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A. PENDAHULUAN 
Pembelajaran nilai tempat sudah diperkenalkan kepada siswa sekolah dasar (SD) 

mulai dari kelas 1 semester 2. Pemahaman yang baik tentang nilai tempat akan 

memudahkan siswa dalam menuliskan lambing bilangan yang lebih dari 9. Selain 

itu, nilai tempat juga sangat erat hubungannya dengan penamaan, perbandingan, 

dan pembulatan bilangan. Siswa juga akan lebih cepat memahami operasi 

penjumlahan dan pengurangan apabila konsep nilai tempat telah dikuasai. 

Sehingga diharapkan setiap siswa dapat memahami nilai tempat dengan baik. 

 

Tetapi kenyataan yang ada, siswa masih merasa kesulitan dalam memahami nilai 

tempat. Hal ini disebabkan dalam mengajarkan materi nilai tempat, guru tidak 

memberikan konteks yang jelas dan tidak menggunakan media atau alat bantu 

dalam proses pembelajaran, melainkan langsung menjelaskan materi nilai tempat 

yaitu satuan, puluhan dan ratusan dengan menunjukkan kepada siswa bilangan 

ratusan, misalnya 167. Siswa diberitahu secara langsung bahwa angka 7 

menempati nilai tempat satuan, angka 6 menempati nilai tempat puluhan dan 

angka 1 menempati nilai  tempat ratusan. Hal ini menyebabkan siswa tahu 

mengenai nilai tempat, tapi mereka tidak mempunyai pemahaman yang dalam 

terhadap konsep nilai tempat itu sendiri. 

 

Berdasarkan hal tersebut, maka kegiatan pembelajaran yang akan diterapkan di 

kelas 2 Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Palembang kali ini menggunakan 

pendekatan PMRI (Pendidikan Realistik Matematika Indonesia). PMRI adalah 

pendekatan yang yang menekankan pembelajaran matematika dalam pengenalan 

masalah yang sesuai dengan situasi (contextual problem). Hal ini sesuai dengan 

salah satu dari lima karakteristik PMRI yaitu the use of context yaitu 

menggunakan masalah kontekstual (de Lange dalam Zulkardi, 2005: 14). Masalah 



kontekstual berfungsi untuk memanfaatkan realitas sebagai sumber aplikasi 

matematika. Selain itu juga untuk melatih kemampuan siswa khususnya dalam 

menerapkan matematika pada situasi nyata. Maka di awal pembelajaran ini siswa 

diberikan konteks mengenai pembelian kacang merah di pasar tradisional.  

 

Desain pembelajaran ini bertujuan untuk menanamkan konsep nilai tempat kepada 

siswa dengan menggunakan konteks kacang merah, karena es kacang merah salah 

satu makanan khas dari Palembang, sehingga siswa pasti bisa dengan mudah 

membayangkan konteks yang diberikan oleh guru. Selain itu, pembelajaran ini 

juga memberikan pengetahuan tambahan bagi guru maupun desainer dalam 

merancang pembelajaran matematika yang baik di tingkat sekolah dasar. 

 

B. Desain Research 

1. Preliminary Desain 

Sebelum merancang desain pembelajaran, desainer melakukan observasi 

mengenai proses pembelajaran yang terjadi di kelas terlebih dahulu. Berdasarkan 

hasil observasi, desainer menemukan beberapa fakta. Sebagian besar siswa kelas 

II sangat antusias dengan pelajaran matematika. Pada saat proses belajar mengajar 

berlangsung, banyak dari siswa yang menunjukkan perhatian yang penuh dengan 

pelajaran. Tetapi antusias siswa tidak sejalan dengan jumlah media atau alat bantu 

yang tersedia, sehingga hal ini sedikit menghambat proses belajar mengajar. 

Selain itu, dalam pembelajaran guru terlihat memberikan perhatian-perhatian 

khusus pada siswa yang kurang aktif atau yang memiliki pemahaman sedikit lebih 

rendah daripada siswa lain agar siswa tersebut termotivasi ketika pembelajaran 

berlangsung.  

 

Desainer juga mendapati bahwa pada proses belajar, terdapat beberapa siswa yang 

salah dalam pengucapan bilangan. Contohnya bilangan 121, siswa 

mengucapkannya seratus dua satu.  Selain itu tidak semua siswa paham mengenai 

cara menuliskan bilangan. Guru menyebutkan bilangan 103, tetapi siswa 

menuliskan 130 di lembar kerjanya. Oleh karena itu, desainer mencoba 



merancang pembelajaran yang dapat memotivasi siswa secara keseluruhan dan 

dapat meningkatkan kemampuan matematika siswa.  

 

Berdasarkan hasil diskusi dengan rekan tim dan guru kelas, ditetapkan materi 

yang akan diajarkan selanjutnya di kelas II Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 

Palembang  adalah nilai tempat. Agar pembelajaran terasa lebih dekat dengan 

siswa dan dapat meningkatkan minat siswa pada saat pembelajaran berlangsung, 

desainer menggunakan konteks pembelian kacang merah sebagai bahan untuk 

membuat es kacang merah.  

 

Selain penggunaan konteks, desainer juga menggunakan media atau alat bantu 

yang disebut Rumah Bilangan. Rumah bilangan yang dimaksud adalah kotak-

kotak yang dibuat sendiri oleh desainer dan tim dengan menggunakan kardus 

bekas yang dilapisi dengan kertas berwarna. Rumah bilangan yang digunakan 

terdiri dari tiga rumah, yaitu rumah satuan, puluhan dan ratusan. Masing-masing 

rumah bilangan dilapisi kertas warna yang berbeda. Rumah satuan diberi warna 

kuning, merah muda untuk rumah puluhan, dan biru untuk rumah ratusan. Dan 

ukuran untuk tiap rumah bilangan dibuat berbeda, agar siswa lebih mudah 

mengidentifikasi tiap rumah bilangan tersebut. Tiap rumah bilangan terdiri 

sembilan kotak kecil, yang dalam hal ini disebut kamar rumah bilangan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Rumah Bilangan 



Sebagai analogi dari bilangan satuan, puluhan dan ratusan, desainer menggunakan 

kantong kacang merah. Kantong yang hanya berisi satu kacang merah mewakili 

angka satu satuan. Kantong yang berisi sepuluh kacang merah mewakili angka 

satu puluhan. Dan kantong yang berisi seratus kacang merah mewakili angka satu 

ratusan. Penggunaan kacang merah secara nyata dimaksudkan untuk tetap 

menghubungkan alat bantu yang digunakan dengan konteks yang diberikan 

sebelumnya di awal pembelajaran.  

 

Gambar 2. Kantong Kacang Merah 
(Kantong Satuan, Kantong Puluhan, Kantong Ratusan)  

   

Media rumah bilangan dan kantong kacang merah dibagikan ke kelompok siswa, 

yang telah dibentuk terlebih dahulu. Selain itu, desainer juga membagikan LKS 

(Lembar Kegiatan Siswa) kepada tiap kelompok. LKS berisi soal-soal yang harus 

dikerjakan siswa selama pembelajaran berlangsung. LKS dikemas semenarik 

mungkin supaya siswa termotivasi untuk mengerjakan soal-soal yang diberikan.  

 

2. Teaching Experiment 

Pembelajaran ini dilaksanakan di kelas II Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 

Palembang, dilakukan selama satu kali pertemuan untuk dua jam pelajaran, 

tepatnya pada tanggal 1 November 2012 dengan guru pengajar Ibu R. A. Mustika 

Hariyanti, S.Pd. Siswa yang terlibat dalam pembelajaran ini sebanyak 35 siswa.  



Berikut langkah-langkah dalam pelaksanaan pembelajaran yang direncanakan 

desainer beserta tim dan guru: 

1) Guru memberikan apersepsi dengan menyampaikan cerita mengenai 

pembelian kacang merah di pasar-pasar tradisional di Palembang 

“ Doraemon, Nobita dan Sisuka akan membuat es kacang merah, 

maka merekapun membeli kacang mera di tiga pasar yang 

berbeda di Palembang. Doraemon membelinya di pasar 16, Nobita 

membelinya di pasar Cinde dan Sisuka membelinya di pasar Pakjo. 

Doraemon membeli kacang merah dengan harga Rp.300, Nobita 

membelinya dengan harga Rp.275, dan Sisuka membelinya 

dengan harga Rp. 400 “ 

2) Guru membagikan media pembelajaran yaitu rumah bilangan dan kantong 

kacang merah serta LKS kepada masing-masing kelompok 

3) Siswa mengerjakan LKS dengan tuntunan dari Guru dan tim desainer 

4) Guru dan siswa membahas soal di LKS secara bersama-sama 

5) Siswa diberikan tugas individu 

6) Guru mengajak siswa menyimpulkan tentang materi yang telah dipelajari 

7) Guru memberikan pekerjaan rumah kepada siswa 

 

 

Berikut hasil observasi pada pembelajaran yang terjadi di kelas IIA Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri 2 Palembang: 

Guru menyampaikan apersepsi dan menggunakan konteks kacang merah dengan 

sangat baik. Sehingga di awal pembelajaran, siswa terlihat sangat bersemangat  

mendengarkan cerita mengenai pembelian kacang merah. Siswa juga sangat 

antusias dalam menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru.  



 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Keantusiasan Siswa saat Menjawab Pertanyaan Guru 

Selanjutnya guru dan tim desainer membagikan rumah bilangan dan kantong 

kacang merah kepada tiap kelompok. Siswa terlihat sangat tertarik dengan media 

pembelajaran tersebut. Berikutnya guru membagikan LKS kepada tiap kelompok. 

Masing-masing kelompok hanya mendapatkan satu LKS yang harus dikerjakan 

bersama-sama oleh anggota kelompok. Terjadi kegaduhan saat pembagian LKS 

karena setiap siswa ingin mengisi LKS secara individu, sehingga siswa saling 

memperebutkan LKS yang diberikan. Hal ini terjadi karena siswa belum terbiasa 

dengan metode belajar diskusi kelompok. 

Selanjutnya guru dan tim desainer menuntun siswa dalam mengerjakan soal di 

LKS yang berkaitan dengan konteks yang diberikan di awal pembelajaran. Siswa 

dapat dengan mudah menjawab beberapa pertanyaan awal yang terdapat di LKS 

dengan menggunakan media rumah bilangan dan kantong kacang merah.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Siswa Mengerjakan Soal Menggunakan Media Pembelajaran 

 

Ketika masuk ke soal yang mengharuskan siswa bekerja dengan kelompoknya 

tanpa bantuan dari guru maupun tim desainer, siswa mulai terlihat kebingungan. 

Hal ini disebabkan oleh kalimat perintah yang terdapat di LKS sulit untuk 

dimengerti siswa. Dan jumlah soal di LKS terlalu banyak sehingga siswa 

menghabiskan banyak waktu untuk mengerjakan soal di LKS. Hal ini 

mengakibatkan tugas individu yang seharusnya di kerjakan di kelas berubah 

menjadi pekerjaan rumah. Di akhir pembelajaran guru membimbing siswa untuk 

membuat kesimpulan dari apa yang telah dipelajari.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Lembar Kerja Siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Tugas Individu Siswa 

 

 



3. Retrospective Analysis 

Dari hasil refleksi, desainer dan guru beranggapan bahwa: 

1) Siswa sudah mampu menggunakan media pembelajaran yang diberikan yaitu 

rumah bilangan dan kantong kacang merah. Ini berarti siswa telah memahami 

konsep nilai tempat bilangan sampai dengan 500 

2) Keantusiasan siswa sangat tinggi ketika dilaksanakan pembelajaran dengan 

pendekatan PMRI karena siswa tertarik dengan konteks, media, ataupun LKS 

yang diberikan sehingga menyebabkan kegaduhan di kelas yang membuat 

guru dan tim desainer kewalahan dalam menangani siswa 

3) Siswa kesulitan memahami kalimat yang terdapat di LKS karena kalimat 

yang digunakan tim desainer kurang sesuai untuk siswa kelas II sekolah 

dasar. 

 

C. PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tentang pembelajaran pada materi  

nilai tempat sampai dengan bilangan 500 menggunakan pendekatan PMRI, dalam 

hal ini penggunaaan konteks pembelian kacang merah dengan media rumah 

bilangan dan kantong kacang merah, disimpukan sebagai berikut: 

1) Pembelajaran untuk materi nilai tempat sampai dengan bilangan 500 

dengan menggunakan desain pembelajaran yang berdasarkan konteks 

sesuai dengan pengetahuan siswa dapat memotivasi siswa untuk lebih aktif 

dan kreatif dalam pembelajaran matematika.  

2) Desain pembelajaran memberi kesempatan kepada desainer dan guru agar 

dapat berperan secara optimal dan agar dapat memberikan pengalaman 

langsung bagi siswa untuk memotivasi belajarnya. 

 

 

 

 

 

 



Berikut adalah iceberg dari aktivitas yang dilakukan dalam pembelajaran 
nilai tempat ini. 

 

   Nilai   Pemahaman formal tentang 

       Tempat dari  nilai tempat 

     2, 7 dan 5 pada 

   Bilangan 27 

 

  Membuat kotak nilai tempat 

 

 

 

 

   Kegiatan menentukan nilai tempat  

   dengan rumah bilangan dan 

     kantong kacang merah 

 

 

       Cerita tentang pembelian  

       Kacang merah untuk membuat  

        es kacang merah 

     Gambar 7. Iceberg 

 


