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1. PENDAHULUAN 

Pembelajaran faktor bilangan di sebagian besar sekolah di Indonesia selama ini 

terlalu berfokus dan dititik beratkan pada aspek kalkulasi semata. Seperti yang 

kita ketahui bahwa kemampun kalkulasi yang baik dapat sangat memudahkan 

siswa dalam mengerjakan soal-soal rutin, namun sayangnya mayoritas siswa kita 

yang memiliki kemampuan kalkulasi yang baik tidak diimbangi dengan 

pemahaman mendalam dari konsep Matematika yang membelakangi tiap kalkulasi 

yang mereka tangani. Untuk menjawab tantangan tersebut, beberapa pakar 

pendidikan Matematika di Indonesia mengadopsi suatu pendekatan pembelajaran 

yang banyak digunakan dinegara-negara maju, yaitu Realistic Mathematics 

Education (RME). Pendekatan ini dikembangkan di Belanda oleh Hans Freudental 

pada tahun 1977 dan di Indonesia dikenal sebagai Pendidikan Matematika 

Realistik Indonesia (PMRI).  

 

PMRI adalah pendekatan yang menekankan pada penggunaan konteks dalam 

proses pembelajaran untuk menanamkan pemahaman konsep matematika kepada 

siswa. Dimana pendekatan ini memiliki beberapa karakteristik yaitu (de Lange 

dalam Zulkardi, 2005:14); 

1) Penggunaan masalah kontekstual 

2) Penggunaan berbagai model 

3) Kontribusi siswa 

4) Interaktifitas 

5) Keterkaitan 

Kelima karakteristik ini dinilai sangat sesuai untuk menyampaikan konsep-konsep 

Matematika khususnya pada anak usia sekolah dasar.  



Konteks memainkan peran utama dalam RME, yang mana ia dipilih dengan hati-

hati dengan maksud membuat Matematika lebih mudah dipahami siswa. Konteks 

juga berperan sebagai model yang dapat secara rutin digunakan siswa sampai pada 

titik dimana mereka merasa mampu berkerja tanpa bantuan model . Konteks yang 

dipilih berperan sebagai jembatan penghubung antara masalah dengan kontribusi 

siswa, sehingga konteks yang tepat akan sangat menentukan tercapainya tujuan 

pembelajaran. Kelas yang menerapkan matematika realistik merupakan kelas yang 

penuh dengan interaksi dan dinamis sehingga situasi “gaduh” adalah normal, lebih 

jauh lagi Van den Heuvel-Panhuizen (2002) menerangkan kenapa ini dipandang 

penting, “ By listening to what others find out and discussing these findings, the 

students can get ideas for improving their strategies. Moreover the interaction can 

evoke reflection, which is necessary to reach a higher level of understanding”. 

 

Kami telah menyusun suatu desain pembelajaran yang menekankan konteks pada 

materi faktor bilangan yang merupakan materi yang diajarkan kelas 4. Desain ini 

kami terapkan di kelas Ibu Astri pada tanggal 7 November 2012 pukul 12.15, 

tepatnya dikelas IVA SDN 21 Palembang, yang mana beliau telah mempelajari 

desain kami dan setuju untuk menerapkannya dikelas. 

 

 

2. KERANGKA UMUM DESAIN PEMBELAJARAN 

Desain ini disusun dengan mengacu pada karakteristik-karakteristik utama dari 

PMRI. Adapun kerangka pembelajaran yang kami rencanakan dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

 Konteks yang digunakan dalam pembelajaran faktor bilangan ini yaitu 

masalah-masalah situasional yang relatif nyata bagi siswa. Dalam hal ini 

digunakan cerita “Pedagang Telur” sebagai akses bagi siswa ke dalam inti 

permasalahan. 

 Model yang digunakan berupa sketsa visual dari penyusunan telur pada 

raknya. Mengingat rata-rata kemampuan bahasa anak kelas 4 sudah 

mencukupi untuk memahami perintah sederhana dalam lembar kerjanya, kami 

berasumsi mereka dapat memahami persoalan dan mampu memunculkan 

jawaban. 



 Kontribusi dari siswa yang diharapkan muncul dalam pembelajaran yaitu 

siswa mencoba memecahkan masalah dengan cara dan gayanya sendiri untuk 

memperoleh jawaban, namun dengan tetap mempertahankan keabsahan dari 

logika yang mereka pilih. 

 Kelas yang terdiri dari 40 siswa ini dibagi kedalam 10 kelompok kecil, hal ini 

dimaksud agar tiap siswa dapat saling berinteraksi dengan teman dalam 

kelompoknya, sehingga terjadi pertukaran informasi yang diharapkan 

memancing siswa untuk menemukan kembali konsep-konsep dasar dari faktor 

bilangan. 

 Pembelajaran faktor bilangan dikaitkan dengan materi yang telah siswa 

dipelajari, yaitu perkalian dan pembagian pada bilangan asli. 

 

 Desain pembelajaran yang telah dibuat oleh tim observer diajukan kepada Guru, 

kemudian Guru memberikan komentar terhadap langkah-langkah pembelajaran yang 

tertulis di Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Guru memperbaiki dari segi 

penggunaan kalimat pada cerita yang disampaikan pada apersepsi dan kegiatan inti.  

 

 Selain itu, Guru juga bertanya kepada tim observer mengenai proses pembelajaran 

yang dimulai dengan masalah yang kontekstual dan diakhiri dengan pemberian 

konsep. Guru membandingkan dengan proses pembelajaran yang selama ini ia 

terapkan, yaitu dimulai dengan pemberian konsep materi dan diakhiri dengan contoh-

contoh soal. Guru yang bersangkutan belum pernah menerapkan pendekatan PMRI 

pada saat pembelajaran di kelas. Sehingga tim observer menjelaskan kepada Guru 

bagaimana proses pembelajaran menggunakan pendekatan PMRI. Kemudian Guru 

setuju untuk melaksanakan desain pembelajaran tersebut bersama tim observer. 

 

 

3. PENERAPAN DESAIN PEMBELAJARAN DI KELAS 

Berikut laporan hasil kegiatan pembelajaran dikelas IVA SDN 21 Palembang, 

pada materi faktor bilangan: 

 



 
Ibu Astri Membuka Pelajaran 

 

 

 

Setelah pelajaran dibuka, Ibu Astri menyampaikan apersepsi dalam bentuk cerita, 

yang menuntut siswa untuk melakukan pembagian berulang, adapun interaksi 

guru (G) dan siswa (S) yang berupa diskusi ringan dapat dilihat dalam cuplikan 

percakapan berikut: 

G : “Pak Amir memiliki 1.125 butir telur yang akan dititipkan ke 9 pengecer. 

Apabila Pak Amir membagikanya secara merata, berapa banyak telur 

yang dimiliki seorang pengecer?, Ayo siapa yang tahu, tunjuk tangan?” 

(Kelas hening sejenak) 

S1 : “Menggunakan pembagian ya Bu?” 

G : “Iya, tapi apa dibagi apa?” 

(kelas hening sejenak, siswa sibuk menghitung, kemudian seorang anak 

mengacungkan jari dan menjawab) 

 



 
Siswa sibuk mencari jawaban pertanyaan Ibu Astrid 

 

 

S1 : “129, Bu!” 

G : (menuliskan jawaban siswa tersebut dipapan tulis lalu berkata) “ ada 

jawaban lain?” 

S2 : “125, Bu!” 

G : (menuliskan jawaban siswa tersebut dipapan tulis lalu berkata) “ ada 

jawaban lain?” 

(mayoritas kelas meneriakan angka 125) 

G : “bagaimana kalian menghitungnya?” 

 



 
Sebagian besar siswa menggunakan cara ini  

untuk menemukan jawaban 
 

S : “ bagi kebawah Bu….” 

(kemudian guru melanjutkan dengan memberi pertanyaan berikut) 

G : “Pak Ali merupakan mitra dagang Pak Amir, ia memutuskan untuk 

menyusun telur-telur dari Pak Amir kedalam 5 kotak berbeda. Berapakah 

isi dari tiap kotak Pak Ali?” 

(kelas hening sejenak, dan kemudian satu per satu hingga secara koor 

meneriakan 25 sebagai jawaban) 

 

Pembelajaran memasuki kegiatan inti setelah kertas kerja siswa dibagikan 

ketiap kelompok, Ibu Astri menggiring siswa kedalam konsep faktor bilangan 

dengan menggunakan konteks berupa cara penyusunan sejumlah telur kedalam 

formasi yang rapi. 

 



 
Pembagian kelompok dan distribusi kertas kerja 

 

G : “Ibu punya cerita, dengarkan baik-baik ya! Suatu hari Pak Ali mengalami 

masalah saat hendak menyusun 21 telur pada rak dagangannya. Apabila 

disusun dalam 2 baris maka ada 1 telur yang keluar barisan, apabila 

disusun dalam 4 baris maka ada 1 telur yang keluar barisan. Disusun 

dalam berapa baris agar tidak ada telur yang keluar dari barisan?” 

(gumaman tidak jelas dari jawaban memenuhi kelas, tidak lama kemudian) 

S1 : “3 baris rapi, Ibu!” 

G : “ Alasannya?” 

S1 : (dengan kurang percaya diri dan agak menahan suaranya ia menjawab) 

“Karena tiap baris ada 7 telur Ibu jadinya rapi.” 

G : “Iya…betul sekali!. Ada jawaban lain?” 

S2 : “7 Ibu, karena tiap baris 3 telur.” 

G : “ Iya betul sekali.” 

 



 
Jawaban dari salah satu kelompok 

 

 

Setelah dihantar dengan konteks tersebut siswa dipersilahkan untuk 

menyelesaikan persoalan dari lembar kerja mereka dalam kelompok masing-

masing. Kami membantu Ibu Astri untuk mengarahkan jalannya kegiatan agar 

tetap tertib. 

 

Tersisa 15 menit menjelang jam pelajaran usai, Ibu Astri memutuskan untuk 

menghentikan aktifitas siswa. Ibu Astri menanyakan jawaban dari masing-

masing kelompok dan mengecek apakah ada perbedaan dari kelompok lain. 

Secara umum siswa telah mampu mendaftar bilangan-bilangan yang mungkin  

memenuhi syarat sebagai baris, meskipun ada beberapa yang melewatkan 1 

atau 2 bilangan. 



 
Kelompok ini melewatkan susunan 1 baris telur 

 

Setelah semua jawaban benar terkumpul dipapan tulis, Ibu Astri mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan seputar bilangan-bilangan yang didaftar dipapan tulis 

dengan maksud menghantar siswa pada kesimpulan bahwa jumlah telur yang 

memenuhi syarat barisan merupakan faktor dari jumlah keseluruhan telur yang 

hendak disusun. 

Kemudian pembelajaran ditutup dengan pemberian perkerjaan rumah kepada 

siswa, untuk mencari faktor dari 36 dan 40 dengan harapan siswa tidak 

bergantung pada model untuk menyelesaikannya. 

 

 

 

 

 

 



4. KESIMPULAN 

Adapun kesimpulan yang bisa kami tarik dari kegiatan observasi kelas ini adalah: 

 Siswa cenderung tertarik untuk menjawab persoalan matematika apabila 

mereka memahami konteks dari persoalan tersebut. 

 Penggunaan dan pemilihan model dinilai sudah tepat, karena sebagian besar 

siswa mengandalkannya untuk menjawab masalah yang diajukan. 

 Siswa dinilai kurang teliti dalam menjawab masalah matematika dengan 

melewatkan kemungkinan-kemungkinan lain dalam jawaban soal. 

 Interaksi antar siswa dalam kelompok memancing perdebatan antar mereka 

terkait alasan dari jawaban mereka. 

 Beberapa siswa belum begitu mampu berkerja dengan permasalahan yang 

serupa tanpa memanfaatkan model, khususnya yang pemahamannya kurang 

pada konsep perkalian dan pembagian. 


