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KATA SAMBUTAN

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan YME, karena atas izin
dan karunia-Nya Unit Pembelajaran Program Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis
Zonasi ini dapat diselesaikan.
Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan
Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi merupakan salah satu upaya
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) untuk meningkatkan kualitas
pembelajaran dan meningkatkan kualitas lulusan. Program ini dikembangkan
mengikuti

arah

kebijakan

Kemendikbud

yang

menekankan

pada

pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau
Higher Order Thinking Skills (HOTS). Keterampilan berpikir tingkat tinggi
adalah proses berpikir kompleks dalam menguraikan materi, membuat
kesimpulan, membangun representasi, menganalisis dan membangun
hubungan dengan melibatkan aktivitas mental yang paling dasar yang
sebaiknya dimiliki oleh seorang guru professional.
Guru profesional memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan
prestasi peserta didik. Penelitian menunjukkan bahwa 30% prestasi peserta
didik ditentukan oleh faktor guru. Dengan demikian maka guru harus
senantiasa

meng-update

dirinya

dengan

melakukan

pengembangan

keprofesian berkelanjutan. Jika program Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan (PKB) yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Guru dan
Tenaga Kependidikan sebelumnya didasarkan pada hasil Uji Kompetensi
Guru, berfokus pada peningkatan kompetensi guru khususnya kompetensi
pedagogi

dan profesional, maka

Program Peningkatan Kompetensi

iii

Pembelajaran Berbasis Zonasi lebih berfokus pada upaya memintarkan
peserta didik melalui pembelajaran berorientasi keterampilan berpikir
tingkat tinggi. Berbasis zonasi ini dilakukan mengingat luasnya wilayah
Indonesia. Zonasi diperlukan guna memperhatikan keseimbangan dan
keragaman mutu pendidikan di lingkungan terdekat, sehingga peningkatan
pendidikan dapat berjalan secara masif dan tepat sasaran.
Unit Pembelajaran yang sudah tersusun diharapkan dapat meningkatkan
pembelajaran. Unit Pembelajaran yang dikembangkan dikhususkan untuk
Pendidikan Dasar yang dalam hal ini akan melibatkan KKG SD dan MGMP SMP.
Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada
seluruh tim penyusun yang berasal dari PPPPTK, LPMP, maupun Perguruan
Tinggi dan berbagai pihak yang telah bekerja keras dan berkontribusi positif
dalam mewujudkan penyelesaian Unit Pembelajaran ini. Semoga Allah SWT
senantiasa meridai upaya yang kita lakukan.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, __ Mei 2019
Direktur Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan,

Dr. Supriano, M.Ed.
NIP. 196208161991031001
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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Saya menyambut baik terbitnya Unit Pembelajaran Program Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran
Berbasis Zonasi. Unit Pembelajaran ini disusun berdasarkan analisis Standar
Kompetensi Lulusan, Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar, serta analisis
soal-soal Ujian Nasional maupun Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN).
UN dan USBN merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem
pendidikan nasional. UN adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan
menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan antar
daerah yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan. Hasil pengukuran
capaian siswa berdasar UN ternyata selaras dengan capaian PISA maupun
TIMSS. Hasil UN tahun 2018 menunjukkan bahwa siswa-siswa masih lemah
dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills)
seperti menalar, menganalisis, dan mengevaluasi. Oleh karena itu siswa harus
dibiasakan dengan soal-soal dan pembelajaran yang berorientasi kepada
keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills) agar
terdorong kemampuan berpikir kritisnya.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) meningkatkan kualitas pembelajaran
yang bermuara pada peningkatan kualitas siswa melalui Program
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi
Pembelajaran (PKP) Berbasis Zonasi. Program ini dikembangkan dengan
menekankan pembelajaran yang berorientasi pada Keterampilan Berpikir
Tingkat Tinggi atau Higher Order Thinking Skills (HOTS).

v

Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta pemerataan mutu pendidikan,
maka

pelaksanaan

Program

PKP

mempertimbangkan

pendekatan

kewilayahan, atau dikenal dengan istilah zonasi. Melalui langkah ini,
pengelolaan Pusat Kegiatan Guru (PKG) TK, kelompok kerja guru (KKG) SD
dan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) SMP yang selama ini dilakukan
melalui Gugus atau Rayon dalam zonasinya, dapat terintegrasi melalui zonasi
pengembangan

dan

pemberdayaan

guru.

Zonasi

memperhatikan

keseimbangan dan keragaman mutu pendidikan di lingkungan terdekat,
seperti status akreditasi sekolah, nilai kompetensi guru, capaian nilai rata-rata
UN/USBN sekolah, atau pertimbangan mutu lainnya.
Semoga

Unit

mengembangkan

Pembelajaran
materi

dan

ini

bisa

menginspirasi

melaksanakan

guru

pembelajaran

untuk
dengan

berorientasi pada kemampuan berpikir tingkat tinggi. Semoga Allah SWT
senantiasa meridai upaya yang kita lakukan.
Wassalamu’alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh

Direktur Pembinaan Guru
Pendidikan Dasar,

Praptono
NIP. 196905111994031002
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PENGANTAR

Unit ini disusun sebagai salah satu alternatif sumber bahan ajar bagi guru
untuk memahami topik bentuk dan urutan pecahan di kelas IV. Topik ini
terbagai dalam dua materi yaitu: (1) pecahan senilai dan (2) bentuk pecahan.
Melalui pembahasan materi yang terdapat pada Unit ini, guru dapat memiliki
dasar pengetahuan untuk mengajarkan materi-materi tersebut kepada
peserta didik disesuaikan dengan indikator yang telah disusun, dan terutama
dalam memfasilitasi kemampuan pengembangan kemampuan berpikir tingkat
tinggi peserta didik.
Unit ini memuat kompetensi dasar, target kompetensi dan indikator
pencapaian kompetensi, bahan bacaan tentang pecahan senilai dan bentuk
pecahan, soal-soal tes USBN dari topik ini dari 3 tahun terakhir dan soal-soal
PISA/TIMSS sebagai acuan dalam menyusun soal sejenis, deskripsi alternatif
aktivitas pembelajaran, lembar kegiatan peserta didik (LKPD) yang dapat
digunakan guru untuk memfasilitasi pembelajaran, bahan bacaan yang dapat
dipelajari oleh guru, maupun peserta didik, dan deskripsi prosedur
mengembangkan kisi-kisi dan soal HOTS. Komponen-komponen dalam Unit
ini dikembangkan dengan tujuan membantu guru dalam memfasilitasi peserta
didik mempelajari bentuk dan urutan pecahan, masalah-masalah yang
berhubungan dengan pecahan serta mendorong peserta didik mencapai
kemampuan berpikir tingkat tinggi.
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Aktivitas pada Unit ini menggunakan model pembelajaran berbasis masalah
dengan langkah-langkah pembelajaran meliputi: orientasi peserta didik pada
masalah, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, membimbing
penyelidikan individu maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan
hasil karya, dan menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah
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KOMPETENSI DASAR

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Unit ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar kelas IV:
NO

KOMPETENSI

TARGET KD

KELAS

1. Menjelaskan pecahan-

IV

DASAR
KD PENGETAHUAN
1.

3.1 Menjelaskan
pecahan-pecahan

pecahan

senilai

dengan gambar

dengan

gambar

dan

model konkret

senilai

2. Menjelaskan pecahanpecahan

senilai

dengan model konkret
2.

3.2 Menjelaskan

1. Menjelaskan

berbagai bentuk
pecahan

(biasa,

campuran,
dan

persen)

dan

antaranya

IV

pecahan biasa
2. Menjelaskan

bentuk

pecahan campuran

desimal,
hubungan

bentuk

di

3. Menjelaskan

bentuk

pecahan desimal
4. Menjelaskan

bentuk

pecahan persen
5. Menjelaskan
hubungan

di

antaranya
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KD KETERAMPILAN
1.

4.1 Mengidentifikasi

1. Mengidentifikasi

IV

pecahan-

pecahan-pecahan

pecahan senilai

senilai dengan gambar

dengan gambar
dan

2. Mengidentifikasi

model

pecahan-pecahan

konkret

senilai dengan model
konkret

2.

4.2 Mengidentifikasi

1. Mengidentifikasi

berbagai bentuk

bentuk pecahan biasa

pecahan (biasa,

2. Mengidentifikasi

campuran,

bentuk

desimal,

dan

persen)

dan

hubungan

IV

pecahan

campuran
3. Mengidentifikasi

di

bentuk

antaranya

pecahan

desimal
4. Mengidentifikasi
bentuk pecahan persen
5. Mengidentifikasi
hubungan

di

antaranya

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
IPK Pengetahuan

IPK Keterampilan

Indikator Pendukung
3.1.1

Menjelaskan

pecahan

Indikator Pendukung
dalam 4.1.1

bentuk gambar
3.1.2

Menyatakan

pecahan

berhubungan
dalam

bentuk simbol
3.1.3

Menyederhanakan pecahan
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Menyelesaikan

masalah yang
dengan

penyederhanaan pecahan
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Indikator Kunci
3.1.4
3.1.5

Indikator Kunci

Menyatakan pecahan senilai 4.1.2

Menyelesaikan masalah yang

dengan menggunakan gambar

berkaitan

Menyatakan
dengan

dengan

pecahan

pecahan

senilai

senilai dalam kehidupan sehari-

menggunakan

model

hari

konkret
3.1.6

Membedakan pecahan senilai
dengan menggunakan gambar

3.1.7

Membedakan pecahan senilai
dengan

menggunakan

model

konkret
3.1.8

Menentukan pecahan senilai

Indikator Pengayaan
3.1.9

Membandingkan

Indikator Pengayaan
pecahan 4.1.3

dengan menggunakan gambar
3.1.10 Membandingkan
dengan

berhubungan

pecahan

menggunakan

Menyelesaikan

masalah yang
dengan

membandingkan pecahan.

model

konkret
3.1.11 Membandingkan pecahan
Indikator Pendukung

Indikator Pendukung

3.2.1 Mengenal bentuk pecahan biasa

4.2.1

3.2.2 Mengenal

bentuk

berhubungan dengan pecahan

pecahan

biasa

campuran

3.2.3 Mengenal

Menyelesaikan masalah yang

bentuk

pecahan 4.2.2

Menyelesaikan masalah yang
berhubungan dengan pecahan

desimal

campuran

3.2.4 Mengenal bentuk persen
4.2.3

Menyelesaikan masalah yang
berhubungan dengan pecahan
desimal

4.2.4

Menyelesaikan masalah yang
berhubungan dengan pecahan
persen
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Indikator Kunci

Indikator Kunci

3.2.5 Mengubah bentuk pecahan biasa 4.2.5
ke

dalam

bentuk

berkaitan dengan pecahan biasa

pecahan

dalam kehidupan sehari-hari

campuran

3.2.6 Mengubah bentuk pecahan biasa 4.2.6
ke

dalam

bentuk

Menyelesaikan masalah yang
berkaitan

pecahan

desimal

desimal
4.2.7

ke dalam bentuk persen
bentuk

dengan
dalam

pecahan
kehidupan

sehari-hari

3.2.7 Mengubah bentuk pecahan biasa
3.2.8 Mengubah

Menyelesaikan masalah yang

Menyelesaikan masalah yang
berkaitan

pecahan

campuran ke dalam bentuk

desimal

pecahan biasa

sehari-hari

dengan
dalam

pecahan
kehidupan

3.2.9 Mengubah bentuk pecahan ke 4.2.8

Menyelesaikan masalah yang

dalam desimal bentuk pecahan

berkaitan dengan persen dalam

biasa

kehidupan sehari-hari

3.2.10 Mengubah bentuk persen ke
dalam bentuk pecahan biasa

3.2.11 Membandingkan pecahan dalam
berbagai bentuk

3.2.12 Mengurutkan pecahan
Indikator Pengayaan

Indikator Pengayaan

3.2.13 Membandingkan pecahan dalam 4.2.9
berbagai bentuk

Menyelesaikan masalah yang
berhubungan

dengan

perbandingan pecahan dalam
berbagai bentuk
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APLIKASI DI DUNIA NYATA

A. Pecahan Senilai
Permasalahan yang menggunakan pecahan sangat banyak ditemui dalam
kehidupan sehari-hari. Kita ambil contoh sebagai berikut, Sena akan
memotong buah semangka untuk dibagikan kepada empat orang temannya.
Ia ingin setiap temannya mendapatkan bagian yang sama besar. Bagaimana
cara Sena membagi dan berapa banyak bagian yang diterima oleh setiap
temannya?

Gambar 1 Buah Semangka dipotong beberapa bagian
Sumber: http://gaya.kini.co.id/2017/08/04/723/berapa-lama-buah-semangka-bisa-bertahan

B. Bentuk Pecahan
Jika ditemui permasalahan seperti berikut, Ibu membeli beras sebanyak 200
kg. Sebanyak 25% dari beras tersebut akan dia sumbangkan ke panti asuhan
anak yatim. Bagaimana cara Ibu tersebut mengetahui berapa banyak beras
yang akan disumbangkan?

19

Gambar 2 Karung Berisi Beras
Sumber: https://sumut2.kemenag.go.id/berita/221885/min-sei-agul-medan-bagi-bagi-sembako

Untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan tepat, peserta didik
harus memaham berbagai bentuk pecahan , sehingga tidak akan mengalami
kesulitan .
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SOAL-SOAL USBN

A. Pecahan Senilai
Pada bagian ini diberikan contoh soal-soal USBN yang berkaitan dengan
materi Pecahan Senilai kelas IV pada Kompetensi Dasar 3.1 Menjelaskan
pecahan-pecahan senilai dengan gambar dan model konkret. Soal-soal ini
disajikan agar dapat dijadikan sebagai sarana berlatih bagi peserta didik untuk
menyelesaikannya. Selain itu, soal-soal ini juga dapat menjadi acuan ketika
saudara akan mengembangkan soal yang setipe pada materi pecahan senilai.
Berikut ini contoh soal-soal USBN dan TIMSS yang berkaitan dengan materi
pecahan senilai.
Soal di bawah ini diambil dari soal USBN tahun 2016/2017 P1 Jawa
Barat.
No.
7

Soal
Bentuk sederhana dari pecahan
A.
B.
C.
D.

35
60

adalah ….

7
12
5
12
4
12
2
12

Identifikasi
Level
Kognitif

:

Indikator
yang
bersesuaian

:

L1
3.1.8

Menentukan pecahan senilai
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Diketahui

:

Bilangan pecahan

Ditanyakan

:

Bentuk sederhana

Materi yang
dibutuhkan

:

Pecahan senilai

35
60

Contoh soal di bawah ini diambil dari soal TIMSS tahun 2011
No.

Soal

2.

Identifikasi
Level
Kognitif

:

Indikator
yang
bersesuaian

:

22

L1
3.1.11 Membandingkan pecahan
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Diketahui

:

Bilangan pecah

Ditanyakan

:

Bilangan pecah yang lebih dari

Materi yang
dibutuhkan

:

Pecahan senilai

1
2
1
2

Contoh soal di bawah ini diambil dari soal TIMSS
No.

Soal

4

Identifikasi
Level
Kognitif

:

L1

Indikator
yang
bersesuaian

:

3.1.7 Membedakan pecahan dengan menggunakan model
konkret

Diketahui

:

Gambar yang menunjukkan pecahan

Ditanyakan

:

Dua gambar yang menunjukkan pecahan yang sama

Materi yang
dibutuhkan

:

Pecahan senilai
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B. Bentuk Pecahan
Berikut ini contoh soal-soal USBN yang berkaitan dengan materi bentuk
pecahan.
Contoh soal di bwah ini diambil dari soal USBN tahun 2016/2017 P1
Provinsi Jawa Barat.
No.
10

Soal
Bentuk persen dari bilangan pecahan
A.
B.
C.
D.

13
adalah ….
20

66%
65%
64%
62%

Identifikasi
Level
Kognitif

:

Indikator
yang
bersesuaian

:

Diketahui

:

Pecahan

Ditanyakan

:

Bentuk persen dari

Materi yang
dibutuhkan

:

Bentuk pecahan
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L1
3.2.7

Mengubah bentuk pecahan biasa ke dalam bentuk persen

13
20
13
20
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Contoh soal di bawah ini diambil dari soal TIMSS 2007
No.

Soal

2.

Yang manakah bilangan yang menunjukkan daerah yang diarsir dari gambar
di bawah ini?

A.
B.
C.
D.

2,8
0,5
0,2
0,02

Identifikasi
Level
Kognitif

:

L2

Indikator
yang
bersesuaian

:

Diketahui

:

Gambar persegipanjang yang dibagi menjadi 10 bagian dengan
2 daerah bagian yang terarsir.

Ditanyakan

:

Pecahan desimal yang menunjukkan daerah yang diarsir

Materi yang
dibutuhkan

:

Bentuk pecahan

3.2.6

Mengubah bentuk pecahan biasa kedalam bentuk
pecahan desimal
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Contoh soal di bawah ini diambil dari soal USBN tahun 2014/2015 P2
BSNP
No.
7

Soal
1
8

1
4

Diketahui bilangan pecahan sebagai berikut: 2 ; 0,6; 82%; .
Urutan pecahan dari yang terkecil ke terbesar adalah ….
1
8

1
4
1
1
82%; ; 2
4
8
1
1

A. 2 ; 82%; 0,6;
B. 0,6;

C. 82%; ; 2 ; 0,6
4

D.

1
;
4

8

0,6; 82%; 2

1
8

Identifikasi
Level
Kognitif

:

L2

Indikator
yang
bersesuaian

:

3.2.12 Mengurutkan pecahan

Diketahui

:

Bilangan pecahan sebagai berikut: 2 ; 0,6; 82%;

Ditanyakan

:

Urutan bilangan dari yang terkecil

Materi yang
dibutuhkan

:

Bentuk pecahan
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1

1

8

4
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BAHAN PEMBELAJARAN

A. Aktivitas Pembelajaran
Aktivitas pembelajaran berisi rincian alternatif kegiatan pembelajaran yang
dapat dilakukan guru dan peserta didik untuk mencapai kompetensi pada
materi pecahan senilai. Aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan bertujuan
untuk mencapai indikator pencapaian kompetensi. Model pembelajaran yang
digunakan adalah pembelajaran berbasis masalah.
Langkah-langkah model pembelajaran pembelajaran berbasisi masalah
meliputi: orientasi peserta didik pada masalah, mengorganisasikan peserta
didik untuk belajar, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok,
mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan menganalisis dan
mengevaluasi proses pemecahan masalah.

Aktivitas
Tahap Pembelajaran
1. Orientasi terhadap
masalah

Kegiatan Pembelajaran (Berpusat pada peserta didik)


Guru menyampaikan pokok materi yang akan
dipelajari yaitu tentang pecahan senilai



Guru melakukan tanya jawab mengingatkan kembali
tentang pecahan dan lambangnya, dan istilah
pembilang dan penyebut



Guru memberikan motivasi yaitu dengan
memberikan permasalahan sehari-hari yang
berhubungan dengan pecahan senilai yaitu tentang 1
buah kue terang bulan yang akan dibagikan kepada 2
temannya dan 2 buah kue terang bulan yang akan
dibagikan kepada 4 saudara. Berapa bagian kue yang
akan diterima oleh setiap teman atau saudara Dena?



Peserta didik memikirkan sejenak kemudian guru
menyampaikan kepada peserta didik: “silakan kalian
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ikuti pembelajaran yang akan ibu sampaikan maka
kalian akan dapat menjawab permasalahan
tersebut”.
2. Mengorganisasikan
peserta didik





3. Membimbing

penyelidikan individu
maupun kelompok







4. Mengembangkan dan 
menyajikan hasil karya
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Peserta didik membentuk kelompok kecil
beranggotakan 4 sampai 5 peserta didik dengan cara
menyebutkan angka 1, 2, 3, … sampai 7 dengan suara
lantang dan tertib.
Peserta didik dalam kelompok menerima tugas
berupa satu permasalahan yang harus diselesaikan.
Permasalahannya adalah ““Dena adalah salah
seorang peserta didik Sekolah Dasar kelas IV. Pada
hari minggu pagi dia kedatangan dua orang
temannya ke rumah. Di meja makan ibunya
mempunyai 3 buah kue terang bulan. Dena ingin
membagi 1 buah kue terang bulan tersebut ke setiap
temannya dengan bagian yang sama.
Pada sore hari 4 orang saudara sepupunya datang.
Dena ingin juga membagi sisa kue terang bulan yang
di meja kepada setiap saudara sepupunya dengan
bagian yang sama besar.
Berdasarkan kasus yang terjadi di atas maka
permasalahan yang harus diselesaikan adalah oleh
Dena adalah dia ingin mengetahui bagiamana bagian
yang diterima oleh
Secara berkelompok peserta didik menyelesaikan
permasalahan yang diberikan.
Setiap kelompok berfikir dan bertindak menurut
cara masing-masing dan guru berperan sebagai
fasilitator.
Guru berkeliling untuk mengamati, memotivasi dan
memfasilitasi serta membantu peserta diidk yang
memerlukan.
Peserta didik berkonsultasi dengan guru jika
mengalamio kesulitan.
Peserta didik melakukan diskusi secara kritis,
mengajukan pendapat, argumentasi, dan ide
terhadap permasalahan yang akan diselesaikan.
Setiap kelompok menuliskan hasil diskusi pada
kertas manila dan menempelkan pada dinding untuk
dipajang. Salah seorang anggota kelompok menjaga
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5. Analisis
dan 
evaluasi
proses
pemecahan masalah 



pajangannya untuk bertugas menjawab pertanyaan
dari kelompok lain yang berkunjung.
Setiap kelompok melihat pajangan dari kelompok
lain dengan aturan yang ditentukan oleh guru
(kelompok 1 melihat pajangan kelompok 2,
kelompok 2 melihat pajangan kelompok 3, dan
seterusnya sampai kelompok terakhir melihat hasil
kelompok 1)
Waktu berkunjung ke setiap kelompok dibatasi 3
menit.
Peserta didik yang berkunjung melakuakn tanya
jawab untuk menggali informasi sebanyakbanyaknya dari kelompok yang dikunjungi.
Setiap kelompok mempresentasikan hasil setelah
dikunjungi oleh kelompok lain di depan kelas.
Kelompok yang lain menanggapi.
Guru dan peserta didik membuat penegasan atau
kesimpulan cara menentukan pecahan senilai.
Guru mengadakan refleksi dengan menanyakan
kepada peserta didik tentang hal-hal yang dirasakan
peserta didik, materi yang belum dipahami dengan
baik, kesan dan pesan selama mengikuti
pembelajaran.
Peserta didik mengerjakan tugas-tugas yang
diberikan guru.
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B. Lembar Kerja Peserta Didik
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK
Pecahan Senilai
Nama :
1. . ..............................................................................................................................................
2. . ..............................................................................................................................................
3. . ..............................................................................................................................................
4. . ..............................................................................................................................................
Petunjuk :
1. Bacalah dengan teliti permasalahan yang disajikan!
2. Rancanglah beberapa alternatif cara yang dapat digunakan untuk
menyelesaikan permasalahan yang disajikan!
3. Tulislah secara detail pada kertas manila yang telah disediakan!
4. Tempelkan hasil diskusi kelompok pada dinding kelas!
“Dena adalah salah seorang peserta didik Sekolah Dasar kelas IV. Pada
hari minggu pagi dia kedatangan dua orang temannya ke rumah. Di meja
makan ibunya mempunyai 3 buah kue terang bulan. Dena ingin membagi
1 buah kue terang bulan tersebut ke setiap temannya dengan bagian yang
sama.
Pada sore hari 4 orang saudara sepupunya datang. Dena ingin juga
membagi sisa kue terang bulan yang di meja kepada setiap saudara
sepupunya dengan bagian yang sama besar.
Berdasarkan kasus yang terjadi di atas maka permasalahan yang harus
diselesaikan adalah oleh Dena adalah dia ingin mengetahui bagiamana
bagian yang diterima oleh setiap teman maupun saudara sepupunya.
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C. Bahan Bacaan

1. Pengertian Pecahan dan Pecahan Senilai
Kata pecahan berasal dari bahasa Latin fractio yang berarti memecah menjadi
bagian-bagian yang lebih kecil. Pecahan berarti juga bagian dari keseluruhan
𝑎

yang berukuran sama. Pecahan dinyatakan dapat dinyatakan dalam bentuk 𝑏
dengan a dan b adalah bilangan bulat, b tidak sama dengan nol. Bilangan a

disebut sebagai pembilang dan bilangan b disebut sebagai penyebut yang
𝑎

1

penulisannya 𝑏 bukan a/b. Contoh 2 bukan ½,

1

bukan ¼ ,
4

3
7

bukan 3/7.

Pecahan dapat untuk menyatakan arti dari setiap bagian yang utuh. Dapat
diambil contoh dalam kehidupan sehari-hari misalnya ibu mempunyai sebuah
apel yang akan dibagikan kepada 4 orang anaknya, maka apel tersebut harus
dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar. Langkah pertama apel tersebut
dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Langkah berikutnya adalah setiap
bagian dari apel yang telah dipotong tadi dipotong menjadi 2 bagian yang sama
besar pula. Sehingga dari 1 buah apel akan menghasilkan 4 bagian yang sama
besar.

Ukuran dari masing-masing bagian sama besar dari apel tersebut dapat ditulis
1

1

dengan lambang bilangan 4. Lambang bilangan 4 dibaca seperempat atau satu
perempat, “4” menunjukkan banyaknya bagian yang sama dari keseluruhan
atau utuh dan disebut “penyebut”. Sedangkan “1” menunjukkan banyaknya
bagian yang diambil pada saat tertentu dan disebut pembilang.
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Contoh lain pada konsep pembagian adalah: Marsha kedatangan teman
sekolah sebanyak 30 anak, sedangkan dia hanya mempunyai 15 buah roti.
Bagaimana dia harus membagi roti tersebut, sehingga setiap temannya
memperoleh bagian yang sama? Dengan demikian dia harus membagi 15 buah
15

1

roti tersebut menjadi 30 bagian yang sama besar. Dengan kata lain 30 = 2
Setelah peserta didik memahami konsep pecahan dengan menggunakan
benda-benda nyata, peragaan selanjutnya dapat menggunakan blok pecahan
yang berbentuk lingkaran. Blok pecahan ini sangat bermanfaat bagi peserta
didik sebagai pengganti dari benda-benda aslinya dan dapat digunakan untuk
menjadi alat peraga konsep pecahan, pecahan senilai, penjumlahan dan
pengurangan pecahan.

Peraga selanjutnya yang dapat membantu menyampaiakn konsep pecahan
dapat berupa daerah-daerah bangun datar beraturan yang diarsir misalnya
persegi, persegipanjang, atau lingkaran. Misalnya untuk menunjukkan
1

bilangan pecahan 2 dapat digunakan peraga berikut:

Peraga berikutnya dapat menggunakan pita atau tongkat yang dipotong untuk
mengenalkan letak pecahan pada garis bilangan.
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Ketika membahas konsep dasar pecahan, selain pengertian pecahan,
melingkupi pula pecahan senilai. Pecahan senilai disebut juga pecahan
ekuivalen. Untuk permasalahan yang berhubungan dengan pecahan senilai,
perhatikan permasalahan berikut.
Ibu memotong sebuah pizza menjadi 8 bagian yang sama. Hammam makan 2
potong dari pizza tersebut. Nyatakan pizza yang dimakan Hammam dalam dua
simbol pecahan!
Jika dilihat dari keseluruhan potongan

maka pizza yang dimakan Hammam
adalah
Jika

2
8

.
berdasarkan

banyaknya

pengelompokan setiap dua potong
pizza maka pizza yang dimakan

Hammam adalah

1
4

.

Dengan demikian dalam hal ini pecahan 2/8 dikatakan senilai dengan 1/4
atau 2/8=1/4.
Untuk mencari pecahan yang senilai dapat dilakukan dengan cara peragaan
menggunakan kertas, gambar, garis bilangan, atau tabel perkalian.
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1

Contoh peragaan yang menunjukkan pecahan senilai dari bilangan pecah 3.

1
3

2
6

Secara umum dapat disimpulkan bahwa untuk mencari pecahan yang senilai
dapat dilakukan dengan cara mengalikan atau membagi pembilang dan
penyebutnya dengan bilangan yang sama, tetapi tidak nol.

2. Bentuk Pecahan
Bentuk pecahan dapat dinyatakan sebagai pecahan biasa, pecahan campuran,
pecahan desimal, dan pecahan persen.
a. Pecahan Biasa
Pecahan biasa dapat dimaknai dalam 3 pengertian yaitu pecahan sebagai
bagian yang berukuran sama dari yang utuh atau keseluruhan, pecahan
sebagai bagian dari kelompok-kelompok yang beranggotakan sama
banyak, dan pecahan sebagai perbandingan.
b. Pecahan Campuran
Pecahan campuran adalah pecahan yang pembilangnya lebih dari
penyebutnya atau pecahan yang nilainya lebih dari satu.
c. Pecahan Desimal
Pecahan desimal adalah pecahan yang mempunyai penyebut khusus yaitu
sepuluh, seratus, seribu, dan seterusnya.
d.

Pecahan Persen
Persen artinya perseratus, sehingga pecahan biasa yang penyebutnya
seratus dapat disebut persen. Persen dilambangkan dengan “%”.
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PENGEMBANGAN PENILAIAN

A. Pembahasan Soal-soal
Berikut ini pembahasan soal-soal USBN dan soal-soal TIMSS yang berkaitan
dengan materi pecahan senilai dan bentuk pecahan yang telah di sajikan pada
bagian sebelumnya dari unit ini. Pembahasan atau penyelesaian soal yang
disajikan berikut ini untuk menjadi alternatif dan sumber ide bagi guru dalam
membahas soal-soal sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pembahasan
dengan cara yang lain masih sangat dimungkinkan. Silakan guru berkreasi
membuat cara penyelesaian.
Soal USBN tahun 2016
No.
7

Soal
Bentuk sederhana dari pecahan
A.
B.
C.
D.

35
adalah ….
60

7
12
5
12
4
12
2
12

Pembahasan
Jawaban untuk soal di atas adalah A. Pada soal ini diketahu sebuah pecahan biasa.
Untuk menjawab soal ini peserta didik harus memahami pembagian. Ambil sebuah
bilangan yang merupakan faktor dari 35 dan 60. Bilangan tersebut adalah 5.
Langkahnya adalah sebagai berikut:
𝟑𝟓

dibagi 5

𝟔𝟎

dibagi 5
Sehingga diperoleh

𝟑𝟓
𝟔𝟎

=

𝟕
𝟏𝟐
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Soal TIMSS tahun 2011
Soal
No.
2.

Pembahasan
Salah satu alternatif pemecahannya adalah dengan menggunakan garis bilangan.
Langkah pertama yang harus dilakukan oleh peserta didik adalah membuat garis
bilangan. Bagilah garis bilangan tersebut menjadi bagian yang sama besar. Beri
tanda pada bagian tengah garis bilangan. Ambil bilangan yang akan ditentukan
posisinya. Jika bilangan pecah tersebut berada di sebelah kiri bagian tengah garis
𝟏
𝟐

bilangan, maka bilangan pecah tersebut lebih kecil dari , jika bilangan tersebut
letaknya di sebelah kanan bagian tengah, maka bilangan pecah tersebut lebih besar
𝟏
𝟐

dari .
Langkah tersebut dijelaskan di bawah ini.
A.

𝟑
𝟓

0

1
5

2
5

3
5

3
5

3
5

Dari gambar garis bilangan di atas diperoleh bahwa,
𝟑
𝟓
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𝟏
𝟐

𝟑
𝟓

Terletak di sebelah kanan , maka lebih besar dari

𝟏
𝟐
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B.

𝟑
𝟔

1
6

0

𝟑

=

𝟔

C.

4
6

3
6

6
6

5
6

𝟏
𝟐

𝟑
𝟖

𝟑
𝟖

2
8

1
8

0

D.

2
6

3
8

terletak di sebelah kiri

4
8

𝟒
𝟖

5
8

𝟏
𝟐

5
8

5
8

5
8

𝟑
𝟖

= , maka lebih kecil dari

𝟏
𝟐

𝟑
𝟏𝟎

0

𝟑
𝟏𝟎

1
10

2
10

3
10

4
10

terletak di sebelah kiri

5
10

𝟓
𝟏𝟎

𝟏
𝟐

6
10

= , maka

7
10

𝟑
𝟏𝟎

8
10

9
10

10
10

lebih kecil dari

𝟏
𝟐

Dari alternatif penyelesaian di atas diperoleh bahwa bilangan pecah yang letaknya
𝟏
𝟐

𝟑
𝟓

𝟑
𝟓

di sebelah kanan adalah sehingga lebih besar dari

𝟏
𝟐
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Soal TIMSS tahun 2011
No.

Soal

4

Pembahasan
Pada soal tersebut diketahui ada 4 gambar yang dibagi menjadi beberapa
bagian. Beberapa bagian tertentu diberi arsiran. Peserta didik menghitung
banyaknya keseluruhan daerah dan beberapa bagian yang diarsir.
1.

Banyaknya daerah yang diarsir = 3
Banyaknya daerah keseluruhan = 4
Gambar di samping menunjukkan
3

pecahan 4
3
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2.

Banyaknya daerah yang diarsir = 6
Banyaknya daerah keseluruhan = 8
Gambar di samping menunjukkan
6

3

pecahan 8 = 4
6

2

3.

Banyaknya daerah yang diarsir = 2
Banyaknya daerah keseluruhan = 3
Gambar di samping menunjukkan
2

pecahan 3

2

1

4.

Banyaknya daerah yang diarsir = 2
Banyaknya daerah keseluruhan = 4
Gambar di samping menunjukkan
2

1

4

2

pecahan =

2

2

Dari penjelasan di atas diperoleh penyelesaian bahwa gambar 1 dan 2
menunjukkan pecahan yang sama.
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Soal USBN tahun 2016
No.

Soal
13

Bentuk persen dari bilangan pecahan 20 adalah ….

10

A. 66%
B. 65%
C. 64%
D. 62%
Pembahasan

Alternatif penyelesaian yang dapat digunakan adalah sebagai berikut.
𝟏𝟑

Diketahui bilangan pecah 𝟐𝟎.
Ditanya bentuk persen. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh peserta
didik adalah membuat penyebut menjadi 100. Dari soal di atas diketahui
penyebutnya 20, maka

penyebut tersebut harus dikalikan 5 supaya

menjadi 100. Proses tersebut dapat digambarkan seperti di bawah ini.
Langkah 1

𝟏𝟑
=
𝟐𝟎

Supaya penyebut menjadi 100 maka harus dikalikan 5

Langkah 2

𝟏𝟑
=
𝟐𝟎

Karena penyebut dikalikan 5, maka pembilang dikalikan 5

𝟏𝟑 𝟏𝟑 𝒙 𝟓 𝟔𝟓
=
=
= 65%
𝟐𝟎 𝟐𝟎 𝒙 𝟓 𝟏𝟎𝟎
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Soal TIMSS 2007
No
.

Soal

16

Pembahasan
Diketahui gambar persegipanjang yang menunjukkan bilangan pecah.
Langkah pertama peserta didik menghitung banyaknya bagian
keseluruhan dari persegipanjang. Lalu menghitung banyaknya daerah yang
diarsir.

2

10
𝟐

Dari gambar di atas diperoleh nilai pecahan 𝟏𝟎, sehingga jika dinyatakan
dalam bentuk desimal adalah 0,2
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Soal USBN tahun 2015
No
.
7

Soal
1

1

Diketahui bilangan pecahan sebagai berikut: 2 8; 0,6; 82%; 4.
Urutan pecahan dari yang terkecil ke terbesar adalah ….
1

A. 2 ; 82%; 0,6;
8

1

1
4
1

B. 0,6; 82%; 4 ; 28
1

1

C. 82%; 4 ; 28; 0,6
D.

1
4

1

; 0,6; 82%; 28

Pembahasan
Alternatif penyelesaian yang dapat digunakan adalah sebagai berikut.
Setiap nilai pecahan diubah sebagai pecahan desimal.
𝟏

2𝟖 = 2,125
0,6
82% = 0,82
𝟏
𝟒

= 0,25

Sehingga jika diurutkan dari yang terkecil ke terbesar adalah:
𝟏

𝟏

; 0,6; 82%; 2𝟖

𝟒

B. Mengembangkan Soal HOTS
Soal HOTS merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk
mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu kemampuan berpikir
yang tidak sekadar mengingat (recall). Soal-soal HOTS memberikan
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penekanan lebih pada proses: 1) mentransfer fakta dari satu konteks ke
konteks lainnya, 2) memilih, memproses dan menerapkan informasi, 3)
mencari keterkaitan antara beberapa informasi yang berbed, 4) menggunakan
informasi untuk menyelesaikan masalah, dan 5) menguji informasi dan
gagasan secara kritis. Meskipun demikian, soal-soal yang berbasis HOTS tidak
berarti soal yang lebih sulit daripada soal recall. Pada penyusunan soal-soal
HOTS umumnya menggunakan stimulus. Stimulus merupakan dasar untuk
membuat pertanyaan.Dalam konteks HOTS, stimulus yang disajikan
hendaknya bersifat kontekstual dan menarik. Stimulus dapat bersumber dari
beberapa informasi yang berupa gambar, grafik, tabel, wacana dan lain-lain.
Stimulus hendaknay menuntut kemampuan menginterpretasi, mencari
hubungan,

menganalisis,

menyimpulkan,

atau

menciptakan.

Pilihlah

kasus/permasalahan kontekstual dan menarik atau terkini sehingga
memotivasi peserta didik untuk membaca.
Stimulus juga dapat diangkat dari permasalahan-permasalahan yang ada di
lingkungan sekitar satuan pendidikan seperti budaya, adat, kasus-kasus di
daerah, atau berbagai keunggulan yang terdapat di daerah tertentu.
Kreativitas seorang guru sangat mempengaruhi kualitas dan variasi stimulus
yang digunakan dalam penulisan soal HOTS.
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KISI-KISI SOAL
Jenis Sekolah
Mata Pelajaran
Alokasi Waktu
NO

1.

: Sekolah Dasar (SD)
: Matematika
: 10 menit

Kompetensi

Lingkup

yang Diuji

Materi

Pembelajaran

Bentuk

Pecahan

dan
urutan
pecahan

Materi

Indikator Soal

Pecahan Disajikan
senilai

Level

Bentuk

Kognitif

Soal

L2

PG

sebuah

permasalahan
sehari-hari

yang

berhubungan
dengan
sehingga

pecahan
peserta

didik

dapat

menggambarkan
cara

pembagian

yang

dilakukan

sesuai

dengan

permasalahan
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL

Jenis Sekolah

: SD

Kurikulum

: 2013

Kelas

: 4

Bentuk Soal

: PG

Mata Pelajaran

: Matematika

Nama Penyusun

:

KOMPETENSI

Buku

Pengetahuan/

DASAR

Sumber :

Pemahaman

3.1 Menjelaskan

konkret

Penalaran

Ibu membeli sebuah martabak berbentuk persegi. Separuh
Nomor

gambar dan model

V

RUMUSAN BUTIR SOAL

pecahan-pecahan
senilai dengan

Aplikasi

Soal
1

dari martabak tersebut dibagikan kepada tiga orang
anaknya sehingga setiap anaknya mendapat bagian yang
sama. Separuh sisanya akan diberikan kepada ayah dan

LINGKUP

ketiga anaknya sehingga pada akhirnya mereka akan

MATERI

mendapatkan bagian martabak yang sama. Gambarkan

Bentuk dan urutan

pembagian yang dilakukan oleh ibu terhadap martabak

pecahan

tersebut.
A.

MATERI
Pecahan senilai

Kunci

INDIKATOR

Jawaban

SOAL
Disajikan

sebuah

B.

C

permasalahan
sehari-hari

yang

berhubungan
dengfan

pecahan

sehingga

peserta

45

didik

dapat

C.

menggambarkan
cara

pembagian

yang

dilakukan

sesuai

dengan

permasalahan
D.
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Unit Pembelajaran
Bentuk dan Urutan Pecahan

KESIMPULAN

Pada Unit Bentuk dan Urutun Pecahan di bahas dua materi yaitu Pecahan
Senilai dan Bentuk Pecahan. Kedua materi ini mempunyai banyak aplikasi
dalam kehidupan nyata sehingga guru dalam merancang pembelajaran harus
mengaitkan materi pembelajaran dengan konteks dunia nyata.
Perancangan kegiatan pembelajaran merupakan salah satu unsur terpenting
agar KD dapat tercapai dengan baik. Merancang aktivitas pembelajaran
hendaknya memperhatikan alat, bahan dan sarana yang tersedia. Dalam
merancang aktivitas pembelajaran guru juga harus memperhatikan kondisi
peserta didik.
Untuk mencapai target KD dibahas serangkaian kegiatan, antara lain contoh
aktivitas yang dapat dilakukan, bahan bacaan yang mendukung, dan
pembahasan soal

contoh USBN dan/atau soal PISA/TIMSS serta contoh

pengembangan soal-soal yang berorientasi berpikir tinggkat tinggi yang
dilalui dengan pembuatan kisi-kisi dan kartu soal yang kesemuanya dalam
rangka ketercapaian KD tersebut.
Aktivitas yang baik akan menghasilkan output pembelajaran yang baik pula.
USBN merupakan salah satu evaluasi yang dilakukan oleh satuan pendidikan
untuk melihat ketercapaian hasil belajar peserta didik. Kemampuan peserta
didik dalam menjawab soal-soal USBN sangat dipengaruhi oleh proses
pembelajaran yang baik.
Soal-soal HOTS merupakan soal yang dirancang oleh guru sesuai KD yang
dapat melatih peserta didik agar dapat berpikir kreatif, berpikir analisis dan
bernalar. Untuk itu guru harus mengembangankan soal HOTS.
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UMPAN BALIK
Agar Saudara berhasil baik dalam mempelajari sub unit Ukuran Pemusatan ini,
ikutilah petunjuk belajar berikut ini:
1. Bacalah uraian dan contoh-contoh dengan cermat dan berulang-ulang
sehingga Saudara benar-benar memahami dan menguasai materi yang
ada dalam sub-unit ini.
2. Kerjakan contoh-contoh soal secara mandiri maupun berkelompok. Jika
Saudara mengalami kesulitan, maka ikutilah rambu-rambu atau
penjelasan dalam menjawab latihan.
3. Lakukanlah aktivitas-aktivitas yang dicontohkan oleh unit ini kepada
peserta didik Saudara di dalam kelas. Mintalah bantuan rekan guru,
instruktur atau pengawas untuk menjadi observer di kelas Saudara ketika
Saudara melakukan aktivitas-aktivitas yang dicontohkan. Mintalah
bantuan dan saran mereka dalam rangka perbaikan pelaksanaan
aktivitas-aktivitas tersebut.
4. Jika Saudara masih mengalami kesulitan setelah mengikuti rambu-rambu
atau penjelasan dalam memahami materi serta melakukan aktivitasaktivitas yang terdapat di dalam sub-unit ini, mintalah bantuan instruktur,
pengawas atau narasumber yang ada.
Selamat belajar, selamat bekerja, semoga sukses!
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PENGANTAR
Setelah mempelajari konsep dasar pecahan, pada Unit 2 ini akan dibahas
materi operasi hitung pecahan yaitu: (1) Penaksiran Operasi Hitung pada
Bilangan Cacah, Pecahan, dan Desimal, (2) Penjumlahan dan pengurangan
pecahan dengan penyebut berbeda, dan (3) Perkalian dan pembagian pecahan
dan desimal. Dalam menanamkan konsep operasi hitung pecahan sebaiknya
guru juga mengawali secara kontekstual, yaitu dengan memberikan contoh
permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang dekat dengan anak.
Dengan mengintegrasikan penguatan pendidikan karakter, diharapkan
setelah mempelajari modul ini peserta, khususnya guru matematika jenjang
Sekolah Dasar dapat menentukan operasi hitung pecahan dan menggunakan
konsep operasi hitung pecahan untuk menyelesaikan masalah dengan tepat.
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KOMPETENSI DASAR
A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar kelas IV
dan kelas V pada tabel berikut.
Tabel 1. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
NO

KOMPETENSI DASAR

TARGET KD

KELAS

 Menjelaskan
penaksiran
jumlah
bilangan cacah
 Melakukan penaksiran jumlah bilangan
cacah
 Menjelaskan
penaksiran
selisih
bilangan cacah
 Melakukan penaksiran selisih bilangan
cacah
 Menjelaskan penaksiran hali kali
bilangan cacah
 Melakukan penaksiran hasil kali
bilangan cacah
 Mejelaskan penaksiran hasil bagi
bilangan cacah
 Melakukan penaksiran hasil bagi
bilangan cacah
 Menjelaskan
penaksiran
jumlah
bilangan pecahan
 Melakukan penaksiran jumlah bilangan
pecahan
 Menjelaskan
penaksiran
selisih
bilangan pecahan
 Melakukan penaksiran selisih bilangan
pecahan
 Menjelaskan penaksiran hali kali
bilangan pecahan
 Melakukan penaksiran hasil kali
bilangan pecahan

IV

KD PENGETAHUAN
1.

3.3 Menjelaskan dan
melakukan
penaksiran
dari
jumlah,
selisih,
hasil kali, dan hasil
bagi dua bilangan
cacah
maupun
pecahan
dan
desimal

58

NO

KOMPETENSI DASAR

TARGET KD

KELAS

 Mejelaskan penaksiran hasil bagi
bilangan pecahan
 Melakukan penaksiran hasil bagi
bilangan pecahan
 Menjelaskan
penaksiran
jumlah
bilangan desimal
 Melakukan penaksiran jumlah bilangan
desimal
 Menjelaskan
penaksiran
selisih
bilangan desimal
 Melakukan penaksiran selisih bilangan
desimal
 Menjelaskan penaksiran hali kali
bilangan desimal
 Melakukan penaksiran hasil kali
bilangan desimal
 Mejelaskan penaksiran hasil bagi
bilangan desimal
 Melakukan penaksiran hasil bagi
bilangan desimal
KD KETERAMPILAN
1.

4.3
Menyelesaikan
masalah
penaksiran
dari
jumlah,
selisih,
hasil kali, dan hasil
bagi dua bilangan
cacah
maupun
pecahan
dan
desimal

IV

 Menyelesaikan masalah penaksiran
dari jumlah dua bilangan cacah
 Menyelesaikan masalah penaksiran
dari selisih dua bilangan cacah
 Menyelesaikan masalah penaksiran
dari hasil kali dua bilangan cacah
 Menyelesaikan masalah penaksiran
dari hasil bagi dua bilangan cacah
 Menyelesaikan masalah penaksiran
dari jumlah dua bilangan pecahan
 Menyelesaikan masalah penaksiran
dari selisih dua bilangan pecahan
 Menyelesaikan masalah penaksiran
dari hasil kali dua bilangan pecahan
 Menyelesaikan masalah penaksiran
dari hasil bagi dua bilangan pecahan
 Menyelesaikan masalah penaksiran
dari jumlah dua bilangan desimal
 Menyelesaikan masalah penaksiran
dari selisih dua bilangan desimal
 Menyelesaikan masalah penaksiran
dari hasil kali dua bilangan desimal
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NO

KOMPETENSI DASAR

TARGET KD

KELAS

 Menyelesaikan masalah penaksiran
dari hasil bagi dua bilangan desimal

KD PENGETAHUAN
3.1 Menjelaskan dan  Menjelaskan penjumlahan dua pecahan
melakukan
dengan penyebut berbeda
penjumlahan dan  Melakukan penjumlahan dua pecahan
pengurangan dua
dengan penyebut berbeda
pecahan
dengan  Menjelaskan penurangan dua pecahan
penyebut berbeda
dengan penyebut berbeda
 Melakukan penjgurangan dua pecahan
dengan penyebut berbeda

V

KD KETERAMPILAN
4.1
Menyelesaikan  Menyelesaikan masalah yang berkaitan
masalah
yang
dengan penjumlahan dua pecahan
berkaitan dengan
dengan penyebut berbeda
penjumlahan dan  Menyelesaikan masalah yang berkaitan
pengurangan dua
dengan pengurangan dua pecahan
pecahan
dengan
dengan penyebut berbeda
penyebut berbeda

V

KD PENGETAHUAN
3.2 Menjelaskan dan  Menjelaskan
perkalian
bilangan
melakukan
pecahan
perkalian
dan  Melakukan perkalian bilangan pecahan
pembagian
 Menjelaskan
pembagian
bilangan
pecahan
dan
pecahan
desimal
 Melakukan
pembagian
bilangan
pecahan
 Menjelaskan
perkalian
bilangan
desimal
 Melakukan perkalian bilangan desimal
 Menjelaskan
pembagian
bilangan
desimal
 Melakukan
pembagian
bilangan
desimal

KD KETERAMPILAN
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V

NO

KOMPETENSI DASAR

TARGET KD

KELAS

4.2
Menyelesaikan
masalah
yang
berkaitan dengan
perkalian
dan
pembagian
pecahan
dan
desimal

 Menyelesaikan masalah yang berkaitan
dengan perkalian pecahan
 Menyelesaikan masalah yang berkaitan
dengan pembagian pecahan
 Menyelesaikan masalah yang berkaitan
dengan perkalian desimal
 Menyelesaikan masalah yang berkaitan
dengan pembagian desimal

v

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Tabel 2. Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)
IPK Pengetahuan

IPK Keterampilan
Kelas IV

Indikator Pendukung

Indikator Pendukung

3.3.1 Menjelaskan penaksiran jumlah
bilangan cacah

Indikator Kunci

3.3.2 Menjelaskan penaksiran selisih
bilangan cacah
3.3.3 Menjelaskan penaksiran
kali bilangan cacah

hali

3.3.4 Mejelaskan penaksiran
bagi bilangan cacah

hasil

4.3.1Menyelesaikan
penaksiran dari
bilangan cacah

masalah
jumlah dua

4.3.2Menyelesaikan
penaksiran dari
bilangan cacah

masalah
selisih dua

3.3.5 Menjelaskan penaksiran jumlah 4.3.3Menyelesaikan
masalah
bilangan pecahan
penaksiran dari hasil kali dua
bilangan cacah
3.3.6 Menjelaskan penaksiran selisih
bilangan pecahan
4.3.4Menyelesaikan
masalah
penaksiran dari hasil bagi dua
3.3.7 Menjelaskan penaksiran hali
bilangan cacah
kali bilangan pecahan
hasil 4.3.5Menyelesaikan
penaksiran dari
bilangan pecahan
3.3.9 Menjelaskan penaksiran jumlah
4.3.6
Menyelesaikan
bilangan desimal
penaksiran dari
3.3.10 Menjelaskan penaksiran selisih
bilangan pecahan
bilangan desimal
3.3.8 Mejelaskan penaksiran
bagi bilangan pecahan

masalah
jumlah dua
masalah
selisih dua
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IPK Pengetahuan

IPK Keterampilan

3.3.11 Menjelaskan penaksiran
kali bilangan desimal

hali

3.3.12 Mejelaskan penaksiran
bagi bilangan desimal

hasil

4.3.8Menyelesaikan
masalah
penaksiran dari hasil bagi dua
bilangan pecahan

Indikator Kunci
3.3.13 Melakukan penaksiran jumlah
bilangan cacah
3.3.14 Melakukan penaksiran selisih
bilangan cacah
3.3.15 Melakukan penaksiran hasil kali
bilangan cacah
3.3.16 Melakukan penaksiran
bagi bilangan cacah

4.3.7Menyelesaikan
masalah
penaksiran dari hasil kali dua
bilangan pecahan

hasil

3.3.17 Melakukan penaksiran jumlah
bilangan pecahan

4.3.9Menyelesaikan
penaksiran dari
bilangan desimal

masalah
jumlah dua

4.3.10 Menyelesaikan
penaksiran dari
bilangan desimal

masalah
selisih dua

4.3.11 Menyelesaikan
masalah
penaksiran dari hasil kali dua
bilangan desimal
4.3.12 Menyelesaikan

masalah
penaksiran dari hasil bagi dua
bilangan desimal

3.3.18 Melakukan penaksiran selisih
bilangan pecahan
3.3.19 Melakukan penaksiran hasil kali
bilangan pecahan
3.3.20 Melakukan penaksiran
bagi bilangan pecahan

hasil

3.3.21 Melakukan penaksiran jumlah
bilangan desimal
3.3.22 Melakukan penaksiran selisih
bilangan desimal
3.3.23 Melakukan penaksiran hasil kali
bilangan desimal
3.3.24 Melakukan penaksiran
bagi bilangan desimal

hasil

Kelas V
Indikator Pendukung

Indikator Kunci

3.1.1 Menjelaskan penjumlahan dua
pecahan dengan penyebut berbeda

4.1.1Menyelesaikan masalah
yang
berkaitan dengan penjumlahan
dua pecahan dengan penyebut
berbeda

3.1.2 Menjelaskan penurangan dua
pecahan dengan penyebut berbeda

Indikator Kunci
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4.1.2Menyelesaikan masalah
yang
berkaitan dengan pengurangan

IPK Pengetahuan

IPK Keterampilan
dua pecahan dengan penyebut
berbeda

3.1.3 Melakukan penjumlahan dua
pecahan dengan penyebut berbeda
3.1.4 Melakukan
pengurangan dua
pecahan dengan penyebut berbeda

Kelas VI
Indikator Pendukung

Indikator Pendukung

3.2.1 Menjelaskan perkalian bilangan
pecahan
3.2.2 Menjelaskan
bilangan pecahan

pembagian

Indikator Kunci
4.1.3Menyelesaikan masalah
yang
berkaitan
dengan
perkalian
pecahan

3.2.3 Menjelaskan perkalian bilangan
desimal
3.2.4 Menjelaskan
bilangan desimal

Indikator Kunci

4.1.4Menyelesaikan masalah
yang
berkaitan dengan pembagian
pecahan
pembagian
4.1.5Menyelesaikan masalah
yang
berkaitan
dengan
perkalian
desimal

yang
3.2.5 Melakukan perkalian bilangan 4.1.6Menyelesaikan masalah
berkaitan dengan pembagian
pecahan
desimal
3.2.6 Melakukan pembagian bilangan
Indikator Pengayaan
pecahan
3.2.7 Melakukan perkalian bilangan
desimal
3.2.8 Melakukan pembagian bilangan
desimal
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APLIKASI DI DUNIA NYATA
A. Penaksiran operasi hitung pada bilangan cacah, pecahan

dan desimal
Permasalahan penaksiran bilangan pecahan sangat banyak ditemui dalam
kehidupan sehari-hari. Misalnya kita berkunjung di sebuah toko buku untuk
membeli buku. Setelah memilih-milih, kita bermaksud membeli 5 eksemplar
buku cerita dengan harga masing-masing Rp 49.500, Rp 62.300, Rp 34.800, Rp
76.100, dan Rp 25.200. Jika setiap eksemplar buku dikenai potongan harga
20%, kira-kira berapa rupiah uang yang harus kita sediakan?

Gambar 1. Suasana Toko Buku
Sumber: http://bogor.tribunnews.com/2015/12/24/ada-diskon-buku-cerita-anakdi-gramedia-botani-square diunduh pada 20 Maret 2019 pukul 10.36 WIB
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B. Penjumlahan dan Pengurangan Dua Pecahan dengan

Penyebut Berbeda
Menjelang perayaan hari raya idul fitri, Nisa senang sekali membantu Ibu
membuat kue-kue kering untuk hidangan para tamu yang silaturahmi ke
rumahnya. Ibu meminta agar Nisa menghitung kebutuhan terigu dan gula
halus yang diperlukan. Dari laman internet dia mencatat resep tiga jenis kue
yang akan dibuat sebagai berikut.

Gambar 2. Resep Anake Kue Kering
Sumber: https://www.merdeka.com/gaya/4-resep-cara-membuat-kue-kering-sendiri-dirumah-yang-mudah-dan-praktis-kln.html diunduh pada 21 Maret 2019 pukul 11.18 (dengan
perubahan satuan berat)
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C. Perkalian dan Pembagian Pecahan dan Desimal

Gambar 3. Menimbang Gula

Sumber: https://radarbanyumas.co.id/bobot-tidak-sesuai-operasi-pasardiprotes-pembeli/ diuduh pada 22 Maret 2019 pukul 10.00
Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendapati pedangang sembako yang
membeli gula pasir dalam jumlah besar, kemudian menjualnya dalam bentuk
kemasan kecil sesuai kebutuhan masyarakat pembelinya. Sebagai contoh, Pak
Wahyu membeli sekarung gula pasir dengan bobot membeli 45 kg. Setengah
dari gula tersebut dibungkus dengan kemasan ½ kg dan separuhnya lagi
dibungkus dengan kemasan ¼ kg. Barapakah banyaknya kemasan setengahan
dan seperempatan yang diperoleh Pak Wahyu?
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SOAL-SOAL UN/USBN

A. Penaksiran Operasi Hitung pada Bilangan Cacah, Pecahan,

dan Desimal
Berikut ini contoh soal USBN/TIMSS yang berkaitan dengan materi Penaksiran
Operasi Hitung pada Bilangan Cacah, Pecahan, dan Desimal.
Berikut ini contoh soal TIMSS 2007 yang berkaitan dengan materi penaksiran
operasi bilangan cacah, pecahan, dan desimal
No.

Soal

1

Bobot sebuah penjepit pakaian 9,2 g. Taksiran terbaik untuk bobot 1000
buah penjepit pakaian adalah ….
A. 900 g
B. 9.000 g
C. 90.000 g
D. 900.000 g

Identifikasi
Level Kognitif

: L2

Indikator yang
bersesuaian

: 3.3.23 Melakukan penaksiran hasil kali bilangan desimal

Diketahui

: Bobot sebuah penjepit pakaian

Ditanyakan

: Taksiran terbaik bobot 1.000 buah penjepit
pakaian

Materi yang
dibutuhkan

: Penaksiran hasil kali bilangan desimal
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B. Penjumlahan dan Pengurangan Pecahan dengan Penyebut

Berbeda
Berikut ini contoh soal-soal USBN yang berkaitan dengan materi Penjumlahan
dan Pengurangan Pecahan dengan Penyebut Berbeda. Contoh soal USBN tahun
2016.
No.
1

Soal
1

7

2

Hasil 5 4 − 3 8 − 3 = ⋯
A.
B.

5
24
17
24
7

C. 1 24
1

D. 2 24
Identifikasi
Level Kognitif

: L2

Indikator yang
bersesuaian

: 3.1.4 Melakukan pengurangan dua pecahan
dengan penyebut berbeda

Diketahui

: Bilangan pecahan dengan penyebut berbeda

Ditanyakan

: Hasil operasi pengurangan

Materi yang
dibutuhkan

: Pengurangan dua pecahan dengan penyebut
berbeda

Contoh soal USBN tahun 2017
No.
2

Soal
9

1

2

Hasil 218 − 1 4 − 3 = ⋯
6

A. 1 11
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B. 1
C.
D.

1
18

7
12
4
9

Identifikasi
Level Kognitif

: L2

Indikator yang
bersesuaian

: 3.1.4 Melakukan pengurangan dua pecahan
dengan penyebut berbeda

Diketahui

: Bilangan pecahan dengan penyebut berbeda

Ditanyakan

: Hasil pengurangan

Materi yang
dibutuhkan

: Pengurangan dua pecahan dengan penyebut
berbeda

C. Perkalian dan Pembagian Pecahan dan Desimal
Berikut ini contoh soal-soal USBN yang berkaitan dengan materi Perkalian dan
Pembagian Pecahan dan Desimal. Contoh soal USBN tahun 2017.
No.

Soal

1

Ibu membeli 7 kg gula pasir, 20% dari gula pasir tersebut digunakan
2
untuk membuat kue. Sisa gula pasir ibu yang belum dipakai adalah ….

1

A. 1,5 kg
B. 5,5 kg
C. 6,0 kg
D. 7,0 kg

Identifikasi
Level
Kognitif

: L2
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4.1.2 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
pengurangan dua pecahan dengan penyebut berbeda
4.1.5 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
perkalian desimal

Indikator
yang
bersesuaia
n

:

Diketahui

: Bobot gula mula-mula 71 kg
2

Ditanyakan

: Bobot gula setelah dikurang 20%

Materi yang
dibutuhkan

: Pengurangan bilanga pecahan dengan penyebut berbeda

70

Perkalian bilangan desimal

BAHAN PEMBELAJARAN
A. Aktivitas Pembelajaran
Mari kita perhatikan berbagai kegiatan dalam kehidupan sehari-hari yang
berkaitan dengan operasi bilangan pecahan seperti contoh pada sub bab
sebelumnya.

Aktivitas 1 Menaksir hasil operasi hitung bilangan cacah, pecahan,
dan desimal
Ketika mempelajari penaksiran hasil operasi bilangan cacah, pecahan, dan
desimal, peserta didik dipersyaratkan harus sudah menguasai aturan
pembulatan. Dalam kehidupan sehari-hari penaksiran dipergunakan untuk
membuat perkiraan hasil operasi suatu perhitungan.
Menaksir Jumlah, selisih, hasil kali dan hasil bagi bilangan cacah
Berikut merupakan alternatif cara membelajarkan penaksiraan jumlah,
selisih, hasil kali dan hasil bagi bilangan cacah kepada siswa. Siswa diajak
bereksplorasi menggunakan media yang sudah disediakan guru.
1. Mintalah siswa untuk bekerja secara berpasangan
2. Bagikan Lembar Kerja kepada setiap pasangan
3. Awali kegiatan dengan memberikan permasalahan terkait dengan
penaksiraan jumlah, selisih, hasil kali dan hasil bagi bilangan cacah.
Contoh permasalahan:
Perhatikan daftar jumlah penonton harga tiket pertandingan sepakbola
berikut ini:
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Gambar 4. Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta

Sumber: https://www.jawapos.com/sepak-bola/sepak-bolaindonesia/07/02/2019/sambut-liga-1-2019-stadion-maguwoharjo-slemanmulai-bersolek diunduh pada 26 Maret 2019 pukul 15.30 WIB
Tribun

Jumlah
Penonton

Harga Tiket

Barat

12345

20.500

Timur

11975

19.300

Utara

7565

15250

Selatan

8123

14.600

Jumlah Hasil
Penjualan tiket

Taksirlah berapa jumlah penonton dalam ribuan terdekat!
Taksirlah berapa jumlah hasil penjualan tiket dalam ribuan terdekat!
Taksirlah berapa selisih hasil penjualan tiket untuk tribun barat dan
tribun timur dalam ribuan terdekat!
4.

Tanyakan kepada siswa, kira-kira bagaimana cara kalian akan
menyelesaikan permasalahan tersebut!
(Guru membimbing supaya jawaban siswa mengarah pada pembulatan
bilangan cacah ke ribuan terdekat)

5.

Bimbinglah siswa untuk menuliskan permasalahan di atas ke dalam
kalimat/model matematika.
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6.

Mintalah siswa secara berpasangan menjawab pertanyaan yang terdapat
pada Lembar Kerja.

Menaksir Jumlah, selisih, hasil kali dan hasil bagi bilangan pecahan
Berikut merupakan alternatif cara bagaimana membelajarkan penaksiraan
jumlah, selisih, hasil kali dan hasil bagi bilangan pecahan kepada siswa.
Siswa diajak bereksplorasi menggunakan media yang sudah disediakan guru.
1. Mintalah siswa untuk bekerja secara berpasangan
2. Bagikan Lembar Kerja kepada setiap pasangan
3. Awali kegiatan dengan memberikan permasalahan terkait dengan
penaksiraan jumlah, selisih, hasil kali dan hasil bagi bilangan pecahan.
Contoh permasalahan:
Perhatikan daftar harga parcel buah berikut ini:

Banyaknya
3
4
1
5
2
1
1
4
3
1
5
3
4
2

Satuan

Nama Barang

Harga
Satuan

kg

Gula Pasir

13.000

Kg

Beras

10.000

kg

Bawang merah

15.000

kg

Gula merah

14.000

kg

Minyak goreng

17.000

Jumlah
Harga

Berapa taksiran berat total barang belanjaan Ibu?
Jika Ibu membawa uang Rp 180.000, cukupkah uang tersebut untuk
membayar semua barang belajaannya?
7. Tanyakan kepada siswa, kira-kira bagaimana cara kalian akan
menyelesaikan permasalahan tersebut!
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(Guru membimbing supaya jawaban siswa mengarah pada pembulatan
pecahan ke satuan terdekat)
8. Bimbinglah siswa untuk menuliskan permasalahan di atas ke dalam
kalimat/model matematika.
9. Mintalah siswa secara berpasangan menjawab pertanyaan yang terdapat
pada Lembar Kerja.
Menaksir Jumlah, selisih, hasil kali dan hasil bagi bilangan desimal
Berikut merupakan alternatif cara bagaimana membelajarkan penaksiraan
jumlah, selisih, hasil kali dan hasil bagi bilangan deimal kepada siswa. Siswa
diajak bereksplorasi menggunakan media yang sudah disediakan guru.
1.

Mintalah siswa untuk bekerja secara berpasangan

2.

Bagikan Lembar Kerja kepada setiap pasangan

3.

Awali kegiatan dengan memberikan permasalahan terkait dengan

penaksiraan jumlah, selisih, hasil kali dan hasil bagi bilangan desimal.
Contoh permasalahan:
Perhatikan gambar berikut ini:

Gambar 5. Kamar mandi

74

Sebuah bak mandi terbuat dari tembok yang berlapis keramik diketahui
bagian dalamnya berukuran panjang 60,2 cm, lebar 39,9 cm, dan tinggi 30,4
cm.
Berapa taksiran volume bak mandi tersebut?
Jika debit air keran 99 cm3 per detik, taksirlah berapa menit waktu yang
diperlukan untuk mengisi bak mandi terseb ut sampai penuh?
4. Tanyakan

kepada

siswa,

kira-kira

bagaimana

cara

kalian

akan

menyelesaikan permasalahan tersebut! (Guru membimbing supaya
jawaban siswa mengarah pada pembulatan pecahan ke satuan terdekat)
5. Bimbinglah siswa untuk menuliskan permasalahan di atas ke dalam
kalimat/model matematika.
6. Mintalah siswa secara berpasangan menjawab pertanyaan yang terdapat
pada Lembar Kerja.

Aktivitas 2 Penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan
penyebut berbeda
Penjumlah pecahan biasa dengan penyebut berbeda
Ketika mempelajari penjumlahan pecahan berbeda penyebut, syarat yang
harus dikuasai terlebih dahulu adalah penjumlahan pecahan dengan penyebut
sama. Penjumlahan pecahan yang berpenyebut sama dapat diperoleh hasilnya
dengan

menjumlah pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap.

Penjumlahan pecahan dengan penyebut tidak sama dapat dilakukan dengan
menyamakan penyebut kedua pecahan terlebih dahulu sehingga menjadi dua
pecahan berpenyebut sama.

Sebagai contoh adalah mencari hasil penjumlahan dari

1
3

3

+ 6.

Jika diperagakan dengan menggunakan blok pecahan akan diperoleh gambar
sebagai berikut.
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Diubah menjadi
Sehingga diperoleh

Perhatikan bahwa

2
6

merupakan pecahan senilai dari

1
3

yang diperoleh dari

1

mengalikan pembilang dan penyebut pecahan 3 dengan bilangan bulat 2.
1 1×2 2
=
=
3 3×2 6
1

Kembali ke permasalahan di atas, dari gambar terlihat bahwa jika 3 digabung
3

5

dengan 6 menghasilkan 6. Dalam kalimat matematika dapat ditulis:
1 3 2 3 5
+ = + =
3 6 6 6 6

Berikut merupakan alternatif cara bagaimana membelajarkan penjumlahan
pecahan berbeda penyebut kepada siswa. Siswa diajak bereksplorasi
menggunakan kertas yang sudah disediakan guru.
1.

Mintalah siswa untuk bekerja secara berpasangan

2.

Bagikan Lembar Kerja kepada setiap pasangan

3.

Berikan 2 kertas beda warna dengan masing-masing kertas berukuran 30
cm  10 cm kepada setiap pasangan
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4.

Awali kegiatan dengan memberikan permasalahan terkait dengan
penjumlahan dua pecahan berbeda penyebut.
Contoh permasalahan:
1

Untuk membuat seragam paduan suara anaknya, Bu Hana memerlukan 2
meter kain batik dan

1
4

kain polos. Berapa meter keseluruhan kain yang

diperlukan Bu Hana?
5.

Tanyakan kepada siswa, kira-kira bagaimana cara kalian akan
menyelesaikan permasalahan tersebut!

6.

(Guru membimbing supaya jawaban siswa mengarah pada menjumlahkan
kain batik dan kain polos)

7.

Bimbinglah siswa untuk menuliskan permasalahan di atas ke dalam
kalimat/model matematika.

8.

Dengan bimbingan guru, mintalah siswa mengikuti kegiatan melipat
kertas sesuai instruksi guru seperti berikut.
a. Ambil 2 kertas yang sudah disiapkan.
b. Lipat kertas pertama menjadi dua bagian yang sama, kemudian arsir 1
1

bagian yang menunjukkan 2. Selanjutnya lipat kertas kedua menjadi 4
bagian yang sama, beri garis pada setiap bekas lipatan, dan arsir satu
1

bagian untuk menggambarkan nilai dari pecahan .
4

1

c. Gabungkan potongan yang menunjukkan pecahan bagian yang diarsir
4

dengan cara melipat kertas kedua sehingga hanya memperlihatkan
1

pecahan 4-an saja, kemudian tempelkan pada kertas pertama seperti
gambar berikut ini.
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d. Lipatlah sisa atau bagian yang tidak diarsir ke belakang, lanjutkan
melipat kertas ke depan dan ke belakang sesuai ukuran sisa yang ada.
Dalam hal ini baik kertas yang pertama maupun yang kedua ikut
terlipat. Lipatan diteruskan sampai semua kertas terlipat habis dengan
ukuran sama. Maka akan terlihat lipatan-lipatan yang menunjukkan
penyebut persekutuan seperti gambar berikut ini.

e. Bukalah lipatan-lipatan dari 2 kertas yang ada.
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7. Setelah selesai, mintalah siswa secara berpasangan menjawab pertanyaan
yang terdapat pada Lembar Kerja.
Penjumlahan pecahan campuran dengan penyebut berbeda
1.

Sebagai permulaan, berilah permasalahan terlebih dahulu.
Contoh permasalahan:
Untuk kegiatan pramuka, setiap regu diminta membawa beras. Regu elang
3

1

menugaskan Zidan membawa 2 4 kg beras dan Hasan membawa 1 2 kg
beras. Berapa kg beras yang dibawa regu Elang?
2.

Tanyakan kepada siswa apa yang harus dilakukan untukk mengetahui
banyak beras yang dibawa Elang.

3.

Bimbinglah siswa untuk menyatakan permasalahan di atas dalam
kalimat matematika:
3
1
2 +1 =⋯
4
2

4.

Guru dapat mengilustrasikan permasalahan menggunakan gambar
arsiran seperti berikut.

3
4

2

5.

1

1
2

Tanyakan kepada siswa berapa hasilnya jika bagian yang utuh digabung?
Jika bagian yang utuh digabung diperoleh,

3
6.

Tanyakan kepada siswa berapa hasilnya jika bagian yang tidak utuh
3

1

4

2

digabung. Jika bagian yang tidak utuh digabung yaitu + diperoleh,
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Berdasarkan gambar terlihat bahwa bagian yang tidak utuh adalah:
3 1 3 2 3+2 5
1
+ = + =
= =1
4 2 4 4
4
4
4
7.

Ajaklah siswa kembali ke permasalahan semula, dan tanyakan berapa
penyelesaiannya

8.

Selanjutnya perlu disampaikan proses penyelesaian menggunakan
algoritma sebagai berikut.
3
1
3 1
2 + 1 = (2 + 1) + ( + )
4
2
4 2
3 2
=3+( + )
4 4
5
=3+
4
1
=3+1
4
1
= (3 + 1) +
4
1
=4
4

Pengurangan pecahan biasa yang berpenyebut beda
Syarat yang harus dikuasai terlebih dahulu sebelum melakukan pengurangan
dua pecahan yang berbeda penyebut adalah menguasai pengurangan pecahan
yang berpenyebut sama. Pengurangan pecahan berpenyebut sama dapat
dilakukan dengan mengurangkan pembilangnya, sedangkan penyebutnya
tetap. Adapun pengurangan pecahan berpenyebut tidak sama dapat dilakukan
dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu sehingga menjadi dua
pecahan berpenyebut sama.
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Perhatikan contoh berikut.
3

Ibu mempunyai mentega 4 kg. Digunakan untuk membuat kue

1
2

kg. Berapa kg

mentega yang tersisa?
Permasalahan di atas dapat diilustrasikan dengan gambar sebagai berikut.

Dari gambar (2) dan gambar (4) diperoleh gambar berikut.
Mentega yang dipakai =
1

2

kg

Mentega ibu =

3
4

kg
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Bagian yang diarsir mula-mula bernilai
bagian arsiran yang bernilai

2
4

3
4

(banyaknya mentega Ibu), kemudian

dihapus (mentega yang digunakan), maka

diperoleh:

Sisa mentega =

1

4

1

Berdasar gambar terlihat bahwa sisa mentega yang tidak digunakan adalah 4.
Jika dinyatakan dalam kalimat matematika, penyelesaian soal di atas dapat
ditulis,
3 1 3 2 3−2 1
− = − =
=
4 2 4 4
4
4

1

Jadi mentega yang tersisa adalah 4 kg.
Salah satu alternatif cara untuk membelajarkan pengurangan pecahan
berbeda penyebut adalah sebagai berikut.
1. Mintalah siswa untuk bekerja secara berpasangan
2. Bagikan Lembar Kerja kepada setiap pasangan
3. Berikan 2 plastik mika beda warna berbentuk persegi dengan ukuran 21
cm  21 cm dan spidol kepada setiap pasangan
4. Mintalah siswa mengikuti kegiatan sesuai instruksi pada Lembar Kerja,
jika kesulitan dipersilakan bertanya pada guru.
5. Setelah selesai, mintalah siswa secara berpasangan menjawab pertanyaan
yang terdapat pada Lembar Kerja.
Pengurangan pecahan campuran dengan penyebut berbeda
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1.

Berikan permasalahan seperti contoh berikut.
1

3

2

4

Ibu membeli beras seberat 4 kg, kemudian yang 1 kg diberikan kepada
Andi untuk bekal berkemah. Berapa sisa beras Ibu?
2.

Bimbing siswa untuk menuliskan kalimat matematika yang bersesuaian
dengan permasalahan di atas.
1
3
4 −1 =⋯
2
4

3.

Guru dapat mengilustrasikan permasalahan di atas dengan gambar
sebagai berikut.
Beras yang dibeli Ibu

4
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4.

Mintalah siswa memperhatikan gambar, tanyakan berapa sisa yang
tampak. Berdasar gambar maka sisanya adalah adalah:
1 1
1 2
3
2+ + = 2+ + =2
4 2
4 4
4

5.

Mintalah siswa menjawab permasalahan yang diberikan

6.

Berikan algoritma proses penyelesaian permasalahan di atas.
1
3
1 3
4 − 1 = (4 − 1) + −
2
4
2 4
1 3
=3+ −
2 4
1 3
=2+1+ −
2 4
4 3 1
=2+ − +
4 4 2
1 1
=2+ +
4 2
1 2
=2+ +
4 4
3
=2
4
Atau dapat juga diubah dulu menjadi pecahan biasa seperti berikut.
1
3 9 7
4 −1 = −
2
4 2 4
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18 7
−
4 4
9
=
4
1
=2
4
=

Selanjutnya siswa diminta mengerjakan soal latihan yang masih sederhana,
yakni soal-soal yang dapat dikerjakan dengan menerapkan rumus yang ada.

Aktivitas 3 Perkalian dan pembagian pecahan dan desimal
Perkalian pada hakekatnya adalah penjumlahan berulang. Untuk mempelajari
materi perkalian pecahan diperlukan materi prasyarat sebagai berikut.


Pecahan senilai



Konsep perkalian sebagai penjumlahan berulang pada bilangan cacah



Penjumlahan pecahan berpenyebut sama



Pecahan campuran



Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK)

Perkalian Pecahan
Perkalian bilangan asli dengan pecahan biasa
Pada prinsipnya, seperti pada bilangan asli, cacah, dan bulat, perkalian adalah
penjumlahan yang berulang. Bilangan asli dikalikan dengan pecahan biasa
hasilnya

adalah

bilangan

asli

dikalikan

pembilangnya,

sedangkan

penyebutnya tetap atau dalam bentuk umum:
𝑎×

𝑏 𝑎×𝑏
=
𝑐
𝑐

Perhatikan contoh soal berikut.
Arum mendapat pesanan membuat 3 kue ulang tahun. Jika setiap kue ulang
3

tahun memerlukan 4 gram krim gula untuk hiasan, cukupkah jika yang tersedia
1

2 2 gram krim gula? Jelaskan!

85

Menggunakan konsep penjumlahan berulang diperoleh:
3 3 3 3+3+3 9
+ + =
=
4 4 4
4
4
Dengan demikian,
3×

3 3 3 3 9 3×3
= + + = =
4 4 4 4 4
4

Jadi banyak krim gula yang diperlukan Arum untuk membuat pesanan adalah
1

2 4 gram. Dengan demikian krim gula yang tersedia cukup untuk membuat tiga
kue ulang tahun.
Alternatif cara membelajarkan materi ini seperti uraian berikut.
1.

Siswa diajak untuk mengamati pola dalam rangka menemukan bentuk
umum perkalian bilangan asli dengan pecahan biasa.

2.

Mintalah siswa untuk bekerja secara berpasangan dalam menyelesaikan
Lembar Kerja seperti contoh pada sub bab berikutnya.

Perkalian pecahan dengan bilangan asli
Pecahan biasa dikalikan dengan bilangan asli hasilnya adalah pembilang
dikalikan bilangan asli, sedangkan penyebutnya tetap” atau dalam bentuk
umum:
𝒂
𝒂×𝒄
×𝒄=
𝒃
𝒃
Perhatikan contoh permasalahan berikut.
Bapak mempunyai bambu sepanjang 3 meter, dan

2
3

bagian dari bambu

tersebut akan dibuat tongkat. Berapa meter bambu yang digunakan untuk
membuat tongkat?
2

2

Kalimat matematika yang bersesuaian adalah 3 dari 3 atau 3 × 3 = ⋯
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Ilustrasi dari permasalahan di atas adalah sebagi berikut.
Karena pecahan yang akan digunakan berpenyebut 3 maka bambu sepanjang
3 meter dibagi menjadi 3 bagian sama panjang.
3 meter

1 meter

1 meter

1 meter

2

Kemudian diambil 3 dari 3.

1 meter

1 meter
Diambil

2

3

1 meter

dari 3

m
2

Dari gambar terlihat bahwa 3 dari 3 m adalah 2 m. Dalam kalimat matematika
dapat ditulis:
2
2×3 6
×3=2=
=
3
3
3
Jadi panjang bambu yang dibuat tongkat adalah 2 meter.
Berikut merupakan alternatif cara bagaimana membelajarkan perkalian
pecahan dengan bilangan asli.
1. Mintalah siswa berkerja secara berpasangan atau berkelompok,
2. Mintalah siswa untuk berdiskusi menyelesaikan Lembar Kerja seperti
contoh pada sub bab berikutnya.
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Perkalian pecahan dengan pecahan
Pecahan dikalikan pecahan hasilnya adalah pembilang dikalikan pembilang
dan penyebut dikalikan penyebut atau dalam bentuk umum ditulis:
𝑎 𝑐 𝑎×𝑐
× =
𝑏 𝑑 𝑏×𝑑
Perhatikan permasalahan terkait perkalian pecahan dengan pecahan berikut.
3

Ibu masih mempunyai 4 kg gula pasir di rumah. Karena ada tamu,

2
3

bagian

dari gula tersebut digunakan Ibu untuk membuat teh. Berapa kg gula yang Ibu
gunakan untuk membuat teh?
Dalam kalimat matematika, permasalahan tersebut dapat dinyatakan sebagai
2
3

3

dari 4 , atau dapat ditulis:
2 3
× =⋯
3 4

Sebagai alternatif cara membelajarkan perkalian pecahan dengan pecahan,
guru dapat menggunakan peragaan luas daerah sebagai berikut.
1. Berdasar permasalahan yang diberikan di atas, mintalah siswa membuat
dua persegipanjang berpetak yang memiliki tiga baris dan empat kolom.
2. Mintalah siswa mengarsir daerah persegipanjang pertama untuk
menunjukkan

3
4

3. Dengan arah arsiran berbeda, mintalah siswa mengarsir daerah
2

persegipanjang kedua untuk menunjukkan 3
4. Mintalah siswa menggambar persegipanjang berpetak dengan tiga baris
dan empat kolom sekali lagi, lalu mintalah mereka untuk menggambarkan
dua arsiran tadi dalam persegipanjang ketiga.
5. Mintalah siswa untuk memperhatikan daerah yang mempunyai dua macam
arsiran. Sampaikan bahwa daerah yang mempunyai dua arsiran tersebut
2

3

menunjukkan nilai dari 3 × 4.
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Gambar yang diharapkan dibuat siswa adalah:

6. Mintalah siswa untuk menentukan nilai pecahan hasil perkalian berdasar
gambar.
7. Mintalah siswa untuk membuat kesimpulan secara umum.
Perkalian pecahan campuran dengan campuran
Seperti sebelum-sebelumnya, untuk membelajarkan perkalian campuran
dengan campuran, berikan permasalahan terlebih dahulu.
Contoh permasalahan:
1

Untuk membuat sambal goreng daging dari 1 kg daging dibutuhkan 2 4 liter
1

santan. Bila Zahra akan membuat sambal goreng dari 3 2 kg daging, berapa
liter santan yang diperlukan?
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Kemudian mintalah siswa untuk menuliskan kalimat matematika untuk
permasalahan yang diberikan.
Kalimat matematika yang bersesuaian dengan permasalahan di atas adalah
1
1
3 ×2 = ⋯
2
4
Selanjutnya buatlah tabel untuk membantu siswa menemukan hasil
penyelesaian dari permasalahan tadi.
Untuk menyelesaikannya, dapat dilakukan melalui 2 tahap yaitu menghitung
banyak santan yang diperlukan untuk 3 kg daging dulu, kemudian menghitung
1

banyak santan yang diperlukan untuk kg daging, lalu dijumlahkan hasilnya.
2

Banyak santan yang diperlukan untuk 3 kg daging:
Berat
daging
(kg)

Kalimat
penjumlahan
1
4

1

2

2

. . . +2

3

1
4

…+⋯+⋯

Kalimat perkalian

Santan yang
diperlukan
(pecahan
campuran)

1
9 …× … 9
1×2 = ⋯× =
=
4
4
…
4

2

1
… . . .× … …
. . .× 2 = 2 × =
=
4
...
…
…

…

… …× … …
=
=
…
…
…

…

…×… = ⋯×

1
4

1

Banyak santan yang diperlukan untuk 2 kg daging:
Berat
daging
(kg)
1
2
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Kalimat
penjumlahan
-

Kalimat perkalian

Santan yang
diperlukan
(pecahan
campuran)

1
1 … … …× … …
×2 = × =
=
2
4 … … …× … …

…

Dengan demikian santan yang diperlukan untuk membuat sambal goreng dari
1

3 kg daging adalah:
2

.... + .... = ....
Jawaban yang diharapkan adalah:
3
1
7
6 +1 =7
4
8
8
Selanjutnya ajari siswa untuk menyelesaikan menggunakan algoritma:
1
1 7 9 63
7
3 ×2 = × =
=7
2
4 2 4
8
8
7

Jadi santan yang diperlukan adalah 7 8 liter.
Perkalian pecahan desimal
Perkalian dua pecahan desimal dapat dilakukan dengan mengubah semua
pecahan desimal ke pecahan biasa terlebih dahulu kemudian dikalikan
mengikuti aturan perkalian pecahan biasa, atau menggunakan teknik
perkalian susun ke bawah. Aturan yang digunakan pada prinsipnya sama
dengan perkalian bilangan asli, hanya yang perlu diperhatikan adalah
penempatan tanda koma. Untuk perkalian, banyak angka dibelakang koma
sama banyak dengan banyak angka di belakang koma pada bilangan-bilangan
yang dikalikan.
Berikut alternatif cara untuk membelajarkan perkalian desimal.
1. Berikan permasalahan kepada siswa:
Pak Budi membeli susu kotak isi 0,25 liter sebanyak anaknya, yaitu 5
orang. Berapa liter keseluruhan susu yang dibeli Pak Budi?
2. Tanyakan kepada siswa bagaimana kira-kira penyelesaiannya
3. Berikan ilustrasi penyelesaian permasalahan dengan gambar
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Keseluruhan susu yang dibeli Pak Budi adalah:
0,25 + 0,25 + 0,25 + 0,25 + 0,25 = 1,25
4. Mintalah siswa menuliskan permasalahan di atas dalam kalimat
matemtaika
5. Mintalah siswa untuk menyelesaikan permasalahan dengan konsep
penjumlahan berulang. Berdasarkan konsep penjumlahan berulang maka,
5 × 0,25 = 0,25 + 0,25 + 0,25 + 0,25 + 0,25 = 1,25
6. Selanjutnya sampaikan kepada siswa penyelesaian permasalahan di atas
dengan mengubah semua pecahan desimal ke pecahan biasa terlebih
dahulu kemudian dikalikan mengikuti aturan perkalian pecahan biasa
5×

25
5 × 25 125
=
=
= 1,25
100
100
100

7. Setelah itu sampaikan perkalian desimal menggunakan teknik perkalian
susun ke bawah. Pada prinsipnya cara mengalikan sama dengan
mengalikan susun ke bawah pada bilangan asli, hanya peletakan koma
pada hasil perkalian sesuai dengan banyak angka di belakang koma dari
bilangan-bilangan yang dikalikan.

92

8. Berikan contoh soal perkalian desimal dengan desimal, dan ajaklah siswa
bersama-sama untuk menyelesaiakan dengan mengubah semua pecahan
desimal ke pecahan biasa terlebih dahulu kemudian dikalikan mengikuti
aturan perkalian pecahan biasa dan menggunakan teknik perkalian
bersusun.
Contoh:
Tentukan hasil dari 2,5 × 3,7.
Alternatif penyelesaian 1 (diubah ke pecahan biasa):
2,5 × 3,7 = 2

5
7
×3
10
10

=

25 37
×
10 10

=

25 × 37
10 × 10

=

925
100

= 9,25
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Pembagian Pecahan
Pembagian pecahan bilangan asli dengan pecahan biasa
Pada prinsipnya pembagian pada pecahan adalah pengurangan berulang,
sama halnya dengan bilangan asli, cacah dan bulat.
Apabila bilangan asli dibagi dengan pecahan biasa maka pembagian berubah
menjadi perkalian tetapi pecahannya dibalik (penyebut menjadi pembilang
dan pembilang menjadi penyebut) atau dalam bentuk umum:
𝑎∶

𝑏
𝑐
=𝑎×
𝑐
𝑏

Alternatif cara untuk membelajarkan kepada siswa dapat dilakukan dengan
langkah-langkah berikut.
1. Guru mengecek terlebih dahulu penguasaan siswa terhadap konsep
pembagian menggunakan pengurangan berulang pada bilangan cacah.
2. Berikan permasalahan terlebih dahulu agar anak merasa apa yang akan
dipelajari bermanfaat baginya
Contoh permasalahan:
Tiara mempunyai pita sepanjang 3 meter dan akan dibuat bunga. Jika
setiap bunga memerlukan pita sepanjang

1
2

meter, berapa bunga yang

dapat dibuat?
3. Tanyakan kepada siswa kira-kira apa yang akan mereka lakukan untuk
menyelesaikan permasalah tersebut.
1

(jawaban yang diharapkan adalah membagi 3 dengan 2)
4. Mintalah siswa untuk menuliskan permasalahan di atas dalam kalimat
matematika.
(pernyataan dalam kalimat matematika yang diharapkan adalah
3∶

1
2

= ⋯)

5. Menggunakan konsep pengurangan berulang mintalah siswa untuk
menentukan banyaknya pengurangan sehingga bilangan 3 habis.
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Jika menggunakan konsep pembagian merupakan pengurangan berulang
dapat ditulis,
1 1 1 1 1 1
3− − − − − − =0
2 2 2 2 2 2
1

Ada 2 − an sebanyak 6
Dapat dikatakan ada 6 bunga yang dapat dibuat dari 3 meter pita tersebut.
Atau dalam kalimat matematika dapat ditulis 3 ∶

1
2

=6

6. Guru dapat menyampaikan peragaan lain terkait permasalahan di atas
menggunakan garis bilangan seperti berikut.

1

Dari garis bilangan tersebut tampak bahwa dalam 3 ada 2 an sebanyak 6,
maka:
3∶

1
=6
2

7. Dari penyelesaian permasalahan di atas siswa dibimbing menemukan pola
hubungan sebagai berikut.
3∶

1
3×2
2
=6=
= 3×
2
1
1
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8. Selanjutnya perlu disampaikan kepada siswa bagaimana menyelesaikan

pembagian bilangan asli dengan pecahan menggunakan algoritma.
9. Berdasarkan aktivitas sebelumnya, siswa diminta membuat kesimpulan
pembagian bilangan asli dengan pecahan secara umum.
Pecahan biasa dibagi bilangan asli
Misalkan

𝒂
𝒃

adalah pecahan biasa, dan c adalah bilangan asli, jika

𝒂
𝒃

dibagi

dengan c maka pembilang dari pecahan tersebut tetap sedangkan
penyebutnya dikalikan dengan bilangan aslinya. Atau dalam bentuk umum:
𝑎
𝑎
𝑎×1 𝑎 1
:𝑐 =
=
= ×
𝑏
𝑏×𝑐 𝑏×𝑐 𝑏 𝑐
Alternatif cara membelajarkan kepada siswa adalah sebagai berikut.
1. Berikan permasalahan terlebih dahulu.
Contoh permasalahan:
1

Lili mempunyai 2 batang coklat yang akan diberikan kepada 3 adiknya dan
masing-masing adik harus mendapat bagian yang sama. Berapa bagian
coklat yang akan diterima masing-masing adik Lili?
2. Mintalah siswa untuk menyatakan permasalahan di atas dalam kalimat
matematika
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Jika dinyatakan dalam kalimat matematika maka permasalahan di atas
dapat ditulis sebagai,
1
∶3=⋯
2
3. Ajaklah siswa untuk melakukan peragaan permasalahan tadi menggunakan
kertas.
a. Ambil kertas berbentuk persegipanjang kemudian lipatlah menjadi 2
seperti gambar di bawah.
1

𝟏
𝟐

batang coklat

b. Buka lipatan, arsir atau tandailah

1
2

bagian yang menggambarkan

coklat yang dimiliki Lili.
c. Selanjutnya kembalikan lipatan seperti semula, lipat menjadi 3 bagian
lagi yang sama besar (menggambarkan dibagi untuk 3 orang). Buka
semua lipatan, maka akan tampak bekas lipatan seperti gambar
berikut.

bagian masing-masing anak

4. Mintalah siswa untuk memperhatikan bekas lipatan, kemudian berilah
pertanyaan:
a. Mana yang menunjukkan bagian masing-masing anak?
b. Berapa nilai pecahan dari bagian masing-masing anak tersebut?
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1

1

1

3

2

6

(Dari peragaan terlihat bahwa bagian dari adalah , atau dengan kata
1

lain masing-masing anak mendapat bagian 6).
5. Mintalah anak menemukan pola hubungan dari kalimat matematika yang
ditulis dengan nilai pecahan yang menunjukkan bagian masing-masing
anak .
Dari permasalahan di atas dapat kita lihat adanya pola hubungan sebagai
berikut.
1
1 1×1 1 1 1
1 1
∶3= =
= × → :3 = ×
2
6 2×3 2 3 2
2 3
6. Selanjutnya sampaikan cara penyelesaian kalimat matematika tadi
menggunakan algoritma.
1

1

1

1

1

×
×
1
1 1
: 3 = 2 = 2 31 = 2 3 = ×
2
3 3×
1
2 3
3
7. Ajaklah siswa untuk bersama-sama membuat kesimpulan terkait
pembagian pecahan dengan bilangan asli secara umum.
Pecahan biasa dibagi pecahan biasa
Apabila pecahan biasa dibagi dengan pecahan biasa maka operasi pembagian
menjadi operasi perkalian serta pembilang dan penyebut dari pembagi dibalik.
𝑎

𝑐

𝑏

𝑑

Misal dan adalah suatu pecahan maka:
𝑎 𝑐 𝑎 𝑑
: = ×
𝑏 𝑑 𝑏 𝑐
Alternatif cara membelajarkan:
1. Untuk membelajarkan materi tersebut, awalilah dengan memberikan
permasalahan terlebih dahulu.
Contoh permasalahan:
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3

Tante Dian mempunyai tepung terigu sebanyak kg, yang akan digunakan
4

untuk membuat kue. Jika satu resep kue membutuhkan

1
2

kg tepung,

berapa kue yang dapat dibuat Tante Dian?
2. Selanjutnya

tanyakan

kepada

siswa

kira-kira

bagaimana

cara

menyelesaikan permasalahan tersebut. Mintalah siswa untuk menuliskan
permasalahan dalam kalimat matematika.
Kalimat matematika yang bersesuaian untuk permasalahan di atas adalah:
3 1
∶ =⋯
4 2
3. Guru dapat memberikan ilustrasi permasalahan dalam bentuk gambar
seperti berikut.
2

3
4

4
1
4

kg dapat dibuat 1 resep
1

kg dapat dibuat resep
2

4. Berdasarkan gambar berikan pertanyaan kepada siswa: “berdasarkan
gambar, dari

3
4

kg tepung terigu dapat dibuat berpa resep jika 1 resep

1

butuh kg tepung?”
2

3

1

Dari gambar terlihat bahwa 4 kg tepung terigu dapat dibuat 1 2 resep.
5. Ajaklah siswa kembali ke kalimat matematika yang sudah ditulis dan
tentukan hasilnya.
3 1
1 3
∶ =1 =
4 2
2 2
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6. Mintalah siswa bersama-sama membuat kesimpulan secara umum
etntang pembagian pecahan dengan pecahan.
Alternatif cara yang lain untuk mendapatkan hasil pembagian pecahan dengan
pecahan adalah dengan menyamakan penyebutnya, karena pada dasarnya
pembagian

merupakan

pengurangan

berulang

dari

pecahan

yang

berpenyebut sama. Dalam hal ini, KPK dapat digunakan sehingga hasil bagi
langsung mengarah ke bentuk paling sederhana.
3
4

∶

1
2

KPK dari penyebut adalah 4 atau KPK (4, 2) = 4

=⋯
3

Dengan demikian 4 ∶
1

2

1
2

3

=4∶

2
4

1

3
4

∶

1
2

1 kali pengambilan untuk 1 resep

Pengambilan untuk resep
2

0

Jadi

.

1

1
4

2
4

3
4

1

3

= 12 = 2 .

Dari contoh di atas diperoleh:
3 1

Hasil pembagian : =
3

3

4 2

2

2

6

3 1

3

Hasil perkalian 4 × 1 = 4 = 2

3

2

Sehingga 4 : 2 = 4 × 1

Pembagian pecahan campuran
Menyelesaikan pembagian pecahan campuran dengan pecahan campuran
yaitu dengan mengubah setiap pecahan campuran menjadi pecahan biasa
terlebih dahulu, kemudian menyelesaikan seperti pembagian pecahan biasa
dengan pecahan biasa.
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Contoh:
2

1

3

2

Tentukan hasil dari 1 : 2 .
Penyelesaian:
2

1

5 5

5

2

10

2

1 3 : 2 2 = 3 : 2 = 3 × 5 = 15 = 3
Alternatif cara membelajarkan:
1. Berilah permasalahan terkait pembagian pecahan campuran terlebih
dahulu kepada siswa.
Contoh permasalahan:
1

Tina membeli 7 2 kg beras untuk persediaan selama beberapa hari. Bila
1

setiap hari Tina memasak 12 kg, berapa hari beras tersebut akan habis?
2. Tanyakan kepada siswa bagaimana kira-kira penyelesaiannya, kemudian
minta siswa menuliskan kalimat matematika yang bersesuaian dengan
permasalahan di atas.
Kalimat matematika yang bersesuaian dengan permasalahan di atas
adalah
7

3. Guru

dapat

1
1
∶1 =⋯
2
2

mengilustrasikan

permasalahan

dengan

peragaan

menggunakan kertas origami. Siswa diminta melakukan aktivitas di
bawah ini.
Langkah 1.
Ambil 7 kertas origami dan

1
2

kertas origami (setiap kertas mewakili 1 kg

beras), kemudian letakkan berjajar.
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Langkah 1.
Ambil 7 kertas origami dan

1

kertas origami (setiap kertas mewakili 1 kg

2

beras), kemudian letakkan berjajar.

Langkah 2
Bagilah persegi kedua dan kelima menjadi dua bagian:

Langkah 3
1

Kelompokan 1 2 kg untuk menggambarkan beras yang dimasak setiap hari:

hari ke-1 (1

kg)

hari ke-2 (1

kg)

hari ke-3 (1

hari ke-5 (1

kg)

hari ke-4 (1

kg)

kg)

Berdasarkan peragaan tersebut, berikan pertanyaan kepada siswa berapa hari
persediaan beras akan habis. selama 5 hari.
4. Ajak siswa kembali ke kalimat matematika ditulis sebelumnya, mintalah
siswa menuliskan hasilnya
1 1
7 :1 = 5
2 2
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5. Selanjutnya sampaikan kepada siswa cara penyelesaian menggunakan
algoritma:
1 1 15 3 15 2 15 × 2 30
7 :1 =
∶ =
× =
=
=5
2 2
2 2
2 3
2×3
6
Pembagian pecahan desimal
Pembagian pecahan desimal dapat dilakukan secara praktis menggunakan
pembagian susun ke bawah. Sama halnya dengan perkalian pecahan, aturan
yang digunakan pada prinsipnya sama dengan pembagian bilangan asli, hanya
yang perlu diperhatikan adalah penempatan tanda koma. Pada hasil
pembagian, banyak angka di belakang koma diperoleh dari banyak angka di
belakang koma pada bilangan yang dibagi dikurangi banyak angka di belakang
koma pada bilangan pembagi.
Alternatif membelajarkan pembagian pecahan desimal sebagai berikut.
1. Berikan permasalahan.
Contoh:
Rere mempunyai tali sepanjang 8,4 meter. Untuk membuta jemuran baju,
Rere harus memotong tali tersebut menjadi 3 sama panjang. Berapa
panjang masing-masing potongan?
2. Tanyakan kepada siswa bagaimana cara menyelesaikan permasalahan
tersebut, kemudian mintalah siswa menuliskan permasalahan tersebut
dalam kalimat matematika
Kalimat matematika yang bersesuaian adalah 8,4 : 3 = ...
3. Mintalah siswa memperhatikan proses guru menjelaskan penyelesaian
menggunakan algoritma.
Perhatikan bahwa bilangan yang dibagi, yaitu 8,4 adalah 8 satuan dan 4
persepuluhan. Adapun bilangan pembagi, yaitu 3 adalah satuan. Maka
nilai tempat bilangan hasil pembagian yang akan diperoleh nanti paling
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tinggi adalah satuan, sesuai dengan bilangan yang dibagi. Untuk itu pada
hasil bagi kita beri tempat satuan dan persepuluhan.

Hasil pembagian adalah 2 satuan dan 8 persepuluhan.
Jadi 8,4 : 3 = 2,8.
4. Berikan siswa latihan untuk menyelesaikan soal sejenis yang lain
5. Berikan contoh soal bilangan asli dibagi desimal, misal 375 : 2,5 = ...
6. Ajaklah siswa bersama-sama berproses menyelesaikannya.
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Operasi Hitung Campuran pada Pecahan
Operasi hitung campuran pada pecahan merupakan penerapan dari konsep
dasar pencahan dan konsep operasi hitung pecahan. Syarat yang harus
dikuasai siswa adalah konsep pecahan itu sendiri, bentuk atau jenis pecahan,
mengubah pecahan dari bentuk satu ke bentuk yang lain, pecahan senilai, serta
operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian pada pecahan.
Seperti halnya pada bilangan bulat, pada operasi hitung campuran pecahan
juga terdapat aturan yang harus ditaati, agar hasil perhitungannya menjadi
benar. Berikut adalah aturan operasi hitung campuran.
a.

Operasi hitung dalam tanda kurung selalu dikerjakan terlebih dahulu.
Contoh:
1)

1
2

1

1

2

3

20

2

1

× (0,4 − 0,2) = 2 × 0,2 = 2 × 10 = 20 = 10
3

75

20

95

2) 1,52 ∶ (4 + 20%) = 1,52 ∶ (4 + 100) = 1,52 ∶ (100 + 100) = 1,52 ∶ 100
= 1,52 ∶ 0,95 = 1,6
b.

Operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada
operasi penjumlahan dan pengurangan. Perkalian atau pembagian
sifatnya lebih kuat dibandingkan dengan penjumlahan atau pengurangan.
Contoh:
1

3

1

1

1) 2 2 + 4 × 0,4 = 2 2 + 0,75 × 0,4 = 2 2 + 0,3 = 2,5 + 0,3 = 2,8
4

1

4 4

4

3

1

5

1

2) 75% − 9 : 1 3 = 75% − 9 : 3 = 75% − 9 × 4 = 75% − 3
75

1

3

1

9

= 100 − 3 = 4 − 3 = 12 − 3 = 12
c.

Jika operasi penjumlahan dan pengurangan berdampingan, maka
kerjakan terlebih dahulu operasi hitungnya dari urutan depan.
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Contoh:

d.

1)

1

2)

2

3

5

2

4

5

6

4

11

4

7

+ 5 − 15 = 15 + 15 − 15 = 15 − 15 = 15
1

4

3

15

− +

=

6
15

−

5
15

+

4
15

=

1
15

+

4
15

=

5
15

Jika operasi perkalian dan pembagian berdampingan, maka kerjakan
terlebih dahulu operasi hitungnya dari urutan depan.
Contoh:
1

22

1

8

1

2

1

1

1

1) 2,2 × 11 : 2 = 10 × 11 : 2 = 10 : 2 = 5 3 × 2 = 10
2

1

3

1

2) 6: 2 3 × 3 = 16: 3 × 3 = 16 × 8 × 3 = 2

Alternatif cara untuk membelajarkan operasi hitung campuran pada pecahan
adalah sebagai berikut:
1. Guru mengecek materi prasyarat yang harus dikuasai siswa terkait
operasi hitung pecahan dengan memberikan permasalahan, kemudian
meminta siswa menentukan solusinya
2. Guru mengecek kebenaran jawaban siswa, jika diperlukan guru memberi
penguatan terlebih dahulu terhadap materi prasyarat.
3. Guru memberikan satu permasalahan yang mengandung lebih dari satu
bentuk pecahan, yang penyelesaiannya menggunakan beberapa konsep
operasi hitung pecahan, serta menuntut siswa untuk berpikir tingkat
tinggi.
4. Guru meminta siswa secara berpasangan berdiskusi untuk mencari solusi
terhadap permasalahan yang diberikan guru
5. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan
pendapatnya
6. Jika diperlukan, guru membimbing atau mengarahkan siswa menuju
jawaban yang benar.
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7. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang heterogen
8. Setiap kelompok diberi Lembar Kerja yang berisi beberapa permasalahan
terkait operasi hitung campuran pecahan yang harus diselesaikan siswa
dengan diskusi kelompok.
9. Guru berkeliling, untuk memantau dan membimbing kerja siswa
10. Siswa diminta mempresentasikan hasil diskusinya
11. Guru memberi penguatan terhadap presentasi siswa
Berikut diberikan beberapa contoh permasalahan operasi hitung campuran
pada pecahan beserta penyelesaiannya.
Contoh 1:
3

1

Pak Rusli mempunyai kebun di tiga lokasi yang masing-masing luasnya 4 ha, 4
ha dan 1,75 ha. Jika kebunnya dijual 1 ha, maka luas kebun Pak Rusli sekarang
....
(soal Ebtanas 2002)
Penyelesaian:
3 1
3 1
3 4
+ + 1,75 − 1 = + + 1 −
4 4
4 4
4 4
3 1 7 4
= + + −
4 4 4 4
7
=
4
3
=1
4
3

Jadi luas kebun Pak Rusli sekarang adalah 1 4 ha atau 1,75 ha.
Contoh 2:
3

Hasil dari 1 × 1,5: 20% adalah ....
5

(soal USBN 2015)

Penyelesaian:
3
8 15 20
12
1 × 1,5: 20% = ×
×
=
5
5 10 100 25
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Contoh 3:
Rina mempunyai

7
8

potong roti,

3

bagian diberikan kepada Herman, sisanya

8

dibagikan kepada Edi dan Tanti sama banyak. Edi dan Tanti masing-masing
menerima ... bagian.

(Soal Ebtanas 2001)

Penyelesaian:
7 3
4 1 2 1
( − ):2 = × = =
8 8
8 2 8 4
1

Jadi Edi dan Tanti masing-masing mendapat 4 bagian.
Contoh 4:
1

A workman cut off 5 of pipe. The piece he cut off was 3 meters long. How many
meters long was the original pipe?

(soal TIMSS 2011, grade 8)

1

(Seorang pekerja memotong 5 bagian dari sebuah pipa. Panjang potongan pipa
tersebut adalah 3 meter. Berapa panjang pipa mula-mula?)
Penyelesaian:

Berarti panjang pipa mula-mula adalah 5 × 3 = 15 m
Contoh 5:
1

Ibu membeli 7 kg gula pasir. 20% dari gula pasir tersebut digunakan untuk
2

membuat kue. Sisa gula pasir ibu yang belum dipakai adalah ...
2017)
Penyelesaian:
Untuk membuat kue =
1

1

Sisa = 7 2 − 1 2 = 6
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20
100

1

1

15

2

5

2

×7 = ×

3

1

2

2

= =1

(soal USBN

Jadi sisa gula pasir ibu adalah 6 kg.
Contoh 6:
2
5

uang Aminah adalah Rp24.000,00 dan

1
2

dari uang Aminah adalah uang

1

Latifah. Sedangkan 3 dari uang Latifah adalah uang Aisah. Berapa jumlah uang
mereka (soal EBATANAS 2004)
Penyelesaian:
Uang Aminah:

Uang Aminah seluruhnya adalah 5 × 12.000 = 60.000
1

Uang Latifah adalah 2 × 60.000 = 30.000
1

Uang Aisah adalah 3 × 30.000 = 10.000
Jumlah Aminah, Latifah dan Aisah adalah 60.000 + 30.000 + 10.0000 = 100.000
Jadi jumlah uang mereka adalah Rp60.000,00.
Contoh 7:
Siswa kelas VI SD Mulia 26% menyukai mata pelajaran Bahasa Indonesia dan
0,2 bagian menyukai Matematika. Siswa yang menyukai mata pelajaran PKn
dan IPS sama banyak. Apabila siswa yang menyukai mata pelajaran IPA
bagian, berapa persen siswa yang menyukai IPS?
Penyelesaian:
Banyak siswa yang suka IPS adalah:
7
)∶2
25
100 26
20
28
=(
−
−
−
)∶2
100 100 100 100
= (100% − 26% − 0,2 −
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7
25

26 1
×
100 2
13
=
100
=

Jadi banyak siswa yang suka IPS adalah 13%.
Contoh 8:
Di sebuah toko alat tulis, harga buku gambar adalah 40% dari harga jangka,
harga jangka 1

1
2

harga pensil warna, dan harga 2 pensil warna adalah

Rp40.000,00. Jika untuk membeli 4 buku gambar, beberapa jangka dan 3
pensil warna Rara harus membayar Rp168.000,00, banyak jangka yang dibeli
adalah ....
Penyelesaian:
Harga 1 pensil warna = 40.000 : 2 = 20.000
1

3

2

2

Harga jangka = 1 × 20.000 = × 20.000 = 30.000
40

Harga buku gambar = 40% × 30.000 = 100 × 30.000 = 12.000
Harga 4 buku gambar dan 3 pensil warna = 4 × 12.000 + 3 × 20.000 = 108.000
Banyak jangka yang dibeli =

168.000−108.000
30.000

=

60.000
30.000

=2

Contoh 9:
3

Separuh hasil panen padi Pak Amin adalah 6,2 kuintal. Sebanyak 4 bagian dari
hasil panen tersebut dijual dan 15%nya diberikan kepada kerabatnya. Adapun
kelebihannya disimpan dalam karung dengan berat muatan setiap karung
adalah 0,31 kuintal. Cukupkah jika Pak Amin menyediakan 3 karung untuk
menyimpan kelebihan hasil panennya?
Contoh 10:
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Toko Merah menjual bolpoint dengan harga Rp4.500,00. Harga bolpoint
tersebut adalah 75% dari harga spidol permanen. Toko merah juga menjual
2

buku gambar dengan harga 1 3 harga spidol permanen. Rahma akan membeli
2 bolpoint, 1 spidol dan 2 buku gambar, cukupkah jika Rahma membawa uang
Rp30.000,00? Jelaskan!
Contoh 11:
Berat kardus berisi gula pasir adalah 3,95 kilogram. Berat kardus adalah 1

1
5

kilogram. Jika gula pasir tersebut dikemas dalam 15 plastik, tentukan berat
gula plastik setiap plastik!
Contoh 12:
Untuk membuat saluran pembuangan air sepanjang 40 meter, Pak Hamzah
1

membel 15 pipa berukuran panjang 2 4 meter. Pipa disambung dengan cara
menghimpitkan ujungnya sepanjang 0,2 meter. Cukupkah pipa yang dibeli Pak
Hamzah? Jelaskan!
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B. Lembar Kerja Peserta Didik

Lembar Kerja Peserta Didik 1 Penaksiran Hasil Operasi Bilangan
Cacah, Pecahan, dan Desimal
LKPD 1.1. Menaksir hasil operasi Bilangan Cacah
1. Secara berkelompok selesaikan permasalahan berikut ini.
Andi berkunjung di sebuah toko buku untuk membeli buku. Toko tersebut
memberikan potongan hharga bervariasi sesuai harga asalnya, yakni untuk
buku dengan harga Rp 50.000 atau lebih dipotong 30%, sedangkan buku
yang harganya kurang dari Rp 50.000 dikenakan potongan harga 20%.
Setelah memilih-milih, Andi bermaksud membeli 5 eksemplar buku cerita
dengan harga masing-masing Rp 39.500, Rp 62.300, Rp 34.800, Rp 76.100,
dan Rp 25.200. Tentukan taksiran berapa rupiah uang yang harus
disediakan.
2. Lengkapi tabel perhitungan di bawah ini
No

Harga Awal
(Rp)

1

39.500

2

62.300

3

34.800

4

76.100

5

25.200

Taksiran
Terbaik (Rp)

Potongan
(%)

Harga Buku Setelah
dipotong (Rp)

3. Tulislah kesimpulan hasil kerja kelompok kalian
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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LKPD 1.2. Menaksir hasil operasi Bilangan Pecahan
1. Kerjakan kegiatan ini secara berkelompok
2. Ambil perlatan yang diperlukan, yaitu 1 pita ukur/meteran, 1 pensil, 1
lembar kertas.
3. Lakukan pengukuran panjang, lebar dan dalam bak mandi (bagian
dalam) di toilet ruang guru, toilet siswa, toilet mushola, dan toilet ruang
kepala sekolah dengan satuan centimeter sampai satu tempat desimal.
4. Lengkapi tabel hasil pengukuran berikut
Bak Air Toilet
R Guru

R Siswa

Mushola

R Kasek

Hasil
Pengukuran

Taksiran

P=

P=

L=

L=

T=

T=

P=

P=

L=

L=

T=

T=

P=

P=

L=

L=

T=

T=

P=

P=

L=

L=

T=

T=

Taksiran
Volume

3. Tulislah kesimpulan hasil kerja kelompok kalian
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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Lembar Kerja Peserta Didik 2 Penjumlah dan Pengurangan
Pecahan dengan Penyebut Berbeda
LKPD 2.1 Penjumlahan Pecahan dengan Penyebut Berbeda
Secara berpasangan, selesaikan pertanyaan-pertanyaan berikut.
1.

Setelah lipatan kedua kertas dibuka, berapa banyaknya bagian pada kertas
pertama?

2.

Bagaimana banyaknya bagian pada kertas pertama jika dibanding dengan
kertas kedua?

3.

Bagaimana ukuran tiap bagian yang terbentuk pada kertas pertama dan
kedua?

4.

Perhatikan, bagian yang semula menggambarkan pecahan

1
2

sekarang

menggambarkan pecahan berapa?
5.

Gambarkan jika bagian yang diarsir pada kedua kertas digabung dalam
satu kertas!

6.

Berdasarkan gambar no 5. tersebut, berapa bagian yang diarsir?

7.

Tuliskan kembali kalimat matematika dari permasalahan yang diberikan,
dan tentukan hasilnya.

8. Berdasarkan serangkaian aktivitas yang sudah dilakukan, simpulkan cara
menjumlahkan pecahan yang berbeda penyebut.
LKPD 2.2 Pengurangan Pecahan dengan Penyebut Berbeda
Secara berpasangan, lakukan instruksi dan selesaikan lembar kerja!
1. Perhatikan permasalahan berikut.
5

Ibu membeli buah jeruk 8 kg diberikan kepada Bibi

1
4

kg. Berapakah sisa

buah jeruk Ibu?
2. Jelaskan apa yang akan kalian lakukan untuk menyelesaikan

permasalahan tersebut!
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3. Coba lakukan kegiatan berikut.

a. Ambil 2 plastik mika persegi dengan warna yang berbeda yang sudah
disediakan.
b. Lipat plastik pertama menjadi 8 bagian sama, gambarlah garis pada
5

lipatannya dan arsir 5 bagian yang menunjukkan 8. Selanjutnya lipat
mika kedua menjadi 4 bagian yang sama, gambar garis pada
1

lipatannya, kemudian arsir 1 bagian yang menunjukkan 4.
1

c. Tempelkan bagian yang menunjukkan 4 ke bagian yang menunjukkan
5
8

dengan sisi kedua persegi berhimpit. Amati berapa nilai pecahan
1

yang sama dengan 4 .
4. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut.

a. Berapa nilai pecahan yang sama dengan

1
4

ketika instruksi 3c

dilakukan?
b. Gambarkan kembali bagian yang menunjukkan

5
8

dan bagian yang

1

menunjukkan pecahan yang senilai dengan 4.
c. Tuliskan kembali kalimat matematika untuk permasalahan yang
diberikan

pada

Lembar

Kerja,

kemudian

tentukan

hasil

penyelesaiannya

Lembar Kerja Peserta Didik 3
LKPD 3.1. Perkalian Bilangan Asli dengan Pecahan
1. Perhatikan permasalahan berikut.
4

Untuk menghias sebuah kado diperlukan meter pita. Mira akan menghias 4 buah
5

kado. Jika yang tersedia adalah 3 meter pita, cukupkah untuk menghias keempat
kado Mira?
2. Tuliskan langkah apa yang akan kalian lakukan untuk menyelesaikan
permasalahan tersebut!
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4

(jawaban yang diharapkan adalah mengalikan 4 dengan )
5

3. Lengkapilah tabel berikut.

Banyaknya kado

Panjang pita
(dalam m)
4
5

Pola perkalian
1×

… … …
+ =
… … …

2×

… … … …
+ + =
… … … …

3×

… … … …
+ + =
… … … …

…×

… …
=
… …

… …
=
… …
2×…
=
…
… …
=
… …
…× …
=
…
… …
=
… …
…× …
=
…

4. Menggunakan konsep penjumlahan berulang dan pola yang ada, tuliskan
kembali jawaban dari permasalahan yang diberikan:

… … …
… … …× …
+ + = ⋯× = =
… … …
… …
…
Kesimpulan:
𝑏

Jika a adalah bilangan asli dan 𝑐 adalah pecahan biasa, maka bilangan asli
dikalikan dengan pecahan biasa secara umum dapat dituliskan:
.......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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........................................................................................................................................................
5. Tuliskan kesimpulan atas pertanyaan pada permasalahan yang diberikan.

LKPD 3.2. Perkalian Pecahan dengan Bilangan Asli
1. Perhatikan gambar susunan kelereng berikut

2. Tuliskan kalimat perkalian untuk menentukan banyaknya kelereng yang
ada pada gambar di atas!
3. Bagilah susunan tersebut menjadi 3 bagian dengan banyak anggota sama.
(kemungkinan jawaban seperti gambar berikut)
1
3
1
3

1

4. Jika akan diambil 3 bagian dari susunan tersebut, berapa banyak kelereng
yang terambil?
2

5. Jika akan diambil 3 bagian dari susunan tersebut, berapa banyak kelereng
yang terambil?
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Kesimpulan:
Jika

𝑎
𝑏

adalah pecahan biasa dan c adalah bilangan asli, maka pecahan biasa

dikalikan dengan biangan asli secara umum dapat dituliskan:
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
LKPD 3.3. Perkalian Pecahan dengan Pecahan
1. Perhatikan permasalahan berikut.

Gambar 6. Lintasan Atletik
Sumber: https://gorboman.wordpress.com/2015/08/21/lari-di-stadion-atletik/
diunduh pada 25 Maret 2019 pukul 12.58 WIB
Dalam sebuah ujian praktik atletik, lima siswa berlari bersama pada lintasan
berbentuk berbentuk oval yang panjangnya 305

1
2

m. Catatan capaian berlari

kelima siswa tersebut tersaji pada pabel berikut ini:

No Ujian

Nama

001

Agus Rahmadi

002

Budi Cahyanto

003

Citra Lestari
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Capaian (Putaran)
3

2
5

1

2
7

2

1
3

004

Dedi Kurniawan

005

Eko Siswanto

4

4
7

3

1
6

2. Tuliskan langkah apa yang akan kalian lakukan untuk menyelesaikan
permasalahan tersebut!

No
Ujian

Nama

001

Agus Rahmadi

002

Budi Cahyanto

003

Citra Lestari

004

Dedi
Kurniawan

005

Eko Siswanto

Capaian
(putaran)
3

2
5

1

2
7

2

1
3

4

4
7

3

1
6

Perhitungan

Total
Jarak
Berlari

Kesimpulan:
𝑎

𝑞

Jika 𝑐 𝑏 adalah pecahan biasa dan 𝑝 𝑟 adalah bilangan pecahan, maka hasil kali
pecahan dengan pecahan secara umum dapat dituliskan:
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
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C. Bahan Bacaan

1. Penaksiran operasi hitung pada bilangan cacah, pecahan dan
desimal
a.

Penaksiran Operasi Hitung Bilangan Cacah

Taksiran disebut juga dengan perkiraan atau kira-kira dan disimbolkan
dengan(≈). Taksiran pada bilangan cacah terdiri dari taksiran atas, taksiran
bawah dan taksiran terbaik. Taksiran dilakukan untuk melihat hasil dari
operasi hitung bilangan cacah.
Penaksiran adalah perkiraan yang dilakukan untuk hasil dari sebuah operasi
hitung. Untuk melakukan penaksiran, kita harus menggunakan aturan-aturan
pembulatan sehingga hasilnya bisa mendekati hasil operasi hitung yang
sebenarnya.
Ada tiga macam cara menaksir hasil operasi hitung bilangan cacah, yaitu
taksiran atas, taksiran bawah, dan taksiran terbaik. Mari kita pelajari bersamasama.
Taksiran Atas
Taksiran atas dilakukan dengan membulatkan ke atas bilangan-bilangan
dalam operasi hitung.
Contoh:
Tentukan taksiran atas hasil dari operasi hitung:
(1) 22 + 58
(2) 58 - 22
(3) 22 × 58
(4) 58 : 22
Jawab:
Karena taksiran atas, maka setiap bilangan dibulatkan ke atas.
22 dibulatkan ke atas menjadi 30
58 dibulatkan ke atas menjadi 60

120

Sehingga diperoleh taksiran atas hasil operasi hitung:
(1) 22 + 58 adalah 30 + 60 = 90
(2) 58 – 22 adalah 60 -30 = 30
(3) 22 × 58 adalah 30 × 60 = 1.800
(4) 68 : 22 adalah 60 : 30 = 2
Taksiran Bawah
Taksiran bawah dilakukan dengan membulatkan ke bawah bilangan-bilangan
dalam operasi hitung.
Contoh:
Tentukan taksiran bawah hasil dari operasi hitung:
(1) 22 + 58
(2) 58 - 22
(5) 22 × 58
(6) 58 : 22
Jawab:
Karena ini taksiran bawah, maka bilangan dibulatkan ke bawah.
22 dibulatkan ke bawah menjadi 20
58 dibulatkan ke bawah menjadi 50
Sehingga diperoleh taksiran bawah hasil operasi hitung:
(1) 22 + 58 adalah 20 + 50 = 70
(2) 58 – 22 adalah 50 -20 = 30
(3) 22 × 58 adalah 20 × 50 = 1.000
(4) 68 : 22 adalah 50 : 20 = 2,5
c. Taksiran Terbaik
Taksiran terbaik dilakukan dengan membulatkan bilangan-bilangan dalam
operasi hitung menurut aturan pembulatan.
Contoh:
Tentukan taksiran terbaik hasil dari operasi hitung:
(1) 22 + 58
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(2) 58 - 22
(3) 22 × 58
(4) 58 : 22
Jawab:
Karena ini taksiran terbaik, maka bilangan dibulatkan sesuai aturan:
22 dibulatkan ke bawah menjadi 20
58 dibulatkan ke bawah menjadi 60
Sehingga diperoleh taksiran bawah hasil operasi hitung:
(1) 22 + 58 adalah 20 + 60 = 80
(2) 58 – 22 adalah 60 -20 = 40
(3) 22 × 58 adalah 20 × 60 = 1.200
(4) 68 : 22 adalah 60 : 20 = 3
Pembulatan dalam penaksiran operasi hitung dapat dilakukan ke satuan,
puluhan, ratusan terdekat, ribuan terdekat, atau puluhan ribu terdekat (sesuai
ketentuan yang dikehendaki).
b. Penaksiran Operasi Hitung pada Bilangan Pecahan
Taksiran pecahan biasa dan campuran adalah menaksir hasil operasi hitung
dengan cara membulatkan pecahan ke satuan terdekat. Ketentuan pembulatan
untuk penaksiran pecahan yaitu: bila pecahan kurang dari
bawah, sedangkan bila pecahan lebih atau samadengan

1
2

dibulatkan ke

1
dibulatkan
2

Contoh :
Hitunglah taksiran operasi hitung dari bilangan pecahan berikut:
1

3

1

3

(1) 2 5 + 4
(2) 2 5 − 4
5

1

2

1

(3) 3 6 × 2 4
(4) 5 3 ÷ 2 7
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ke atas.

Jawab:
1

3

1

3

5

4

(1) 2 5 + 4 = 2 + 1 = 3
(2) 2 − = 2 − 1 = 1
5

1

2

1

3

7

(3) 3 6 × 2 4 = 4 × 2 = 8
(4) 5 ÷ 2 = 6 ÷ 2 = 3

c.

Penaksiran Operasi Hitung pada Bilangan Desimal

Taksiran desimal adalah menaksir hasil operasi hitung dengan cara
membulatkan semua suku ke satuan atau puluhan terdekat. Bilangan 1, 2, 3,
dan 4 dibulatkan ke bawah, sedangkan bilangan 5, 6, 7, 8, 9 dibulatkan ke atas.
Contoh hitunglah taksiran hasilnoperasi dari bilangan desimal berikut ini:
(1) 234,5 + 153, 2
(2) 249,7 − 125,1
(3) 23,6 × 99,9
(4) 250,4 ÷ 24,8
Jawab:
(1) 234,5 + 153, 2 = 235 + 153 = 388
(2) 249,7 − 125,1 = 250 − 125 = 125
(3) 23,6 × 99,9 = 24 × 100 = 2400
(4) 250,4 ÷ 24,8 = 250 ÷ 25 = 10

2. Penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut
berbeda
a.

Penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda

Perhatikan contoh soal berikut.
Contoh 1:
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Aisha mempunyai roti, kemudian diberikan kepada Lala setengah bagian dan
diberikan kepada Nissa sepertiga bagian. Berapa bagian roti yang diberikan
kepada Lala dan Nissa?
Situasi tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut.

Jika digabung:

Ternyata terbentuk satu kesatuan yang terdiri dari 6 bagian, berarti ada 6
1

bagian yang masing-masing bernilai 6 .
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Berdasar gambar gabungan, dari 6 bagian, ada 5 bagian yang diarsir dengan
1

setiap bagian bernilai .
6

Dengan demikian dalam kalimat matematika permasalahan tersebut dapat
ditulis:
1 1 5
+ =
2 3 6

Contoh 2:

Commented [71]: Cukup 2 permasalahan saja?

1

3

Berapakah hasil dari 4 + 8 = ⋯

Diubah

3
8

1
4

digabung

2
8

+

3
8

=

5
8
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Dari gambar terlihat bahwa jika

1
3

3

5

6

6

digabung dengan menghasilkan . Dalam

kalimat matematika dapat ditulis:
2 3 5
+ =
8 8 8
Kesimpulan:
Untuk menjumlah pecahan dengan penyebut tidak sama, supaya memperoleh
hasil maka penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu, dengan cara
mencari pecahan senilainya.
Peragaan untuk contoh di atas masih mudah, karena penyebut yang satu
merupakan kelipatan dari penyebut yang lain. Bila permasalahan berkembang
menjadi

3
4

2

+ 5 = ⋯ maka untuk mempermudah penyelesaian harus dicari

Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) dari penyebut

3
4

2

dan 5. Salah satu cara

untuk membantu menentukan penyebut persekutuan menggunakan KPK
adalah dengan mendaftar pecahan-pecahan yang senilai untuk setiap pecahan
seperti berikut ini.
3 6
9
12 15
= =
=
=
4 8 12 16 20
2
4
6
8
=
=
=
5 10 15 20
Perhatikan bahwa 20 adalah KPK dari 4 dan 5.
Dengan demikian diperoleh,
3 2 3×5 2×4
+ =
+
4 5 4×5 5×4
15 8
=
+
20 20
23
=
20
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Commented [72]: “Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) dari
3
2
penyebut pecahan 4 𝑑𝑎𝑛 5

b. Pengurangan Pecahan dengan Penyebut Berbeda
Syarat yang harus dikuasai terlebih dahulu sebelum melakukan pengurangan
dua pecahan yang berbeda penyebut adalah menguasai pengurangan pecahan
yang berpenyebut sama. Pengurangan pecahan berpenyebut sama dapat
dilakukan dengan mengurangkan pembilangnya, sedangkan penyebutnya
tetap. Adapun pengurangan pecahan berpenyebut tidak sama dapat dilakukan
dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu sehingga menjadi dua
pecahan berpenyebut sama.
Perhatikan contoh berikut.
3

1

4

2

Ibu mempunyai mentega kg. Digunakan untuk membuat kue

kg. Berapa kg

mentega yang tersisa?
Permasalahan di atas dapat diilustrasikan dengan gambar sebagai berikut.

Dari gambar (2) dan gambar (4) diperoleh gambar berikut.
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Mentega yang dipakai =
1

2

kg

Mentega ibu =

3
4

kg
Bagian yang diarsir mula-mula bernilai
kemudian bagian arsiran yang bernilai

3
4

(banyaknya mentega Ibu),
2
4

dihapus (mentega yang

digunakan), maka diperoleh:

Sisa mentega =

1
4

Berdasar gambar terlihat bahwa sisa mentega yang tidak digunakan adalah
1
4

. Jika dinyatakan dalam kalimat matematika, penyelesaian soal di atas

dapat ditulis,
3 1 3 2 3−2 1
− = − =
=
4 2 4 4
4
4

1

Jadi mentega yang tersisa adalah kg.
4

3. Perkalian dan pembagian pecahan dan desimal
Perkalian pada hakekatnya adalah penjumlahan berulang. Untuk mempelajari
materi perkalian pecahan diperlukan materi prasyarat sebagai berikut.


Pecahan senilai



Konsep perkalian sebagai penjumlahan berulang pada bilangan cacah
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Penjumlahan pecahan berpenyebut sama



Pecahan campuran



Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK)

Contoh permasalahan terkait perkalian bilangan asli dengan pecahan dalam
kehidupan nyata sehari-hari sebagai berikut.
Contoh 1:
Arum mendapat pesanan membuat 3 kue ulang tahun. Jika setiap kue ulang
3

tahun memerlukan 4 gram krim gula untuk hiasan, berapa gram krim gula yang
diperlukan Arum untuk membuat pesanan?
3

Kalimat matematika yang bersesuaian dengan contoh 1 adalah: 3 × 4 = ⋯
Permasalahan di atas dapat diilustrasikan dengan gambar berikut.

Jika bagian yang diarsir digabungkan maka akan diperoleh:

1

Berdasarkan gambar, penyelesaian dari permasalahan di atas adalah 2 4.
Menggunakan tabel siswa dapat diarahkan untuk menemukan pola seperti
berikut.
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Banyaknya kue yang
dibuat

Krim yang
diperlukan (dalam
ons)

Pola perkalian

3
4
3 3 6
+ =
4 4 4
… … … …
+ + =
… … … …

1×

2×

3 3
=
4 4

3 … 2×…
= =
4 …
…
… …
=
… …
…× …
=
…
…×

Jika diperhatikan maka isian pada kolom kedua menggunakan konsep
penjumlahan berulang sehingga diharapkan diperoleh jawaban:
3 3 3 3+3+3 9
+ + =
=
4 4 4
4
4
Dengan demikian pada kolom ketiga diharapkan jawaban yang ditemukan
adalah:
3×

3 9 3×3
= =
4 4
4

Jadi banyak krim gula yang diperlukan Arum untuk membuat pesanan adalah
1

2 4 gram.
Berdasarkan permasalahan di atas diperoleh konsep perkalian bilangan asli
dengan pecahan biasa, yaitu:
Bilangan asli dikalikan dengan pecahan biasa hasilnya adalah bilangan
asli dikalikan pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap atau dalam
bentuk umum:
𝑎×
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𝑏 𝑎×𝑏
=
𝑐
𝑐

PENGEMBANGAN PENILAIAN
A. Pembahasan Soal-soal
Berikut ini akan disajikan pembahasan soal-soal USBN atau TIMSS
1.

Bobot sebuah penjepit pakaian 9,2 g. Taksiran terbaik untuk bobot 1.000
buah penjepit pakaian adalah …. (contoh soal TIMSS 2007)
A. 900 g
B. 9.000 g
C. 90.000 g
D. 900.000 g
Pembahasan:
Pada soal diatas diketahui bahwa bobot sebuah penjepit pakaian adalah
9,2 g. Bobot tersebut dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 9 g. Bobot
1000 buah penjepit dihitung dengan langkah berikut ini.
9 × 1.000 = 9.000
Jadi taksiran bobot 1.000 buah penjepit baju adalah 9.000 g (B)

2.

1

7

2

Hasil 5 4 − 3 8 − 3 = ⋯ (soal USBN tahun 2016)
A.
B.

5
24
17
24
7

C. 1 24
1

D. 2 24
Pembahasan:
1

7

2

1×6

4

8

3

4×6

5−3+( − − )= 2+(

−

7×3
4×3

−

2×8

) … KPK dari penyebut adalah 24

3×8

6 − 21 − 16
=2+(
)
24
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48
−31
+(
)
24
24

=

48 31
=( − )
24 24

=

17

(B)

24

Cara 2:

(

21
4

−

31
8

2

21×6

3

4×6

− )=(

−

31×3
8×3

−

2×8

)…

3×8

diubah menjadi pecahan biasa lalu

disamakan penyebutnya, KPK dari penyebut adalah 24
126 − 93 − 16
=(
)
24

=
3.

17
24

(B)
9

1

2

Hasil 2 18 − 1 4 − 3 = ⋯ (soal USBN 2017)
6

A. 1 11
B. 1
7

C.

D.

1

18

12
4
9

Pembahasan:

2

9
18

1

2

5

5

2

4

3

2

4

3

−1 − = − −
5×6

dirubah menjadi pecahan biasa

5×3

2×4

= 2×6 − 4×3 − 3×4 disamakan penyebutnya, KPK dari penyebut
adalah 12

=

30−15−8
12
7

= 12
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(C)

1

4. Ibu membeli 72 kg gula pasir, 20% dari gula pasir tersebut digunakan untuk
membuat kue. Sisa gula pasir ibu yang belum dipakai adalah …. (USBN
Tahun 2016)
A. 1,5 kg
B. 5,5 kg
C. 6,0 kg
D. 7,0 kg
Pembahasan:
Pertama bilangan 7

1
2

dirubah menjadi pecahan desimal 7,5, kemudian

dihitung dengan langkah sebagai berikut:
Hitung banyak gula yang terpakai = 20% × 7,5
=

20
× 7,5
100

=

150
100

= 1,5
Hitung sisa gula yang belum terpakai = 7,5 – 1,5 = 6,0
Jadi sisa gula yang belum terpakai adalah 6,0 kg.

B. Mengembangkan Soal HOTS
Soal-soal HOTS (Higher Order Thinking Skills) merupakan instrumen
pengukuran yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat
tinggi, yaitu kemampuan berpikir yang tidak sekadar mengingat (recall),
menyatakan kembali (restate), atau merujuk tanpa melakukan pengolahan
(recite). Soal-soal HOTS pada konteks asesmen mengukur kemampuan: 1)
transfer satu konsep ke konsep lainnya, 2) memproses dan menerapkan
informasi, 3) mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda, 4)
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menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah, dan 5) menelaah ide
dan informasi secara kritis. Meskipun demikian, soal-soal yang berbasis HOTS
tidak berarti soal yang lebih sulit daripada soal recall.
Berikut ini disajikan beberapa soal Higher Order Thinking Skills (HOTS) untuk
Unit Operasi Bilangan Pecahan.

KISI-KISI SOAL
KISI-KISI BUTIR SOAL HOTS
Jenis Sekolah
Mata Pelajaran
Alokasi Waktu
Jumlah Soal
Tahun Pelajaran
NO
1

Kompetensi
yang diuji

: Sekolah Dasar (SD)
: Matematika
: 15 menit
: 3 Soal
: 2019/2020
Lingkup
Materi

Menyelesaikan Operasi
masalah
Bilangan
penaksiran
Pecahan
dari jumlah,
selisih, hasil
kali, dan hasil
bagi dua
bilangan cacah
maupun
pecahan dan
desimal
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Materi
Taksiran
hasil
operasi
bilangan
cacah,
pecahan,
dan
desimal

Indikator
Soal
Disajikan
gambar
peta
lengakap
dengan
keteranga
n jarak
antar
kotanya
dalam
satuan
kilometer,
siswa
dapat
menaksir
kebutuhan
tambahan
bahan
bakar yang
dibutuhka
n untuk
menempu
h
perjalanan
dari kota
pertama

No
1

Level
Kognit
if
L3
(Penal
aran)

Bentuk
Soal
Uraian

NO

Kompetensi
yang diuji

Lingkup
Materi

Materi

Indikator
Soal

No

Level
Kognit
if

Bentuk
Soal

ke kota
ketiga
melalui
kota
kedua, jika
diketahui
kebutuhan
BBM per
kilometer
dan sisa
BBM
dalam
tangki
kendaraan
2

Menyelesaikan Operasi
masalah yang
Bilangan
berkaitan
Pecahan
dengan
perkalian dan
pembagian
pecahan dan
desimal

Perkalian
dan
pembagia
n
pecahan
dan
desimal

2

L3
(penal
aran)

PG
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RUMUSAN BUTIR SOAL
1. Perhatikan gambar peta jalan tol di Jawa Tengah dan Jawa Timur berikut:

Gambar 7. Ruas Jalan Tol Jawa Tengah dan Jawa Timur
Sumber: https://www.tagar.id/asyik-mudik-lebaran-2018-jakarta-sololangsung-tol diunduh pada 28/03/2019 pukul 9.58 WIB
Keluarga Raharjo berkendara dengan mobil pribadi dari Kota Semarang
ke Kota Mojokerto. Untuk menempuh jarak 12 km, mobil milik keluarga
Raharjo menghabiskan BBM sebanyak 1,1 liter. Taksirlah kebutuhan
tambahan BBM yang harus diisikan untuk menempuh perjalanan tersebut,
jika sebelum berangkat tangki BBM masih berisi 12,5 liter.
2. Bu Yohana membeli sekarung terigu dengan bobot 45 kg. Setengah dari
gula tersebut dibungkus dengan kemasan ½ kg dan separuhnya lagi
dibungkus dengan kemasan ¼ kg.
Pernyataan berikut yang sesuai dengan kondisi di atas adalah ….
A. Kebutuhan plastik kemasan ukuran ½ kg lebih banyak daripada ukuran
¼ kg.
B. Dibutuhkan paling sedikit 45 lembar plastik kemasan ½ kg
C. Dibutuhkan lebih dari 100 lembar plastik kemasan ¼ kg
D. Diperoleh kemasan terigu sebanyak 125 bungkus
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KESIMPULAN
Pada Unit Oerasi Bilangan Pecahan ini di bahas tiga materi yaitu (1) Menaksir
hasil operasi bilangan pecahan, (2) Penjumlahan dan pengurangan bilangan
pecahan dengan penyebut berbeda, dan (3) Perkalian dan pembagian pecahan
dan desimal. Ketiga materi ini mempunyai banyak aplikasi dalam kehidupan
nyata sehingga guru dalam merancang pembelajaran harus mengaitkan
materi pembelajaran dengan konteks dunia nyata.
Agar KD dapat tercapai dengan baik, perancangan aktivitas pembelajaran
merupakan salah satu unsur terpenting. Aktivitas yang baik akan
menghasilkan output pembelajaran yang baik pula. Merancang aktivitas
pembelajaran hendaknya memperhatikan alat, bahan dan sarana yang
tersedia. Dalam merancang aktivitas pembelajaran guru juga harus
memperhatikan kondisi peserta didik.
USBN merupakan salah satu evaluasi yang dilakukan oleh satuan pendidikan
untuk melihat ketercapaian hasil belajar peserta didik. Kemampuan peserta
didik dalam menjawab soal-soal USBN sangat dipengaruhi oleh proses
pembelajaran. Proses pembelajaran yang terencana dengan baik akan dapat
mencapai nilai USBN yang baik.
Soal-soal HOTS merupakan soal yang dirancang oleh guru sesuai KD yang
dapat melatih peserta didik agar dapat berpikir kreatif, berpikir analisis dan
bernalar. Pengembangan soal HOTS wajib dilakukan oleh guru.
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UMPAN BALIK
Agar Saudara berhasil baik dalam mempelajari Unit Skala dan Perbandingan
ini, ikutilah petunjuk belajar berikut ini.
1.

Bacalah uraian dan contoh-contoh dengan cermat dan berulang-ulang
sehingga Saudara benar-benar memahami dan menguasai materi yang
ada dalam unit ini.

2.

Kerjakan contoh-contoh soal secara mandiri maupun berkelompok. Jika
Saudara mengalami kesulitan, maka ikutilah rambu-rambu atau
penjelasan dalam menjawab latihan.

3.

Lakukanlah aktivitas-aktivitas yang dicontohkan oleh unit ini kepada
peserta didik Saudara di dalam kelas. Mintalah bantuan rekan guru,
instruktur atau pengawas untuk menjadi observer di kelas Saudara ketika
Saudara melakukan aktivitas-aktivitas yang dicontohkan. Mintalah
bantuan dan saran mereka dalam rangka perbaikan pelaksanaan
aktivitas-aktivitas tersebut.

4.

Jika Saudara masih mengalami kesulitan setelah mengikuti rambu-rambu
atau penjelasan dalam memahami materi serta melakukan aktivitasaktivitas yang terdapat di dalam unit ini, mintalah bantuan instruktur,
pengawas atau narasumber yang ada.

5.

Lakukan refleksi apakah Saudara telah memahami isi dari unit ini? Apabila
Saudara belum memahami secara tuntas pelajari ulang unit ini. Apabila
Saudara telah memahami dengan baik, cobalah kembangkan soal-soal
dalam bentuk yang lain dengan membaca referensi-referensi pendukung
yang ada.

Selamat belajar, selamat bekerja, semoga sukses!
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PENGANTAR
Konsep pecahan sebagai perbandingan merupakan konsep yang penting dikuasai
karena dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai permasalahan yang
melibatkan perbandingan. Misalnya dalam menghitung tenaga kerja yang diperlukan
untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan mempertimbangkan efisiensi biaya
dan waktu, atau dalam menghitung biaya belanja yang harus disiapkan untuk
membeli sejumlah barang, dan sebagainya. Untuk menyelesaikan masalah tersebut
dapat menggunakan pengetahuan dan keterampilan hitung menggunakan pecahan,
dimana konsep pecahan yang digunakan adalah pecahan yang diinterpretasikan
sebagai perbandingan.
Kegiatan pembelajaran ini akan membahas tentang pecahan sebagai perbandingan.
Ruang lingkup pembahasan meliputi konsep pecahan sebagai perbandingan atau
rasio, pecahan sebagai perbandingan jika diketahui jumlahnya atau selisihnya,
pecahan sebagai perbandingan dalam pengukuran, perbandingan senilai dan berbalik
nilai, dan pemecahan masalah menggunakan konsep pecahan sebagai perbanding
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KOMPETENSI DASAR
A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar kelas V
berikut ini.
Tabel 1. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
NO

KOMPETENSI DASAR

TARGET KD

KELAS

KD PENGETAHUAN
1.

3.4 Menjelaskan
skala
melalui denah.





Menjelaskan
perbandingan
pecahan
sebagai
perbandingan
Menjelaskan
skala
sebagai perbandinga

5

Menyelesaikan
masalah
yang
berhubungan dengan
perbandingan
Menyelesaikan
masalah
yang
berhubungan dengan
skala

5

KD KETERAMPILAN
1.

4.4. Menyelesaikan
masalah yang
berkaitan
dengan skala
pada denah.





B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Tabel 2. Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)
IPK Pengetahuan
Indikator Pendukung
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IPK Keterampilan
Indikator Pendukung
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3.4.1 Menjelaskan

perbandingan Indikator Kunci

pecahan sebagai perbandingan
3.4.2 Menjelaskan

skala

sebagai

perbandingan

yang

masalah

berkaitan

perbandingan

dengan
dalam

kehidupan sehari-hari

Indikator Kunci
3.4.3 Menyatakan

4.1.1 Menyelesaikan

perbandingan

senilai
3.4.4 Menyatakan
berbalik nilai

perbadingan

4.1.2 Menyelesaikan

masalah

yang

berkaitan

skala

dalam

dengan

kehidupan

sehari-hari

3.4.5 Menyatakan skala
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APLIKASI DI DUNIA NYATA
A. Pecahan sebagai Perbandingan
Banyak permasalahan dalam kehidupan nyata yang dapat kita selesaikan
dengan penerapan konsep perbandingan, misalnya dalam membuat adonan
bolu kukus sebagai berikut.

Gambar 1. Resep Bolu Kukus
Untuk membuat satu adonan bolu kukus diperlukan bahan-bahan seperti
tertera pada gambar resep di atas. Dari satu resep adonan dapat dihasilkan 24
buah bolu kukus. Jika ibu memperoleh pesanan 144 buah bolu kukus. Coba
kalian bantu ibu menghitung kebutuhan bahan-bahan yang diperlukan.

B. Skala sebagai Perbandingan
Dalam merencanakan bangunan, seorang arsitek harus menggambar
rancangan rumah dengan sangat teliti agar para pekerja pelaksana bisa
membangun rumah yang dimaksud dengan baik dan sesuai ukuran yang
dikehendaki. Agar diperoleh ukuran yang akurat, maka arsitek mencantumkan
skala. Dengan skal itu pekerja bisa menghitung ukuran rumah yang
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sebenarnya. Contoh penerapan skala pada gambar desain arsitektur rumah
tersaji seperti gambar berikut ini.

Gambar 2. Contoh Denah Rumah
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SOAL-SOAL UN/USBN
A. Pecahan sebagai Perbandingan
Berikut ini contoh soal-soal USBN yang berkaitan dengan materi pecahan
sebagai perbandingan.
Contoh soal USBN tahun 2015.
No.
1

Soal
Perbandingan uang Pardi dan uang Aska adalah 2 : 6. Jumlah uang
berdua adalah Rp 240.000,00. Berapakah banyak uang Pardi?
A.
B.
C.
D.

Rp180.000,00
Rp160.000,00
Rp80.000,00
Rp60.000,00

Identifikasi
Level Kognitif

: L2

Indikator yang : 3.4.3 Menyatakan perbandingan senilai
bersesuaian
Diketahui

: Perbandingan uang pardi dan uang Aska, serta jumlah
mereka berdua

Ditanyakan

: Jumlah uang Pardi

Materi yang
dibutuhkan

: Perbandingan senilai

Contoh soal USBN tahun 2016.
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No.

Soal
Perbandingan jumlah ikan mas dan jumlah ikan gurame 7 : 2, jika
jumlah kedua ikan dalam kolam 63 ekor, banyaknya ikan mas dalam
kolam adalah ….
A.
B.
C.
D.

49 ekor
45 ekor
18 ekor
14 ekor

Identifikasi
Level
Kognitif

: L2

Indikator
yang
bersesuaian

: 3.4.3 Menyatakan perbandingan senilai

Diketahui

: Perbandingan jumlah ikan mas dan ikan gurame, serta
jumlah kedua jenis ikan tsb.

Ditanyakan

: Banyaknya ikan mas

Materi yang
dibutuhkan

: Perbandingan senilai
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Berikut ini contoh soal-soal TIMSS 2007 yang berkaitan dengan materi
pecahan senilai
No
.

Soal

1

Pada gambar di bawah ini, pecahan yang menunjukkan persegipanjang
yang diarsir adalah ….

A.

1

B.

1

C.
D.

4
3
6
12
2
3

Identifikasi
Level Kognitif

: L1

Indikator yang : 3.4.1 Menjelaskan pecahan sebagai perbandingan
bersesuaian
Diketahui

: Gambar kotak-kotak, sebagian diarsir

Ditanyakan

: Perbandingan bagian yang diarsir dengan yang tidak
diarsir sebagai pecahan

Materi yang
dibutuhkan

: Konsep pecahan sebagai perbandingan
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B. Skala sebagai Perbandingan
Berikut ini contoh soal-soal USBN yang berkaitan dengan materi skala sebagai
perbandingan.
Contoh soal USBN tahun 2015.
No.
1

Soal
Tinggi seekor jerapah 4m, akan digambar dengan skala 1:50. Tinggi
jerapah dalam gambar adalah ….
A.
B.
C.
D.

2 cm
8 cm
20 cm
80 cm

Level Kognitif

:

L2

Indikator yang
bersesuaian

:

4.1.2 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
skala dalam kehidupan sehari-hari

Diketahui

:

Tinggi jerapah sesungguhnya dan skala gambar

Ditanyakan

:

Tinggi jerapah dalam gambar

Materi yang
dibutuhkan

:

Skala

Identifikasi
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Contoh soal USBN tahun 2017
No.
2

Soal
Sebuah mercusuar pada denah digambar setinggi 5 cm. tinggi sebenarnya
mercusuar tersebut adalah 45 cm. maka denah tersebut dibuat dengan
skala ….

A.
B.
C.
D.

1 : 50
1 : 90
1 : 500
1 : 900

Identifikasi
Level Kognitif

: L2

Indikator
yang
bersesuaian

: 4.3.2 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan skala
dalam kehidupan sehari-hari

Diketahui

: Tinggi gambar mercusuar dan tinggi mercusuar sebenarnya

Ditanyakan

: Skala gambar

Materi yang
dibutuhkan

: Skala
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BAHAN PEMBELAJARAN
A. Aktivitas Pembelajaran
Untuk membelajarkan materi perbandingan dan skala bisa ditempuh dengan
model inquiry learning. Guru membuka pelajaran dengan meminta mengamati
gambar. Menanyakan tentang kegiatan yang sedang dilakukan oleh kedua
siswa digambar tersebut? Bila mengamati lebih dekat, gambar apa yang
sedang diamati.
Guna memotivasi siswa untuk lebih mengenal materi pelajaran yang akan
dilaluinya, guru selanjutnya meminta siswa membuat pertanyaan-pertanyaan
yang ingin siswa ketahui tentang skala. Selanjutnya pertanyaan-pertanyaan
itu ditulis dalam secarik kertas dan ditempelkan di dinding kelas.

Aktivitas 1 Perbandingan
Pada awal pembelajaran, guru mengkondisikan siswa secara klasikal dengan
mendeskripsikan ilustrasi gambar dan menerangkan maksud isi teks bacaan
yang merangkum kompetensi-kompetensi yang akan dipelajari.
Berikut merupakan alternatif cara membelajarkan perbandingan kepada
siswa. Siswa diajak bereksplorasi menggunakan media yang sudah disediakan
guru.
1. Guru meminta siswa membaca teks.
2. Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok, setiap kelompok
beranggotakan 4 siswa.
3. Guru meminta siswa mengerjakan aktivitas secara kelompoksesuai LKPD
4. Guru meminta siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok masingmasing
5. Guru bersama siswa menyimpulkan perbandingan.
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Aktivitas 2 Skala
Pada awal pembelajaran, guru mengkondisikan siswa secara klasikal dengan
mendeskripsikan ilustrasi gambar dan menerangkan maksud isi teks bacaan
yang merangkum kompetensi-kompetensi yang akan dipelajari.
Berikut merupakan alternatif cara membelajarkan penaksiran jumlah, selisih,
hasil kali dan hasil bagi bilangan cacah

kepada siswa.

Siswa diajak

bereksplorasi menggunakan media yang sudah disediakan guru.
1. Guru meminta siswa membaca teks.
2. Guru meminta siswa mengamati gambar denah.
3. Guru meminta siswa cara mencari jarak pada denah atau gambar.
4. Guru dapat memberikan contoh tambahan.
5. Guru meminta siswa memperhatikan data ukuran halaman sebenarnya.
6. Guru bersama siswa membahas bagaimana cara mencari ukuran pada
gambar dengan menentukan terlebih dahulu skalanya.
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B. Lembar Kerja Peserta Didik

Lembar Kerja Peserta Didik 1
LKPD 1 ini berisi soal-soal pemecahan masalah matematika dan masalah
dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan perbandingan. Saudara
diminta menyelesaikan soal-soal tersebut secara kerja kelompok. Waktu
penyelesaian aktivitas ini adalah 30 menit.
1.

Jumlah dua bilangan sama dengan 30. Jika perbandingan bilangan
pertama dengan kedua adalah 2 : 3, tentukan:
a. nilai kedua bilangan tersebut
b. selisih kedua bilangan tersebut

2.

Kepala Asrama memperkirakan bahwa persediaan makanan cukup untuk
50 anak selama 30 hari. Jika ternyata penghuni asrama bertambah 10
anak maka berapa hari persediaan makanan akan habis?

Lembar Kerja Peserta Didik 2
LKPD 2 ini berisi soal-soal pemecahan masalah matematika dan masalah
dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan skala. Saudara diminta
menyelesaikan soal-soal tersebut secara kerja kelompok. Waktu penyelesaian
aktivitas ini adalah 30 menit.
1. Sebuah kolam renang panjangnya 200 m. Panjang kolam renang tersebut
pada peta adalah 5 cm. Berapa skala yang digunakan?
2. Jarak kota Yogyakarta dan kota Sleman pada peta 4 cm. Skala pada peta 1 :
1.500.000. Berapa km jarak kedua kota itu sebenarnya?
3. Pada sebuah peta kota jarak bandara dan stasiun kereta api adalah 2,4 cm.
Jarak sebenarnya adalah 15 km. Tentukan skala yang digunakan!
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C. Bahan Bacaan

1. Pecahan sebagai Perbandingan
Pecahan dan rasio merupakan perbandingan. Pecahan dapat juga dimaknai
sebagai perbandingan antara bagian terhadap keseluruhan. Demikian pula
dengan rasio dapat dimaknai sebagai perbandingan bagian terhadap
keseluruhan. Namun berbeda dengan rasio, pecahan mensyaratkan bahwa
penyebutnya tidak boleh bilangan nol atau tidak boleh bernilai nol.
Suatu pecahan yang menunjukkan perbandingan tidak sama artinya dengan
pecahan yang mewakili bagian dari keseluruhan (utuh). Pada dasarnya,
pecahan

selalu

merupakan

perbandingan

antara

bagian

dengan

keseluruhannya sehingga harus berasal dari satu objek yang sama. Contohnya:
setengah apel, sepertiga roti, seperempat batang coklat, dan sebagainya.
Contoh tersebut menunjukkan arti pecahan sebagai bagian dari keseluruhan.
Lantas, bagaimana konsep pecahan sebagai perbandingan?
Pecahan sebagai perbandingan jika diketahui jumlah dan selisihnya
Pecahan sebagai perbandingan atau rasio melibatkan dua objek berbeda.
Kedua objek tersebut akan dibandingkan jumlahnya dan selanjutnya
perbandingan atau rasio tersebut dapat disajikan dalam bentuk pecahan. Hal
tersebut dapat juga dipahami sebagai perbandingan antara suatu bagian dari
suatu keseluruhan yang dibandingkan dengan bagian yang lain. Misalnya,
dalam satu kantong terdapat 4 bola merah dan 8 bola biru maka pecahan
sebagai perbandingan bisa digunakan untuk membandingkan jumlah bola
merah dengan jumlah bola biru dalam kantong tersebut (keseluruhan).
Dengan demikian, perbandingan terjadi antar bagian. Untuk memahami
konsep pecahan sebagai perbandingan dapat dipikirkan contoh situasi berikut
ini.
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Contoh 1 :

Gambar 3. Bingkisan Buah-buahan
Sebuah bingkisan buah diisi dengan buah anggur, buah pir, jambu kristal, apel
dan jeruk. Perbandingan banyaknya buah pir dengan banyaknya buah apel
adalah 2 : 4. Apabila banyaknya buah pir dinotasikan dengan P dan banyaknya
buah apel dinotasikan dengan A maka perbandingan banyaknya buah pir dan
buah apel secara singkat dapat ditulis sebagai P : A = 2 : 4,
Atau,
𝑃 2
=
𝐴 4
Sedangkan perbandingan banyaknya buah apel dengan banyaknya buah pir dapat
ditulis secara singkat sebagai A : P = 4 : 2
atau,

𝐴 4
=
𝑃 2
Dengan demikian, bentuk pecahan yang menyatakan perbandingan banyaknya buah
pir dengan buah apel adalah sebagai berikut.
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Contoh 1 menggambarkan situasi membandingkan jumlah dari dua objek
yaitu apel dan pir. Hal yang penting diperhatikan dalam konsep pecahan
sebagai perbandingan bahwa kedua objek yang dibandingkan harus memiliki
satuan yang sejenis.
Pecahan sebagai Perbandingan dalam Pengukuran
Pecahan sebagai perbandingan dalam pengukuran melibatkan satuan jarak/panjang,
berat/kadar dan waktu. Untuk memberikan penjelasan mengenai perbandingan
dalam pengukuran dapat diperhatikan contoh soal berikut ini.
Contoh 2:
Sebuah kendaraan menghabiskan 9 liter bensin untuk menempuh jarak 72 km. Jika
kendaraan itu telah menempuh jarak 24 km, maka berapa liter bensin yang telah
dihabiskan kendaraan tersebut?
Untuk menyelesaikan permasalahan di atas, bisa didasari oleh dua pemikiran sebagai
berikut:
Pemikiran 1:
Misalkan bensin yang dihabiskan kendaraan tersebut = n liter.
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Perbandingan antara jarak dengan bensin yang dihabiskan dibentuk berdasarkan
pemikiran bahwa semakin panjang jarak yang telah ditempuh maka bensin yang
dihabiskan juga semakin banyak, sehingga perbandingannya adalah sebagai berikut.

72 : 24 = 9 : n atau

72
24

=

9
𝑛

Pemikiran 2:

Jarak yang ditempuh = 72 km dengan menggunakan bensin 9 liter.
Jadi 1 liter bensin digunakan untuk menempuh jarak (72 : 9) km = 8 km.
Maka untuk menempuh 24 km memerlukan 24 : 8 = 3 liter.
Menggunakan konsep pecahan sebagai perbandingan maka penyelesaian
tersebut dapat disajikan dengan:
72

9

72 : 24 = 9 : n atau 24 = 𝑛

Selanjutnya untuk memperoleh nilai n dilakukan perkalian silang sebagai berikut.

72  n = 9  24 (hasil dari perkalian silang)
72  n = 216
n=

216
72

=3

Jadi bensin yang dihabiskan untuk menempuh jarak 24 km adalah sebanyak 3 liter.

Perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai
Pada dasarnya perbandingan yang kita pelajari ada dua macam yaitu
perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Contoh jumlah bensin
dengan jarak dan contoh kadar kemurnian emas dengan besar karat pada
pembahasan

sebelumnya

merupakan

salah

satu

contoh

masalah

perbandingan senilai dalam kehidupan sehari-hari.
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Perbandingan

senilai

berkaitan

dengan

perbandingan

lurus

atau

perbandingan langsung. Konsep perbandingan senilai adalah jika dua besaran
selalu mempunyai perbandingan yang sama dalam setiap keadaan, maka dua
besaran tersebut disebut berbanding langsung atau perbandingan senilai.
Konsep tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut.
Bila ada dua besaran:
𝐴 = {𝑎1 , 𝑎2 , 𝑎3 , 𝑎4 , … }, dengan 𝑎𝑖+1 − 𝑎𝑖 = 𝑝, dimana i bilangan asli dan p
tetap,
𝐵 = {𝑏1 , 𝑏2 , 𝑏3 , 𝑏4 , … }, dengan 𝑏𝑖+1 − 𝑏𝑖 = 𝑞, dimana i bilangan asli dan q tetap,
A dan B berkorespondensi 1-1.
Jika semakin besar A, semakin besar juga B, maka A dan B disebut
perbandingan senilai. Perbandingan yang terjadi adalah

𝑎1
𝑎2

𝑏

𝑎

𝑏

= 𝑏1 , 𝑎1 = 𝑏1, dan
2

3

3

seterusnya.
Contoh 3:
Di koperasi sekolah menjual buku tulis seharga Rp5.000,00,. Harga dua buku
tulis adalah Rp10.000,00, demikian seterusnya. Misalkan banyaknya buku
dinotasikan dengan A dan harga buku dinotasikan dengan B.
Contoh tersebut disajikan dalam bentuk tabel, maka akan diperoleh tabel
berikut ini.
Banyaknya buku (A)

Harga yang harus dibayar (B)

1

5.000

2

10.000

3

15.000

4

20.000

5

25.000

n

5.000n
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Bila dituliskan sebagai dua himpunan maka A = {1, 2, 3, 4, 5, ..., n} dan B =
{5.000, 10.000, 15.000, 20.000, 25.000, ..., 5.000n}. Dari data terlihat bahwa
terjadi korespondensi 1 – 1 atau perkawanan 1 – 1 antara banyaknya buku
dengan harga. Semakin banyak buku yang dibeli, maka semakin banyak uang
yang harus dibayarkan.
Perbandingan berbalik nilai berkaitan dengan berbanding yang terbalik. Bila
ada dua besaran:
𝐴 = {𝑎1 , 𝑎2 , 𝑎3 , 𝑎4 , … }, dengan 𝑎𝑖+1 − 𝑎𝑖 = 𝑝, dimana i bilangan asli dan p tetap,
𝐵 = {𝑏1 , 𝑏2 , 𝑏3 , 𝑏4 , … }, dengan 𝑏𝑖+1 − 𝑏𝑖 = 𝑞, dimana i bilangan asli dan q tetap,
A dan B berkorespondensi 1-1.
Jika semakin besar A tetapi B semakin kecil, dan sebaliknya, maka A dan B
disebut perbandingan berbalik nilai. Perbandingan yang terjadi adalah
𝑏2 𝑎1
,
𝑏1 𝑎3

𝑏 𝑎1

= 𝑏3 𝑎2 =
1

𝑏2 𝑎1

,

𝑏1 𝑎3

=

𝑏3
𝑏1

𝑎1
𝑎2

=

dan seterusnya.

Contoh 1:
Kecepatan dan waktu tempuh bus yang sedang melaju dari Yogyakarta ke
Probolinggo tercantum dalam tabel di bawah ini.

Kecepatan (km/jam)

Waktu (jam)

40

10

50

8

80

5

100

4
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Misalkan kecepatan laju kendaraan dinotasikan dengan A dan waktu tempuh
dinotasikan dengan B. Bila dituliskan sebagai dua himpunan maka A = {40, 50,
80, 100} dan B = {10, 8, 5, 4}. Dari data terlihat bahwa terjadi korespondensi 1
– 1 atau perkawanan 1 – 1 antara kecepatan dengan waktu tempuh. Semakin
cepat laju kendaraan, semakin singkat waktu tempuh atau nilai A semakin
besar berakibat nilai B semakin kecil.

2. Skala sebagai Perbandingan
Skala adalah perbandingan jarak pada gambar atau denah dengan jarak
sebenarnya atau jarak sesungguhnya. Satuan yang sering digunakan dalam
skala adalah cm. Perhatikan gambar peta berikut ini.

Gambar 4. Peta Jawa Tengah
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Pada peta tersebut tertulis skala 1: 2.500.000. Hal ini berarti 1 cm pada peta
berarti menunjukkan jarak yang sebenarnya 2.500.000 cm. Atau 1 cm pada
peta mewakili 2.500.000 cm = 25 km. Dengan skala tersebut maka akan lebih
mudah menggambarkan jarak yang sangat jauh.
Skala=jarak pada peta∶jarak sebenarnya
Menghitung jarak sebenarnya pada denah berskala

Contoh :
Jarak kota Jakarta-Bandung pada peta adalah 9 cm. Skala peta tersebut adalah
1:2.000.000. Berapakah jarak sesungguhnya kota Jakarta-Bandung?
Alternatif penyelesaian.
Diketahui:
Jarak pada peta = 9 cm
Skala = 1:2.000.000
Ditanyakan: Jarak sesungguhnya = ... ?
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Jawab:
Skala=jarak pada peta∶jarak sebenarnya
Jarak sebenarnya = (Jarak pada peta)/skala
= (9 cm)/(1:2.000.000)
= 9 × 2.000.000
= 18.000.000 cm = 180 km
Jadi, jarak sebenarnya Kota Jakarta-Bandung adalah 180 km.
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PENGEMBANGAN PENILAIAN
A. Pembahasan Soal-soal
1. Perbandingan uang Pardi dan uang Aska adalah 2 : 6. Jumlah uang berdua
adalah Rp 240.000,00. Berapakah banyak uang Pardi?
A. Rp180.000,00
B. Rp160.000,00
C. Rp80.000,00
D. Rp60.000,00
Jawab:
2

Uang Pardi = 8 × 240.000 = 60.000 (D)
2. Perbandingan jumlah ikan mas dan jumlah ikan gurame 7 : 2, jika jumlah
kedua ikan dalam kolam 63 ekor, banyaknya ikan mas dalam kolam adalah
….
A. 49 ekor
B. 45 ekor
C. 18 ekor
D. 14 ekor
Jawab:
7

Ikan mas = 9 × 63 = 49 (A)
3. Pada gambar di bawah ini, pecahan yang menunjukkan persegipanjang
yang diarsir adalah ….

A.

1

B.

1

4
3
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C.
D.

6
12
2
3

Jawab:
6

1

Kotak yang diarsir = 18 = 3 (B)
4. Tinggi seekor jerapah 4m, akan digambar dengan skala 1:50. Tinggi
jerapah dalam gambar adalah ….
A. 2 cm
B. 8 cm
C. 20 cm
D. 80 cm
Jawab:
Terlebih dahulu 4 m dirubah menjadi satuan centimeter = 400 cm
1

Tinggi jerapah dalam gambar = 50 × 400 = 8 (B)
5. Sebuah mercusuar pada denah digambar setinggi 5 cm. tinggi sebenarnya
mercusuar tersebut adalah 45 cm. maka denah tersebut dibuat dengan
skala ….
A. 1 : 50
B. 1 : 90
C. 1 : 500
D. 1 : 900
Jawab:
5

1

Skala gambar = 45 = 9 , jadi skala gambar denah tersebut adalah 1 : 9 (B)

B. Mengembangkan Soal HOTS
Soal-soal HOTS (Higher Order Thinking Skills) merupakan instrumen
pengukuran yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat
tinggi, yaitu kemampuan berpikir yang tidak sekadar mengingat (recall),
menyatakan kembali (restate), atau merujuk tanpa melakukan pengolahan
(recite). Soal-soal HOTS pada konteks asesmen mengukur kemampuan: 1)
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transfer satu konsep ke konsep lainnya, 2) memproses dan menerapkan
informasi, 3) mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda, 4)
menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah, dan 5) menelaah ide
dan informasi secara kritis. Meskipun demikian, soal-soal yang berbasis HOTS
tidak berarti soal yang lebih sulit daripada soal recall.
Berikut ini disajikan beberapa soal Higher Order Thinking Skills (HOTS) untuk
Unit Operasi Bilangan Pecahan.

KISI-KISI SOAL
KISI-KISI BUTIR SOAL HOTS
Jenis Sekolah
Mata Pelajaran
Alokasi Waktu
Jumlah Soal
Tahun Pelajaran
NO
1

2

Kompetensi
yang diuji
Menyelesaik
an masalah
yang
berkaitan
dengan
perbandinga
n dalam
kehidupan
sehari-hari

: Sekolah Dasar (SD)
: Matematika
: 30 menit
: 3 Soal
: 2019/2020
Lingkup
Materi

Materi

Indikator Soal

Perbandingan
dan Skala

Perbandi
ngan

Diberikan
perbandingan
umur dua
orang pada
tahun ini,
siswa dapat
menghitung
perbandingan
usia kedua
orang
tersebut pada
empat tahun
kemudian.
Diberikan
soal cerita
tentang
perbandingan
berbalik nilai
tentang
kenbutuhan
tenaga kerja
di suatu

Level
No Kogni
tif
1
L3
(Penal
aran)

2

L3
(Penal
aran)
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Bentuk
Soal
Uraian

Uraian

NO

2

Kompetensi
yang diuji

Menyelesaik
an masalah
yang
berkaitan
dengan
perbandinga
n dalam
kehidupan
sehari-hari
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Lingkup
Materi

Perbandingan
dan Skala

Materi

Skala

Indikator Soal
proyek, siswa
dapat
menhitung
kebutuhan
tenaga kerja
bila proyek
harus
diselesaikan
lebih cepat
Diberikan
soal cerita
tentang
denah suatu
lokasi
perkemahan
dengan skala
yang
diketahui,
siswa dapat
menentukan
luas lapangan
upacara yang
sebenarnya

No

3

Level
Kogni
tif

L3
(Penal
aran)

Bentuk
Soal

Uraian
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RUMUSAN BUTIR SOAL
1. Sekarang umur ayah dibanding umur ibu adalah 9 : 8. Jika 4 tahun lagi
perbandingan umur mereka adalah 10 : 9, berapa tahun umur ayah dan
ibu sekarang?
2. Manajer proyek memperhitungkan bahwa dengan 72 pekerja maka
sebuah jembatan akan dapat diselesaikan dalam waktu 132 hari. Jika
pimpinan proyek meminta pekerjaan tersebut selesai dalam 99 hari, perlu
tambahan berapa orang pekerja?
3. Pada gambar denah lapangan upacara pembukaan kemah penggalang
diketahui panjangnya 12 cm dan lebarnya 8 cm. Hitunglah luas lapangan
upaca yang sebenarnya, jika denah digambar dengan skala 1:500.
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KESIMPULAN
Pada unit perbandingan dan skala di bahas dua materi yaitu (1) Pecahan
sebagai perbandingan dan (2) Skala sebagai Perbandingan. Kedua materi ini
mempunyai banyak aplikasi dalam kehidupan nyata sehingga guru dalam
merancang pembelajaran harus mengaitkan materi pembelajaran dengan
konteks dunia nyata.
Agar KD dapat tercapai dengan baik, perancangan aktivitas pembelajaran
merupakan salah satu unsur terpenting. Aktivitas yang baik akan
menghasilkan output pembelajaran yang baik pula. Merancang aktivitas
pembelajaran hendaknya memperhatikan alat, bahan dan sarana yang
tersedia. Dalam merancang aktivitas pembelajaran guru juga harus
memperhatikan kondisi peserta didik.
USBN merupakan salah satu evaluasi yang dilakukan oleh satuan pendidikan
untuk melihat ketercapaian hasil belajar peserta didik. Kemampuan peserta
didik dalam menjawab soal-soal USBN sangat dipengaruhi oleh proses
pembelajaran. Proses pembelajaran yang terencana dengan baik akan dapat
mencapai nilai USBN yang baik.

Soal-soal HOTS merupakan soal yang dirancang oleh guru sesuai KD yang
dapat melatih peserta didik agar dapat berpikir kreatif, berpikir analisis dan
bernalar. Pengembangan soal HOTS wajib dilakukan oleh guru.
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UMPAN BALIK
Agar Saudara berhasil baik dalam mempelajari unit Skala dan Perbandingan
ini, ikutilah petunjuk belajar berikut ini.
1. Bacalah uraian dan contoh-contoh dengan cermat dan berulang-ulang
sehingga Saudara benar-benar memahami dan menguasai materi yang ada
dalam unit ini.
2. Kerjakan contoh-contoh soal secara mandiri maupun berkelompok. Jika
Saudara mengalami kesulitan, maka ikutilah rambu-rambu atau penjelasan
dalam menjawab latihan.
3. Lakukanlah aktivitas-aktivitas yang dicontohkan oleh unit ini kepada
peserta didik Saudara di dalam kelas. Mintalah bantuan rekan guru,
instruktur atau pengawas untuk menjadi observer di kelas Saudara ketika
Saudara melakukan aktivitas-aktivitas yang dicontohkan. Mintalah
bantuan dan saran mereka dalam rangka perbaikan pelaksanaan aktivitasaktivitas tersebut.
4. Jika Saudara masih mengalami kesulitan setelah mengikuti rambu-rambu
atau penjelasan dalam memahami materi serta melakukan aktivitasaktivitas yang terdapat di dalam unit ini, mintalah bantuan instruktur,
pengawas atau narasumber yang ada.
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5. Lakukan refleksi apakah Saudara telah memahami isi dari unit ini? Apabila
Saudara belum memahami secara tuntas pelajari ulang unit ini. Apabila
Saudara telah memahami dengan baik, cobalah kembangkan soal-soal
dalam bentuk yang lain dengan membaca referensi-referensi pendukung
yang ada.
Selamat belajar, selamat bekerja, semoga sukses!
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PENUTUP

Paket Unit Pembelajaran PecahaN ini terdiri dari 3 unit pembelajaran, yaitu
Unit Pembelajaran 1 Bentuk dan Urutan Pecahan, Unit Pembelajaran 2 Operasi
Hitung Pecahan, dan Unit Pembelajaran 3 Perbandingan dan Skala. Setiap unit
pembelajaran berkaitan dengan satu atau lebih Kompetensi Dasar yang
tercantum dalam permendikbud no 37 tahun 2018. Unit-unit tersebut
sebaiknya dipelajari secara berurutan, namun bisa juga dipelajari secara
terpisah tergantung pada kebutuhan Saudara. Saudara dapat langsung
mempelajari unit-unit tertentu yang anda butuhkan tanpa mempelajari unit
sebelumnya. .
Dengan belajar menggunakan unit-unit ini diharapkan Saudara dapat
meningkatkan

kompetensi

pembelajaran

terkait

pecahan

dan

juga

meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan dan menyelesaikan soal
HOTS terkait materi tersebut. Melalui materi-materi tersebut, diharapkan
Saudara dapat memfasilitasi peserta didik menguasai materi pecahan dengan
baik. Oleh karenanya, walaupun telah tuntas menguasai materi tersebut
Saudara diharapkan terus memperkaya diri dengan banyak membaca bahan
bacaan lain, memperbanyak contoh masalah, dan menerapkan strategi
pembelajaran yang efektif bagi peserta didik. Selain itu, Saudara diharapkan
mendapatkan pengalaman belajar bagaimana menguatkan banyak nilai
karakter melalui permasalahan-permasalahan terkait pecahan seperti rasa
ingin tahu, pantang menyerah, teliti dan lain-lain
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Paket unit ini diharapkan dapat juga digunakan sebagai bahan belajar mandiri
yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi guru. Penulis menyadari
bahwa masih banyak kekurangan dalam buku ini. Buku ini masih jauh dari
sempurna. Agar topik dan pembahasan pada buku ini senantiasa relevan
dengan perkembangan kebutuhan guru di lapangan, penulis terbuka untuk
menerima saran dan kritik terkait topik dan isi buku ini. Untuk itu, saran yang
membangun dari pembaca sangat diharapkan untuk perbaikan buku ini di
masa yang akan datang.
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Paket Unit Pembelajaran
[Pembelajaran Pengolahan Data]
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