jumlah peserta didik di kelas V-B
memperoleh nilai diatas KKM.
4. SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan hasil penelitian yang telah dianalisis, dapat
disimpulkan bahwa:
1. Learning Obstacle
Ada 5 tipe learning obstacle yang ditemukan berdasarkan penelitian pendahuluan yang
dilakukan di kelas V-B, yaitu:
a. Learning obstacle terkait pemahaman pengertian pecahan (tipe 1)
Berdasarkan penelitan yang telah dilakukan, masih ada peserta didik yang belum
mampu mengubah soal cerita menjadi model pecahan. Ada juga yang peserta didik yang
belum bisa menggambar pecahan.
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Untuk mengatasi hal tersebut, peneliti menyediakan alat peraga yang menunjukkan
pecahan. Dengan tersedianya alat peraga (Batang Pecahan dan Learning Fraction Game),
peserta didik mulai bisa membangun pemikiran mereka tentang pengertian pecahan.
b. Learning obstacle terkait pemahaman operasi penjumlahan pecahan (tipe 2)
Berdasarkan penelitan yang telah dilakukan, masih ada peserta didik yang belum
mampu menjumlahkan bilangan pecahan ketika penyebutnya berbeda. Peserta didik
tersebut tidak bisa menjumlahkan bilangan pecahan karena peserta didik tersebut tidak
tahu bagaimana caranya menjumlahkan bilangan pecahan ketika penyebutnya berbeda.
Mereka tidak memahami ketika menjumlahakan bilangan pecahan harus menyamakan
penyebutnya terlebih dahulu.
Untuk mengatasi hal tersebut, peneliti membuat desain yaitu peserta didik harus
menggambar 2 gambar yang menunjukkan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Ketika
gambar tersebut menunjukkan pecahan dengan penyebut yang berbeda, peserta didik tidak
bisa langsung menjumlahkannya. Peserta didik harus menambahkan garis (tanpa merubah
garis yang sudah ada) agar gambar tersebut menunjukkan pecahan dengan penyebut yang
sama. Hal ini dilakukan agar peserta didik mengetahui bahwa dalam menjumlahkan
bilangan pecahan, penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu.
c. Learning obstacle terkait pemahaman operasi pengurangan pecahan (tipe 3)
Berdasarkan penelitan yang telah dilakukan, masih ada peserta didik yang belum
mampu mengurangkan bilangan pecahan ketika penyebutnya berbeda. Peserta didik
tersebut tidak bisa mengurangkan bilangan pecahan karena peserta didik tersebut tidak
tahu bagaimana caranya mengurangkan bilangan pecahan ketika penyebutnya berbeda.
Mereka tidak memahami ketika mengurangkan bilangan pecahan harus menyamakan
penyebutnya terlebih dahulu.
Untuk mengatasi hal tersebut, peneliti membuat desain yaitu peserta didik harus
menggambar 2 gambar yang menunjukkan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Ketika
gambar tersebut menunjukkan pecahan dengan penyebut yang berbeda, peserta didik tidak
bisa langsung mengurangkannya. Peserta didik harus menambahkan garis (tanpa merubah
garis yang sudah ada) agar gambar tersebut menunjukkan pecahan dengan penyebut yang
sama. Hal ini dilakukan agar peserta didik mengetahui bahwa dalam mengurangkan
bilangan pecahan, penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu.
d. Learning obstacle terkait pemahaman operasi perkalian pecahan (tipe 4)
Berdasarkan temuan penelitian, dalam mengalikan bilangan pecahan, ada peserta didik
yang masih terpengaruh materi sebelumnya yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan
pecahan. Ketika mengalikan pecahan dengan penyebut yang berbeda, peserta didik
menyamakan penyebutnya terlebih dahulu baru mengalikannya.
Untuk mengatasi hal tersebut, peneliti membuat desain berupa gambar yang
menunjukkan perkalian seperti pada perkalian bilangan bulat yaitu perkalian baris dan
kolom. Baris menunjukkan bilangan pecahan yang akan dikalikan, kolom menunjukkan
bilangan pengalinya. Bilangan yang akan dikalikan diarsir dengan warna yang berbeda
dengan bilangan pengalinya. Hasil dari perkalian tersebut adalah bagian yang diarsir dengan
warna dobel. Hal ini dilakukan agar peserta didik memahami dalam opersai perkalian
bilangan pecahan tidak perlu menyamakan penyebutnya ketika penyebutnya berbeda.
e. Learning obstacle terkait pemahaman operasi pembagian pecahan (tipe 5)
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Berdasarkan temuan penelitian, pada operasi pembagian pecahan, peserta didik
mengalami kebingungan antara membalik pecahan dan merubah operasi hitungnya
menjadi perkalian.
Untuk mengatasi hal tersebut, peneliti membuat desain berupa pola perkalian dan
pembagian pecahan dimana dari pola tersebut dapat terlihat bahwa hasil dari pembagian
pecahan sama dengan perkalian pecahan ketika pembaginya dibalik. Desain tersebut
bertujuan untuk menanamkan pemahaman pada peserta didik bahwa konsep operasi
pembagian pecahan itu membalik pembagi kemudian mengalikannya.
2. Desain Didaktis Konsep Pecahan
Desain didaktis konsep ditaktis yang digunakan ada tiga tahap, yaitu: desain didaktis
awal (prospective analysis), analisis metapedadidaktik, dan analisis restrosfektif
(restrospective analysis).
a. Desain Didaktis Awal (Prospective Analysis)
Desain didaktis awal digunakan untuk menganalisis materi yang akan digunakan
sebagai bahan penelitian. Setelah materi ditentukan maka dibuatlah tes awal untuk
mengetahui hambatan belajar (learning obstacle). Kemudian, berdasarkan learning obstacle
yang telah ditemukan dalam tes awal maka dirancanglah pembelajaran atau desain didaktis.
Sebelum desain didaktis dugunakan, dikonsultasikan terlebih dahulu kepada konsultan yang
berkompeten, yaitu guru kelas dan dosen PGSD.
b. Analisis Metapedadidaktik
Analisis metapedagogik dilakukan sebelum, selama, dan sesudah pembelajaran. Pada
analisis sebelum pembelajaran telah dijelaskan di atas pada analisis learning obstacle.
Dalam pembelajaran, peserta didik dengan panduan bahan ajar, mereka juga menggunakan
alat peraga berupa batang pecahan dan Fraction Learning Game.
c. Restrospective Analysis
Analisis restrosfektif (restrospective analysis) yakni analisis yang mengaitkan hasil
analisis situasi didaktis.
1. Pemahaman Pengertian Pecahan
Hasil dari pemahaman peserta didik tentang pengertian pecahan sudah mulai
berkembang. Dimulai dari mengubah soal cerita menjadi bentuk pecahan dan
menggambar bentuk pecahan.
2. Pemahaman Operasi Penjumlahan Pecahan
Pada materi penjumlahan pecahan, peserta didik mulai dapat menjumlahkan
pecahan baik yang berpenyebut sama dan berpenyebut tidak sama. Untuk
menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang berbeda, langkah yang harus dilakukan
adalah merubah bentuk pecahan dengan penyebut yang sama.
3. Pemahaman Operasi Pengurangan Pecahan
Pada kegiatan ini, pembelajaran dapat diantisipasi dengan baik. Untuk
mengurangkan pecahan dengan penyebut yang berbeda, langkah yang harus dilakukan
adalah merubah bentuk pecahan dengan penyebut yang sama.
4. Pemahaman Operasi Perkalian Pecahan
Pada desain didaktis konsep perkalian pecahan menggunakan mika yang ditempel
pada kudua sisinya, terlihatlah julah seluruh bagian dari penyebutnya, dan yang
berwarna dobel itulah hasil dari pembilangnya
5. Pemahaman Operasi Pembagian Pecahan
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Pada pola pembagian pecahan, pembaginya sama dengan pengali pada pola
perkalian pecahan. Hanya saja dalam pembagian, pembaginya dibalik. Hal ini bertujuan
untuk menunjukkan pada siswa bahwa konsep pembagian pecahan hamper sama
dengan perkalian pecahan tetapi sebelum mengalikan, pembaginya harus dibalik
terlebih dahulu.
3. Berdasarkan tes hasil belajar peserta didik pada materi pecahan ketuntasan secara klasikal
sebesar 93% sehingga dikatakan tercapai.
Saran
Penelitian ini menyajikan bagian dari hasil penelitian model desain didaktis konsep pecahan
yang diimplementasikan untuk siswa kelas V Sekolah Dasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
desain didaktis ini dapat dipandang untuk memperkaya variasi pembelajaran. Tidak menutup
kemungkinan bagi peneliti lain untuk lebih mengembangkan desain didaktis yang telah disusun
pada penelitian ini. Oleh karena itu, di dunia ini tidak ada desain didaktis yang sempurna, yang ada
hanyalah desain didaktis yang memerlukan pengembangan demi perbaikan di masa yang akan
datang, yang dapat mengantisipasi munculnya hambatan belajar (learning obstacle) siswa.
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