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Kata Pengantar 
 
 
Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) memiliki ciri utama keterpisahan ruang dan waktu antara 
mahasiswa dengan dosennya. Dalam PJJ, keberadaan bahan ajar memiliki peran 
strategis. Melalui bahan ajar,  mahasiswa secara mandiri mampu belajar, berefleksi, 
berinteraksi, dan bahkan menilai sendiri proses dan hasil belajarnya.  
 
Paket bahan ajar PJJ S1 PGSD ini tidak hanya berisi materi kajian, tetapi juga  
pengalaman belajar yang dirancang untuk dapat memicu mahasiswa untuk dapat 
belajar secara aktif, bermakna, dan mandiri. Paket bahan ajar ini dikemas secara 
khusus dalam bentuk bahan ajar hybrid yang meliputi: 

a. Bahan ajar cetak,  
b. Bahan ajar audio, 
c. Bahan ajar video, serta 
d. Bahan ajar berbasis web. 
 
 

Seluruh paket bahan ajar ini dikembangkan oleh Konsorsium PJJ S1 PGSD yang 
terdiri dari 10 Perguruan Tinggi (PT), yaitu Universitas Sriwijaya, Universitas 
Katolik Atmajaya, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Negeri 
Yogyakarta, Universitas Negeri Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 
Universitas Tanjungpura, Universitas Nusa Cendana, Universitas Negeri Makassar, 
Universitas Cendrawasih, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, 
Universitas Pattimura, Universitas Muhammadiyah Makassar, Universitas Negeri 
Gorontalo, Universitas Negeri Jember, Universitas Lampung, Universitas Lambung 
Mangkurat, Universitas Pendidikan Ganesha, Universitas Mataram, Universitas 
Negeri Semarang, Universitas Kristen Satya Wacana, Universitas Negeri Solo, dan 
Universitas Haluoleo. Proses pengembangan bahan ajar ini difasilitasi oleh 
SEAMOLEC. 
 
Semoga paket bahan ajar ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak yang terlibat 
dalam penyelenggaraan program PJJ S1 PGSD di tanah air. 
 
 
 
      Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi 
      Pjs. Direktur Ketenagaan, 
 
 
      
 
      Supeno Djanali 
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UNIT 1 
 
 
 

TEORI BELAJAR BRUNER 
 

Siti Hawa 
 

Pendahuluan 
  

atematika mengkaji benda abstrak (benda pikiran) yang disusun dalam suatu 
sistem aksiomatis dengan menggunakan simbol (lambang) dan penalaran 

deduktif (Sutawijaya,1997:176). Menurut Hudoyo (1990:3) matematika berkenan 
dengan ide (gagasan-gagasan), aturan-aturan, hubungan-hubungan yang diatur secara 
logis sehingga matematika berkaitan dengan konsep-konsep abstrak. Sebagai guru 
matematika dalam menanamkan pemahaman seseorang belajar matematika utamanya 
bagaimana menanamkan pengetahuan konsep-konsep dan pengetahuan prosedural. 

M 

 Hubungan antara konseptual dan prosedural sangat penting. Pengetahuan 
konseptual mengacu pada pemahaman konsep, sedangkan pengetahuan prosedural 
mengacu pada keterampilan melakukan suatu algoritma atau prosedur menyelesaikan 
soal-soal matematika. Menurut Sutawijaya (1997:177), memahami konsep saja tidak 
cukup, karena dalam praktek kehidupan sehari-hari siswa memerlukan keterampilan 
matematika.  

Salah satu untuk dapat memahami konsep-konsep dan prosedural, guru perlu 
mengetahui berbagai teori belajar matematika. Dalam unit akan membicarakan 
bagaimana cara kondisiswa dengan memahami teori belajar yang dikemukakan oleh 
Bruner. Unit ini akan terbagi dua subunit, yakni subunit 1 dasar dan konsep teori 
belajar Bruner, subunit 2 aplikasi teori belajar Bruner dalam pembelajaran 
matematika. 

Setelah membaca materi dalam unit ini diharapkan Anda dapat menjelaskan 
dasar dan  konsep teori belajar matematika Bruner,  menyebutkan ciri-ciri 
pembelajaran matematika menurut  teori belajar Bruner. 

Unit ini dilengkapi pula dengan video pembelajaran matematika teori Bruner di 
sebuah sekolah dasar. Pelajarilah unit ini dengan baik dan kerjakan latihan dan tes 
formatif yang terdapat pada bagian akhir setiap subunit, lalu bandingkan pekerjaan 
Anda dengan kunci jawaban yang ada pada bagian akhir setiap subunit. Di samping 
itu, perhatikan dengan seksama bagaimana toeri belajar ini di terapkan dalam proses 
pembelajaran matematika yang ada dalam video. Ajaklah mahasiswa lain dalam 
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kelompok belajar Anda, untuk mendiskusikan isi video tersebut. Akhirnya, cobalah 
temukan ide-ide Anda sendiri sesuai dengan lingkungan Anda masing-masing dan 
jangan lupa mencobakannya di kelas tempat Anda mengajar.  
  
Selamat Belajar! Semoga Sukses! 
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Sub Unit  1 
 

DASAR  DAN KONSEP 
TEORI BELAJAR  BRUNER 

 
A. DASAR TEORI BELAJAR BRUNER 
 

ebagai guru kelas di sekolah dasar di suatu sekolah, Anda akan selalu terkait 
dan terlibat dalam pembelajaran matematika sekolah. Keterlibatan ini 

menjadikan pembelajaran matematika sekolah begitu penting bagi Anda. Karena 
matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi 
modern, mempunyai peran dalam berbagai disiplin dan memajukan daya pikir 
manusia. Mata pelajaran Matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik 
mulai dari sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir 
logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerjasama. 
Kompetensi tersebut diperlukan agar peserta didik dapat memiliki kemampuan 
memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup pada 
keadaan yang selalu berubah, tidak pasti, dan kompetitif. Untuk menguasai dan 
mencipta teknologi dan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan 
kreatif di masa depan,  maka diperlukan penguasaan matematika yang kuat sejak dini 
dan pembelajaran yang membuat siswa belajar dan menjadi bermakna.  

S 

 Secara umum Gagne dan Briggs melukiskan pembelajaran sebagai ”upaya 
orang yang tujuannya adalah membantu orang belajar” (Gredler,1991:205), secara 
lebih terinci Gange mendefinisikan pembelajaran sebagai  ”seperangkat acara 
peristiwa eksternal yang dirancang untuk mendukung terjadinya beberapa proses 
belajar yang sifatnya internal” (Gredler, 1991:205). 

 Suatu pengertian yang hampir sama dikemukakan oleh Corey bahwa pem-
belajaran adalah ” suatu proses dimana lingkungan seseorang secara sengaja dikelola 
untuk  memungkinkan ia turut serta dalam kondisi-kondisi khusus atau menghasilkan 
respon terhadap situasi tertentu. Pembelajaran merupakan sub-set khusus 
pendidikan.(Miarso dan kawan-kawan,1977,195). 

 Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata pembelajaran adalah kata benda 
yang diartikan sebagai ”proses, cara, menjadikan orang atau makluk hidup belajar” 
(Depdikbud). Kata ini berasal dari kata kerja belajar yang berarti ”berusaha untuk 
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memperoleh kepandaian atau ilmu, berubah tingkah laku atau tanggapan yang 
disebabkan oleh pengalaman”(Depdikbud).  

 Dari keempat pengertian pembelajaran tersebut menunjukkan bahwa 
pembelajaran berpusat pada kegiatan siswa belajar dan bukan berpusat pada kegiatan 
guru mengajar. Oleh karena itu pada hakikatnya pembelajaran matematika adalah 
proses yang sengaja dirancang dengan tujuan untuk menciptakan suasana lingkungan 
memungkinkan seseorang (sipelajar) melaksanakan kegiatan belajar matematika, dan 
proses tersebut berpusat pada guru mengajar matematika. Pembelajaran matematika 
harus memberikan peluang kepada siswa untuk berusaha dan mencari pengalaman 
tentang matematika 

Dalam batasan pengertian pembelajaran yang dilakukan di sekolah, 
pembelajaran matematika dimaksudkan sebagai proses yang sengaja dirancang 
dengan tujuan untuk menciptakan suasana lingkungan (kelas/sekolah) yang 
memungkinkan kegiatan siswa belajar matematika sekolah. Dari pengertian tersebut 
jelas kiranya bahwa unsur pokok dalam pembelajaran matematika adalah guru 
sebagai salah satu perancang proses, proses yang sengaja dirancang selanjutnya 
disebut proses pembelajaran, siswa sebagai pelaksanaan kegiatan belajar, dan 
matematika sekolah sebagai objek yang dipelajari dalam hal ini sebagai salah satu 
bidang studi dalam pelajaran.  

Adapun tujuan matematika sekolah, khusus di Sekolah Dasar (SD) atau 
Madrasah Ibtidiyah (MI) agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut. 
1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep dan 

mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, efisien, dan tepat, 
dalam pemecahan masalah. 

2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika 
dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan 
pernyataan  matematika. 

3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang 
model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh 

4. Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain 
untuk memperjelas keadaan atau masalah. 

5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu 
memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, 
serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. 

Tujuan umum dan khusus yang ada di kurikulum SD/MI, merupakan pelajaran 
matematika di sekolah, jelas memberikan gambaran belajar tidak hanya di bidang 
kognitif saja, tetapi meluas pada bidang psikomotor dan efektif. Pembelajaran 

 Pembelajaran Matematika Sekolah Dasar 
 

1-4 



matematika diarahkan untuk pembentukan kepribadian dan pembentukan 
kemampuan berpikir yang bersandar pada hakikat matematika, ini berarti hakikat 
matematika merupakan unsur utama dalam pembelajaran matematika. Oleh 
karenanya hasil-hasil pembelajaran matematika menampak kemampuan berpikir 
yang matematis dalam diri siswa, yang bermuara pada kemampuan menggunakan 
matematika sebagai bahasa dan alat dalam menyelesaikan masalah-msalah yang 
dihadapi dalam kehidupannya. Hasil lain yang tidak dapat diabaikan adalah 
terbentuknya kepribadian yang baik dan kokoh. 
 
B. KONSEP TEORI BELAJAR BRUNER 

 
Bruner yang memiliki nama lengkap Jerome S.Bruner seorang ahli psikologi 

(1915) dari Universitas Harvard, Amerika Serikat, telah mempelopori aliran 
psikologi kognitif yang memberi dorongan agar pendidikan memberikan perhatian 
pada pentingnya pengembangan berfikir. Bruner banyak memberikan pandangan 
mengenai perkembangan kognitif manusia, bagaimana manusia belajar atau 
memperoleh pengetahuan, menyimpan pengetahuan dan menstransformasi 
pengetahuan. Dasar pemikiran teorinya memandang bahwa manusia sebagai 
pemeroses, pemikir dan pencipta informasi. Bruner menyatakan belajar merupakan 
suatu proses aktif yang memungkinkan manusia untuk menemukan hal-hal baru di 
luar informasi yang diberikan kepada dirinya. 

Ada tiga proses kognitif yang terjadi dalam belajar, yaitu (1) proses perolehan 
informasi baru, (2) proses mentransformasikan informasi yang diterima dan (3) 
menguji relevansi dan ketepatan pengetahuan. Perolehan informasi baru dapat terjadi  
melalui kegiatan membaca, mendengarkan penjelasan guru mengenai materi yang 
diajarkan atau mendengarkan audiovisual dan lain-lain. Informasi ini mungkin 
bersifat penghalusan dari informasi sebelumnya yang telah dimiliki. Sedangkan 
proses transformasi pengetahuan merupakan suatu proses bagaimana kita 
memperlakukan pengetahuan yang sudah diterima agar sesuai dengan kebutuhan. 
Informasi yang diterima dianalisis, diproses atau diubah menjadi konsep yang lebih 
abstrak agar suatu saat dapat dimanfaatkan. 

Menurut Bruner (dalam Hudoyo,1990:48) belajar matematika adalah belajar 
mengenai konsep-konsep dan struktur-struktur matematika yang terdapat di dalam 
materi yang dipelajari, serta mencari hubungan antara konsep-konsep dan struktur-
struktur matematika itu. Siswa harus dapat menemukan keteraturan dengan cara 
mengotak-atik bahan-bahan yang berhubungan dengan keteraturan intuitif yang 
sudah dimiliki siswa. Dengan demikian siswa dalam belajar, haruslah terlibat aktif 
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mentalnya agar dapat mengenal konsep dan struktur yang tercakup dalam bahan yang 
sedang dibicarakan, anak akan memahami materi yang harus dikuasainya itu. Ini 
menunjukkan bahwa materi yang mempunyai suatu pola atau struktur tertentu akan 
lebih mudah dipahami dan diingat anak. Dalam setiap kesempatan, pembelajaran 
matematika hendaknya dimulai dengan pengenalan masalah yang sesuai dengan 
situasi (contextual problem). Dengan mengajukan masalah kontekstual, peserta didik 
secara bertahap dibimbing untuk menguasai konsep matematika. Untuk 
meningkatkan keefektifan pembelajaran, sekolah diharapkan menggunakan teknologi 
informasi dan komunikasi seperti komputer, alat peraga, atau media lainnya.  

Bruner, melalui teorinya itu, mengungkapkan bahwa dalam proses belajar anak 
sebaiknya diberi kesempatan memanipulasi benda-benda atau alat peraga yang 
dirancang secara khusus dan dapat diotak-atik oleh siswa dalam memahami suatu 
konsep matematika. Melalui alat peraga yang ditelitinya itu, anak akan melihat 
langsung bagaimana keteraturan dan pola struktur yang terdapat dalam benda yang 
sedang diperhatikannya itu. Keteraturan tersebut kemudian oleh anak dihubungkan 
dengan intuitif yang telah melekat pada dirinya. Peran guru dalam penyelenggaraan 
pelajaran tersebut, (a) perlu memahami sturktur mata pelajaran, (b) pentingnya 
belajar aktif suapaya seorang dapat menemukan sendiri konep-konsep sebagai dasar 
untuk memahami dengan benar, (c) pentingnya nilai berfikir induktif. 

Dengan demikian agar pembelajaran dapat mengembangkan keterampilan 
intelektual anak dalam mempelajari sesuatu pengetahuan (misalnya suatu konsep 
matematika), maka materi pelajaran perlu disajikan dengan memperhatikan tahap 
perkembangan kognitif/ pengetahuan anak agar pengetahuan itu dapat diinternalisasi 
dalam pikiran (struktur kognitif) orang tersebut. Proses internalisasi akan terjadi se-
cara sungguh-sungguh (yang berarti proses belajar terjadi secara optimal) jika penge-
tahuan yang dipelajari itu dipelajari dalam tiga model tahapan yaitu model tahap 
enaktif, model ikonik dan model tahap simbolik. 

Bila dikaji ketiga model penyajian yang dikenal dengan teori Belajar Bruner, 
dapat diuraikan  sebagai berikut: 

 
1. Model Tahap Enaktif 

Dalam tahap ini penyajian yang dilakukan melalui tindakan anak secara 
langsung terlibat dalam memanipulasi (mengotak-atik) objek. Pada tahap ini anak 
belajar sesuatu pengetahuan di mana pengetahuan itu dipelajari secara aktif, dengan 
menggunakan benda-benda konkret atau menggunakan situasi yang nyata, pada 
penyajian ini anak tanpa menggunakan imajinasinya atau kata-kata. Ia akan 
memahami sesuatu dari berbuat atau melakukan sesuatu. 
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2. Model Tahap  Ikonik 

Dalam tahap ini kegiatan penyajian dilakukan berdasarkan pada pikiran inter-
nal dimana pengetahuan disajikan melalui serangkaian gambar-gambar atau grafik 
yang dilakukan anak,  berhubungan dengan mental yang merupakan gambaran dari 
objek-objek yang dimanipulasinya. Anak tidak langsung mema nipulasi objek seperti 
yang dilakukan siswa  dalam tahap enaktif. 

Tahap ikonik, yaitu suatu tahap pembelajaran sesuatu pengetahuan di mana 
pengetahuan itu direpresentasikan (diwujudkan) dalam bentuk bayangan visual 
(visual imaginery), gambar, atau diagram, yang menggambarkan kegiatan kongkret 
atau situasi kongkret yang terdapat pada tahap enaktif tersebut di atas (butir a). 
Bahasa menjadi lebih penting sebagai suatu media berpikir. Kemudian seseorang 
mencapai masa transisi dan menggunakan penyajian ikonik yang didasarkan pada 
pengindraan kepenyajian simbolik yang didasarkan pada berpikir abstrak. 

 
3. Model Tahap Simbolis 

Dalam tahap ini bahasa adalah pola dasar simbolik, anak memanipulasi simbul-
simbul atau lambang-lambang objek tertentu. Anak tidak lagi terikat dengan objek-
objek seperti pada tahap sebelumnya. Anak pada tahap ini sudah mampu 
menggunakan notasi tanpa ketergantungan terhadap objek riil. Pada tahap simbolik 
ini, pembelajaran direpresentasikan dalam bentuk simbol-simbol abstrak (abstract 
symbols), yaitu simbol-simbol arbiter yang dipakai berdasarkan kesepakatan orang-
orang dalam bidang yang bersangkutan, baik simbol-simbol verbal (misalnya huruf-
huruf, kata-kata, kalimat-kalimat), lambang-lambang matematika, maupun lambang-
lambang abstrak yang lain. 

Sebagai contoh, dalam mempelajari penjumlahan dua bilangan cacah, 
pembelajaran akan terjadi secara optimal jika mula-mula siswa mempelajari hal itu 
dengan menggunakan benda-benda konkret (misalnya menggabungkan 3 kelereng 
dengan 2 kelereng, dan kemudian menghitung banyaknya kelereng semuanya ini 
merupakan tahap enaktif). Kemudian, kegiatan belajar dilanjutkan dengan 
menggunakan gambar atau diagram yang mewakili 3 kelereng dan 2 kelereng yang 
digabungkan tersebut (dan kemudian dihitung banyaknya kelereng semuanya, 
dengan menggunakan gambar atau diagram tersebut/ tahap yang kedua ikonik, siswa 
bisa melakukan penjumlahan itu dengan menggunakan pembayangan visual (visual 
imagenary) dari kelereng tersebut. Pada tahap berikutnya yaitu tahap simbolis, siswa 
melakukan penjumlahan kedua bilangan itu dengan menggunakan lambang-lambang 
bialngan, yaitu : 3 + 2 = 5. 
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Contoh lainnya :  
Guru akan mengajarkan konsep perkalian, objek digunakan misalnya sapi. 
Tahap enaktif, anak kita bawa ke kandang sapi, dengan mengamati dan 

mengotak-atik dari 3 ekor sapi, jika kita perhatikan adalah: 
• banyaknya  kepala  .................... ada 3 
• banyaknya ekor  ........................ ada 3 
• banyaknya telinga ..................... ada 6 
• banyaknya kaki ......................... ada 12 
Tahap Ikonik, anak dapat diberikan 3 ekor gambar sapi sebagai berikut: 

                 
• banyaknya  kepala  .................... ada 3 
• banyaknya ekor  ........................ ada 3 
• banyaknya telinga ..................... ada 6 
• banyaknya kaki ......................... ada 12 
Tahap simbolis dapat ditulis kalimat perkalian yang sesuai untuk ketiga sapi 

tersebut bila tinjauannya berdasarkan pada: 
• kepalanya, maka banyak kepala = 3 x 1 
• ekornya, maka banyaknya ekor  = 3 x 1 
• telinganya, maka banyak telinga = 3 x 2 
• kakinya, maka banyaknya kaki   = 3 x 4    
Dari fakta dan kalimat perkalian yang bersesuaian tersebut disimpulkan bahwa:         

3 x 1 = 3, 3 x 2 = 6 dan 3 x 4 = 12. 
Untuk lebih jelas simbolis dipandang adalah kakinya, maka untuk: 
• banyaknya kaki pada 1 sapi  = 4 
• banyaknya kaki 2  sapi  = 8 ( karena kaki sapi 1 + kaki sapi  2 ) 
  =            4                       +            4 
• banyaknya kaki 3 sapi = 12 ( kaki sapi 1 + kaki sapi 2 + kaki sapi 3) 
=            4             +       4           +       4 
Dengan konstruksi berpikir semacam ini maka banyaknya kaki untuk 
1 sapi   =   1 x 4 =  4 
2 sapi   =   2 x 4 =  4  +  4  =  8 
3 sapi   =   3 x 4 =  4  +  4  +  4  =  12 
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Contoh :  
Melanjutkan perkalian tersebut, tanpa menunjukkan gambar sapi, anak dapat 

menyelesaikan,  
4 x 4  =  4 + 4 + 4 + 4  = 16 
5 x 4  =  4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20 
6 x 4  =  4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 24 dan seterusnya. 
Dengan cara yang sama dapat dilanjutkan dengan perkalian fakta dasar lainnya. 
 
Selain mengembangkan teori perkembangan kognitif, Bruner mengemukakan 

teorema atau dalil-dalil berkaitan pengajaran matematika. Berdasarkan hasil-hasil 
eksperimen dan observasi yang dilakukan oleh Bruner dan Kenney, pada tahun 1963 
kedua pakar tersebut mengemukakan empat teorema/dalil-dalil berkaitan dengan 
pengajaran matematika yang masing-masing mereka sebut sebagai ”teorema atau 
dalil”. Keempat dalil tersebut adalah : 

 
1. Dalil Konstruksi / Penyusunan (Contruction Theorem) 

Di dalam teorema kontruksi dikatakan bahwa cara yang terbaik bagi seseorang 
siswa untuk mempelajari sesuatu atau prinsip dalam Matematika adalah dengan 
mengkontruksi atau melakukan penyusunan sebagai sebuah representasi dari konsep 
atau prinsip tersebut. Siswa yang lebih dewasa mungkin bisa memahami sesuatu 
konsep atau sesuatu prinsip dalam matematika hanya dengan menganalisis sebuah 
representasi yang disajikan oleh guru mereka; akan tetapi, untuk kebanyakan siswa, 
khususnya untuk siswa yang lebih muda, proses belajar akan lebih baik atau melekat 
jika para siswa mengkonstruksi sendiri representasi dari apa yang dipelajari tersebut. 
Alasannya, jika para siswa bisa mengkontuksi sendiri representasi tersebut mereka 
akan lebih mudah menemukan sendiri konsep atau prinsip yang terkandung dalam 
representasi tersebut, sehingga untuk selanjutnya mereka juga mudah untuk 
mengingat hal-hal tesebut dan dapat mengaplikasikan dalam situasi-situasi yang 
sesuai.  

Dalam proses perumusan dan mengkonstruks atau penyusunan ide-ide, apabila 
disertai dengan bantuan benda-benda konkret mereka lebih mudah mengingat ide-ide 
tersebut. Dengan demikian, anak lebih mudah menerapkan ide dalam situasi nyata 
secara tepat. Seperti yang diuraikan pada penjelasan tentang modus-modus 
representasi, akan lebih baik jika para siswa mula-mula menggunakan representasi 
kongkret yang memungkinkan siswa untuk aktif, tidak hanya aktif secara intelektual 
(mental) tetapi juga secara fisik. 
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Contoh untuk memahami konsep penjumlahan misalnya 5 + 4 = 9, siswa bisa 
melakukan dua langkah berurutan, yaitu 5 kotak dan 4 kotak, cara lain dapat 
direpresentasikan dengan garis bilangan. Dengan mengulang hal yang sama untuk 
dua bilangan  yang lainnya anak-anak akan memahami konsep penjumlahan dengan 
pengertian yang mendalam.  

Contoh lain, anak mempelajari konsep perkalian yang didasarkan pada prinsip 
penjumlahan berulang, akan lebih memahami konsep tersebut. Jika anak tersebut 
mencoba sendiri menggunakan garis bilangan untuk memperlihatkan proses 
perkalian tersebut. Misalnya 3 x 5, ini berarti pada garis bilangan meloncat 3x 
dengan loncatan sejauh 5 satuan, hasil loncatan tersebut kita periksa ternyata 
hasilnya 15. Dengan mengulangi hasil percobaan seperti ini, anak akan benar-benar 
memahami dengan pengertian yang mendalam, bahwa perkalian pada dasarnya 
merupakan penjumlahan berulang. 

 
2. Dalil Notasi  (Notation Theorem) 

Menurut apa yang dikatakan dalam terorema notasi, representasi dari sesuatu 
materi matematika akan lebih mudah dipahami oleh siswa apabila di dalam 
representasi itu digunakan notasi yang sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif 
siswa. Sebagai contoh, untuk siswa sekolah dasar, yang pada umumnya masih berada 
pada tahap operasi kongkret, soal berbunyi; ”Tentukanlah sebuah bilangan yang jika 
ditambah 3 akan menjadi 8”, akan lebih sesuai jika direpresentasikan dalam 
diberikan bentuk ... + 3 = 8 atau          + 3 = 8   atau  a + 3 = 8 

Notasi yang dibeikan tahap demi tahap ini sifatnya berurutan dari yang paling 
sederhana sampai yang paling sulit. Penyajian seperti dalam matematika merupakan 
pendekatan spiral. Dalam pendekatan spiral setiap ide-ide matematika disajikan 
secara sistimatis dengan menggunakan notasi-notasi yang bertingkat. Pada tahap 
awal notasi ini sederhana, diikuti dengan notasi berikutnya yang lebih kompleks. 

 
3. Dalil Kekontrasan dan Variasi (Contrast and Variation Theorem) 

Di dalam teorema kekontrasan dan variasi dikemukakan bahwa sesuatu konsep 
Matematika akan lebih mudah dipahami oleh siswa apabila konsep itu dikontraskan 
dengan konsep-konsep yang lain, sehingga perbedaan antara konsep itu dengan 
konsep-konsep yang lain menjadi jelas. Sebagai contoh, pemahaman siswa tentang 
konsep bilangan prima akan menjadi lebih baik bila bilangan prima dibandingkan 
dengan bilangan yang bukan prima, menjadi jelas. Demikian pula, pemahaman siswa 
tentang konsep persegi dalam geometri akan menjadi lebih baik jika konsep persegi 
dibandingkan dengan konsep-konsep geometri yang lain, misalnya persegipanjang, 
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jajarangenjang, belahketupat, dan lain-lain. Dengan membandingkan konsep yang 
satu dengan konsep yang lain, perbedaan dan hubungan (jika ada) antara konsep 
yang satu dengan konsep yang lain menjadi jelas. Sebagai contoh, dengan 
membandingkan konsep persegi dengan konsep persegipanjang akan menjadi jelas 
bahwa persegi merupakan kejadian khusus (a special case) dair persegipanjang, 
artinya: setiap persegi tentu ,merupakan persegipanjang, sedangkan suatu 
persegipanjang belum tentu merupakan persegi. 

Selain itu di dalam teorema ini juga disebutkan bahwa pemahaman siswa 
tentang sesuatu konsep matematika juga akan menjadi lebih baik apabila konsepitu 
dijelaskan dengan menggunakan berbagai contoh yang bervariasi. Misalnya, dalam 
pembelajaran konsep persegipanjang, persegipanjang sebaiknya ditampilkan dengan 
berbagai contoh yang bervariasi. Misalnya ada persegipanjang yang posisinya 
bervariasi (ada yang dua sisinya behadapan terletak horisontal dan dua sisi yang lain 
vertikal, ada yang posisinya miring, dan sebagainya), ada persegipanjang yang 
perbedaan panjang dan lebarnya begitu mencolok, dan ada persegipanjang yang 
panjang dan lebarnya hampir sama, bahkan ada persegipanjang yang panjang dan 
lebarnya sama. Dengan digunakannya contoh-contoh yang bervariasi tersebut, sifat-
sifat atau ciri-ciri dari persegi panjang akan dapat dipahami dengan baik. Dari ber-
bagai contoh tersebut siswa akan bisa memahami bahwa sesuatu konsep bisa direpre-
sentasikan dengan bebagai contoh yang spesifik. Sekalipun contoh-contoh yang 
spesifik tersebut mengandung perbedaan yang satu dengan yang lain, semua contoh 
(semua kasus) tersebut memiliki ciri-ciri umum yang sama. 

 
4. Dalil Konektivitas atau Pengaitan (Connectivity Theorem) 

Di dalam teorema konektivitas disebutkan bahwa setiap konsep, setiap prinsip, 
dan setiap ketrampilan dalam matematika berhubungan dengan konsep-konsep, 
prinsip-prinsip, dan ketrampilan-ketrampilan yang lain. 

Adanya hubungan antara konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan ketrampilan-
ketrampilan itu menyebabkan struktur dari setiap cabang matematika menjadi jelas. 
Adanya hubungan-hubungan itu juga membantu guru dan pihak-pihak lain (misalnya 
penyusun kurikulum, penulis buku, dan lain-lain) dalam upaya untuk menyusun 
program pembelajaran bagi siswa. 

Dalam pembelajaran matematika, tugas guru bukan hanya membantu siswa 
dalam memahami konsep-konsep dan prinsip-prinsip serta memiliki ketrampilan-
ketrampilan tertentu, tetapi juga membantu siswa dalam memahami hubungan antara 
konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan ketrampilan-ketrampilan tersebut. Dengan 
memahami hubungan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain dari 
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matematika, pemahaman siswa terhadap struktur dan isi matematika menjadi lebih 
utuh. 

Perlu dijelaskan bahwa keempat dalil tersebut di atas tidak dimaksudkan untuk 
diterapkan satu per satu seperti di atas. Dalam penerapan (implementasi), dua dalil 
atau lebih dapat diterapkan secara bersaa dalam proses pembelajaran sesuatu materi 
matematika tertentu. Hal tersebut bergantung pada karakteristik dari materi atau 
topik matematika yang dipelajari dan karakteristik dari siswa yang belajar. Misalnya 
konsep Dalil Pythagoras diperlukan untuk menentukan Tripel Pythagoras. 

Guru perlu menjelaskan bagaimana hubungan antara sesuatu yang sedang 
dijelaskan dengan objek atau rumus lain. Apakah hubungan itu dalam kesamaan 
rumus yang digunakan, sama-sama dapat digunakan dalam bidang aplikasi atau 
dalam hal-hal lainnya. 

 
Metode Penemuan 
 

Satu hal  menjadikan Bruner terkenal karena dia lebih peduli terhadap proses 
belajar dari pada hasil belajar. Oleh karena itu, menurut Bruner metode belajar 
merupakan faktor yang menentukan dalam pembelajaran dibandingkan dengan 
pemerolehan khusus. Metode yang sangat didukungnya yaitu metode penemuan 
(discovery). Discovery learning dari Buner, merupakan model pengajaran yang di-
kembangkan berdasarkan pada pandangan kognitif tentang pembelajaran dan prinsip-
prinsip konstruktivis. Di dalam discovery learning siswa didorong untuk belajar 
sendiri secara mandiri. Siswa belajar melalui keterlibatan aktif dengan konsep-
konsep dan prinsip-prinsip dalam memecahkan masalah, dan guru mendorong siswa 
untuk mendapatkan pengalaman dengan melakukan kegiatan yang memungkinkan 
siswa menemukan prinsip-prinsip untuk diri mereka sendiri, bukan memberi tahu 
tetapi memberkan kesempatan atau dengan berdialog agar siswa menemukan sendiri. 
Pembelajaran ini membangkitkan keingintahuan siswa, memotivasi siswa untuk 
bekerja sampai menemukan jawabannya. Siswa belajar memecahkan secara mandiri 
dengan ketrampilan berpikir sebab mereka harus menganalisis dan memanipulasi 
informasi.  

Penemuan yang dimaksud disini bukan penemuan sungguh-sungguh, sebab apa 
yang ditemukan itu sebenarnya sudah ditemukan orang. Jadi penemuan di sini ialah 
penemuan pura-pura, atau penemuan bagi siswa yang bersangkutan saja. Pula 
penemuannya itu mungkin hanya sebagian saja, sebab sebagian lagi mungkin diberi 
tahu guru.  
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Metoda penemuan adalah metoda mengajar yang mengatur pengajaran 
sedemikan rupa sehingga anak memperoleh pengetahuan yang sebelumnya belum 
diketahuinya itu tidak melalui pemberitahuan; sebagian atau seluruhnya ditemukan 
sendiri. Dengan penemuan ini pada akhirnya dapat meningkatkan penalaran dan 
kemampuan untuk berpikir secara bebas dan melatih keterampilan kognitif siswa 
dengan cara menemukan dan memecahkan masalah yang ditemui dengan 
pengetahuan yang telah dimiliki dan menghasilkan pengetahuan yang benar-benar 
bermakna. 

Pembelajaran menurut Bruner adalah siswa belajar melalui keterlibatan aktif 
dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip dalam memecahkan masalah dan guru 
berfungsi sebagai motivator bagi siswa dalam mendapatkan pengalaman yang 
memungkinkan mereka menemukan dan memecahkan masalah. 

Nampaklah, bahwa Bruner sangat menyarankan keaktifan anak dalam proses 
belajar secara penuh. Lebih disukai lagi bila proses ini berlangsung di tempat yang 
khusus, yang dilengkapi dengan objek-objek untuk dimanipulasi anak, misalnya 
laboratorium. Dengan metode ini anak didorong untuk memahami suatu fakta dan 
hubungannya yang belum dia paham sebelumnya, dan yang belum diberikan 
kepadanya secara langsung oleh orang lain. 

 
Manfaat belajar penemuan adalah sebagai berikut: 

• Belajar penemuan dapat digunakan untuk menguji apakah belajar sudah bermakna; 
• Pengetahuan yang diperoleh siswa akan tertinggal lama dan mudah diingat; 
• Belajar penemuan sangat diperlukan dalam pemecahan masalah sebab yang 

diinginkan dalam belajar adar siswa dapat mendemonstrasikan pengetahuan yang 
diterima; 

• Transfer dapat ditingkatkan dimana generalisasi telah ditemukan sendiri oleh siswa 
dari pada disajikan dalam bentuk jadi; 

• Penggunaan belajar penemuan mungkin mempunyai pengaruh dalam menciptakan 
motivasiswa; 

• Meningkatkan penalaran siswa dan kemampuanuntuk berpikir secara bebas. 
       
Adapun tahap-tahap Penerapan Belajar Penemuan 

1. Stimulus ( pemberian perangsang/simuli); kegiatan belajar di mulai dengan 
memberikan pertanyaan yang merangsang berpikir siswa, menganjurkan dan 
mendorongnya untuk membaca buku dan aktivitas belajar lain yang mengarah 
pada persiapan pemecahan masalah; 
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2. Problem Statement (mengidentifikasi masalah); memberikan kesempatan kepada 
siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin masalah yang relevan dengan 
bahan pelajaran kemudian memilih dan merumuskan dalam bentuk hipotesa 
(jawaban sementara dari masalah tersebut); 

3. Data collecton ( pengumpulan data); memberikan kesempatan kepada para siswa 
untuk mengumpulkan informasi yang relevan sebanyak-banyaknya untuk 
membuktikan benar atau tidaknya hipotesa tersebut; 

4. Data Prosessing (pengolahan data); yakni mengolah data yang telah diperoleh 
siswa melalui kegiatan wawancara, observasi dll. Kemudian data tersebut 
ditafsirkan; 

5. Verifikasi, mengadakan pemerksaan secara cermat untuk membuktikan benar 
tidaknya hipotesis yang ditetapkan dan dihubungkan dengan hasil dan processing; 

6. Generalisasi, mengadakan penarikan kesimpulan untuk dijadikan prinsip umum 
dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama dengan 
memperhatikan  hasil verivikasi. (Muhibbin Syah,1995) dalam Paulina Panen 
(2003; Hal.3.16). 

 
Bagi guru matematika perlu mengetahui bahwa dalam metoda penemuan. 

1. Yang dimaksud dengan ”penemuan sesuatu”, pada metoda penemuan, hanya 
belaku  bagi yang bersangkutan; 

2. Pikirkan dengan mantap, konsep apa yang akan ditemukan itu; 
3. Tidak semua materi matematika dapat disajikan dengan metoda penemuan secara 

baik; 
4. Metoda penemuan memerlukan waktu relatif lebih banyak; 
5. Supaya tidak mengambil kesimpulan terlalu pagi, berilah banyak contoh-

contohnya sebelum siswa membuat kesimpulan; 
6. Bila siswa mendapat kesukaran membuat generalisasinya (kesimpulan), bantulah 

mereka. Ingat pula bahwa mampu merumuskan sesuatu dengan bahasa yang baik 
dalam matematika memerlukan penguasaan bahasa yang  tinggi. Bila siswa tidak 
dapat mengerti dengan salah satu penyajian penampilan penemuan gunakan teknik 
lain;  

7. Jangan mengharapkan semua siswa mampu menemukan setiap konsep yang kita 
minta untuk mencarinya; 

8. Memperoleh generalisasi atau kesimpulan yang benar pada metoda penemuan ini 
adalah hasil yang paling akhir; untuk mengetahui bahwa kesimpulan kita itu benar 
kita harus melakukan pemeriksaan/pengecekan; 

9. Buatlah kegiatan sebagai aplikasi penemuan. 
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Latihan 

 
Untuk  memperdalam pemahaman Anda mengenai materi d atas, silahkan 

Anda mengerjakan latihan berikut ini! 
 

1. Jelaskan perkembangan kognitif manusia menurut Bruner? 
2. Sebutkan 4 teorema yang berkaiatan dengan pengajaran matematika yang 

dikembangkan Bruner? 
3. Jelaskan secara singkat tentang teorema Notasi menurut Bruner? 
4. Menurut Bruner dalam mengubah dari representasi konkret menuju representasi 

yang lebih abstrak suatu konsep dalam matematka dilakukan dengan kegiatan 
pengontrasan dan penganekaragaman. Jelaskan salah satu cara untuk 
menyampaikan suatu konsep dengan pengontrasan. 

5. Menurut Bruner belajar bermakna dapat terjadi melalui belajar penemuan. 
Jelaskan bagaimana caranya? 

 
Petunjuk Kunci Jawaban Latihan 
1. Baca ulang kembali materi sub unit 2 model pembelajaran Bruner 
2. Baca ulang kembali tentang Teorema Tentang Cara Belajar dan Mengajar 

Matematika. 
3. Baca kembali teorema / dalil Notasi 
4. Baca kembali teorema / dalil penganekaragaman atau pengontrasan 
5. Baca kembali tentang metoda penemuan  
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RANGKUMAN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bruner menyatakan cara menyajikan pelajaran harus disesuaikan dengan 
derajat berpikir anak dan membagi tahap-tahap perkembangan kognitif anak dalam 
tiga tahap yaitu tahap enaktif, tahap ikonik, dan tahap simbolik. 

Selain teori perkembangan kognitif, Buner mengemukakan 4 dalil berkaitan 
pengajaran matematika, yaitu : 
a. Dalil Penyusunan (Connection Theorem) 
b. Dalil Notasi (Notation Theorem) 
c. Dalil Pengontrasan dan Keanekaragaman (Contrast and Variation Theorem) 
d. Dalil Pengaitan (Connectivity Theorem) 

Ada dua pendekatan model belajar Bruner yaitu dengan perolehan 
pengetahuannya dengan merupakan proses interaktif dan orang mengkonstruksikan 
pengetahuannya dengan cara menghubungkan informasi  yang tersimpan yang telah 
diterima sebelumnya. 

Bruner beranggapan bahwa belajar dengan menggunakan metode penemuan 
(discovery) memberikan hasil yang baik sebab anak dituntut untuk berusaha sendiri 
untuk mencari pemecahan masalah serta pengetahuan yang menyertainya. 

Anak yang belajar dengan metode penemuan, selalu memulai dengan 
memusatkan pada manipulasi material, kemudian anak menemukan keteraturan-
keteraturan, selanjutnya anak mengaitkan konsep yang satu dengan konsep yang 
lainnya. Dan akhirnya anak dapat menemukan penyelesaian dari masalah yang 
diberikan dengan melakukan sendiri. 
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Tes Formatif 1 
 

Untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi ini, jawablah 
pertanyaan-pertanyaan berikut: 
 
Pilih satu jawaban yang Anda anggap paling tepat! 
 
1. Supaya memberikan hasil yang baik dalam belajar matematika menurut Bruner, 

sebaiknya anak diarahkan pada penyusunan .... 
A.  latihan soal. 
B. contoh-contoh soal. 
C. latihan yang bersifat drill. 
D. konsep-konsep dan struktur-struktur yang teratur. 

 
2. Dalam tahap enaktif, seorang anak diarahkan untuk .... 

A. memanipulasi simbol-simbol atau notasi objeknya. 
B. memanipulasi secara langsung objek-objeknya. 
C. memanipulasi secara mental gambaran-gambaran objeknya. 
D. merumuskan notasi atau simbol dari objeknya. 

 
3. Dalam belajar matematika anak sudah melibatkan mental yang merupakan 

gambaran dari objek-objek, dan tak perlu lagi memanipulasi objek secara 
langsung. Pernyataan tersebut merupakan ciri dari belajar pada …. 
A. tahap enaktif. 
B. tahap ikonik. 
C. tahap simbolik. 
D. tahap operasi konkret. 

 
4. Penyajian pelajaran yang dilakukan dengan cara memperagakan atau 

menunjukkan suatu tindakan disebut model penyajian …. 
A. enaktif. 
B. ikonik. 
C. simbolik. 
D. spiral. 
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5. Bruner mengemukakan 4 teorema atau dalil yang berkaitan pengajaran 

matematika. Yang tidak termasuk dari dalil yang dikemukakan Bruner 
adalah ... 
A. dalil penyusunan. 
B. dalil notasi. 
C. dalil penyajian. 
D. dalil pengaitan. 
 

6. Dalam matematika, setiap konsep berkaitan dengan konsep lainnya, 
sama halnya antara dalil dan dalil, antara teori-teori, sampai dengan 
yang lebih besar lagi yaitu antarcabang dan cabang matematika. Dalil 
yang sesuai adalah : 
A. Dalil Penyusunan. 
B. Dalil Notasi. 
C. Dalil Pengontrasan dan keanekaragaman. 
D. Dalil Pengaitan. 

 
7. Dalil notasi menyatakan bahwa .... 

A. belajar dapat baik bila pelajaran tersusun baik. 
B. pada permulaan konsep ditanamkan agar menggunakan notasi yang 

sesuai dengan tingkat perkembangan anak. 
C. belajar bisa baik jika melakukan kegiatan pengontrasan dan 

penganekaragaman. 
D. belajar dapat baik bila materinya dihubung-hubungkan. 
 

8. Untuk menyajikan suatu konsep dengan cara pengontrasan dapat 
dilakukan dengan .... 
A. latihan soal. 
B. contoh-contoh soal. 
C. menyajikan contoh dan bukan contoh. 
D. latihan yang bersifat drill. 

 
9. Bruner terkenal dengan metode penemuannya, penemuan yang 

dimaksudkan di sini adalah …. 
A. menemukan hal yang sifatnya baru sama sekali. 
B. menemukan kembali konsep, sifatnya tidak baru sama sekali. 
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C. menemukan setelah terlebih dahulu diberitahu oleh gurunya. 
D. menemukan konsep sesuai contoh yang diberikan guru.  

 
10. Belajar penemuan akan terjadi bila dalam proses belajar guru .... 

A. menciptakan situasi swa yang problematik. 
B. menyajikan contoh-contoh. 
C. menyajikan materi secara utuh. 
D. meminta siswa menghubungkan konsep-konsep. 

 
Umpan Balik dan Tindak Lanjut 
 

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Fotrmatif 1 yang 
terdapat pada bagian akhir Unit ini. Hitunglah jawaban Anda yang benar. 
Gunakanlah rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda 
terhadap materi Subunit 1. 
 
Rumus: 

                                      Jumlah Jawaban Anda yang Benar 
Tingkat Penguasaan  =                                                              x 100% 

10 
 

Arti tingkat penguasaan yang Anda capai: 
      90%  − 100%  =  baik sekali 
       80% −  89%   =  baik 
       70% −  79%   =  cukup 
       <  70%           =   kurang 

 
Bila tingkat penguasaan Anda mencapai 80% ke atas, Anda dapat melanjutkan 

dengan mempelajari materi pada unit berikutnya. Bagus! Tetapi, bila tingkat 
penguasaan Anda kurang dari 80%, Anda harus membaca kembali uraian materi Sub 
Unit 1, terutama pada bagian yang belum Anda kuasai. 
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Sub Unit 2  
 

Aplikasi  Teori Belajar Bruner  dalam 
Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar 

 
Pada sub unit terdahulu telah dibahas mengenai dasar dan konsep teori Bruner. 

Pada subunit ini kita akan menggunakan teori tersebut dalam pembelajaran 
matematika.  

 
A. Langkah Penerapan Teori Belajar Bruner 
 

Sebelum kita mengimplementasikan teori belajar Bruner dalam pembelajaran 
matematika, marilah kita terlebih dahulu bagaimana langkah-langkah penerapan 
dapat dilakukan yaitu: 
1. Sajikan contoh dan bukan contoh dari konsep-konsep yang anda ajarkan. 

Misal : untuk contoh mau mengajarkan bentuk bangun datar segiempat, sedang-
kan bukan contoh adalah berikan bangun datar segitiga, segi lima atau lingkaran. 

2. Bantu siswa untuk melihat adanya hubungan antara konsep-konsep. 
Misalnya berikan pertanyaan kepada siswa seperti berikut ini ” apakah nama 
bentuk ubin  yang sering digunakan untuk menutupi lantai rumah? Berapa cm 
ukuran ubin-ubin yang dapat digunakan? 

3. Berikan satu pertanyaan dan biarkan biarkan siswa untuk mencari jawabannya 
sendiri. Misalnya Jelaskan ciri-ciri/ sifat-sifat dari bangun Ubin tersebut? 

4. Ajak dan beri semangat siswa untuk memberikan pendapat berdasarkan 
intuisinya. Jangan dikomentari dahulu jawaban siswa, gunakan pertanyaan yang 
dapat memandu siswa untuk berpikir dan mencari jawaban yang sebenarnya. 
(Anita dalam Panen, 2003)   

 
Teori belajar Bruner ini didasarkan pada dua asumsi, bahwa : 

1. Perolehan pengetahuan merupakan suatu proses interaktif, artinya pengetahuan 
akan diperoleh siswa apabila yang bersangkutan berinteraksi secara aktif dengan 
lingkungannya.  

2. Orang mengkonstruksikan pengetahuannya dengan cara menghubungkan hal-hal 
yang mempunyai kemiripan dihubungkan menjadi suatu struktur yang memberi 
arti. Dengan demikian setiap orang mempunyai model atau kekhususan dalam 
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dirinya untuk mengelompokkan hal-hal tertentu atau membangun suatu 
hubungan antara hal yang telah diketahuinya. Dengan model ini seseorang dapat 
menyusun  hipotesis untuk memasukkan pengetahuan baru kedalam struktur 
yang telah dimiliki, sehingga memperluas struktur yang telah dimilikinya atau 
mengembangkan struktur baru. 

 
B. Contoh Implementasi 
 

Berikut ini disajikan contoh penerapan teori belajar Bruner dalam 
pembelajaran matematika di sekolah dasar.  
1.  Pembelajaran menemukan rumus luas daerah persegi panjang 

Untuk tahap contoh berikan bangun persegi dengan berbagai ukuran, 
sedangkan bukan contohnya berikan bentik-bentuk bangun datar lainnya seperti, 
persegi panjang, jajargenjang, trapesium, segitiga, segi lima, segi enam, lingkaran. 
a. Tahap Enaktif 

Siswa diberikan satuan-satuan persegi sebagai berikut: 
 

 

 

1. Berikan kepada siswa penjelasan  bahwa jika persegi seperti             luasnya 
1 persegi, maka bangun-bangun seperti                    luasnya 2 satuan persegi. 
Jadi persegi panjang berukuran panjang = 2 satuan, lebar = 1 satuan. 

2. Berikan 6 potongan (satuan persegi) suruh anak menyusun membentuk 
bangun persegi panjang? Hitunglah ukuran panjang dan lebarnya ? 

3. Berikan 12 potongan (satuan persegi) suruh anak menyusun membentuk 
bangun persegi panjang? Hitunglah ukuran panjang dan lebarnya ? 

4. Berikan 20 potongan (satuan persegi) suruh anak menyusun membentuk 
bangun persegi panjang? Hitunglah ukuran panjang dan lebarnya ? 

Jawaban yang diharapkan: 
 

untuk no.2 
 

 
 
 
                       (a)                            (b)                      (c)                          (d)  
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Untuk gambar a dan b ukurannya:       Panjang = 6 satuan 
 Lebar    = 1 satuan 
 
Untuk gambar c dan d ukurannya:       Panjang = 3 satuan 
 Lebar    = 2 satuan 
 
untuk no. 3                     

  
 
 
 

(a) (b) 
 
 
 
 
 
 
                                 (c) 
 

Untuk gambar a ukurannya:        Panjang = 12 satuan 
 Lebar    =  1 satuan 
 
Untuk gambar b ukurannya:        Panjang = 6 satuan 
 Lebar    =  2 satuan 
 
Untuk gambar c ukurannya:        Panjang = 4 satuan 
 Lebar     = 3 satuan 
 
Untuk no. 4                     

 

 

                                              (a) 

 

 

 

 

                                   (b)                                                             (c) 
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Untuk gambar a ukurannya:        Panjang = 20 satuan 
 Lebar    =  1 satuan 
 
Untuk gambar b ukurannya:        Panjang = 10 satuan 
 Lebar    =  2 satuan 
 
Untuk gambar c ukurannya:        Panjang = 5 satuan 
 Lebar     = 4 satuan 

b. Tahap Ikonik 
 Penyajian pada tahap ini apat diberikan gambar-gambar dan Anda dapat 

berikan sebagai berikut: 
 

 
 
No 

 
 
Gambar persegi 
panjang 

Luas yang 
dihitung dari 
membilang 

banyak satuan 
persegi ( L ) 

Banyak 
satuan 
ukuran 
panjang 

( p ) 

Banyak 
satuan 

ukuran lebar 
 

( l ) 

Hubungan 
antara satuan 

panjang 
dengan 

satuan lebar 

 

1 

 

 

 
…… 

 
…… 

 
…… 

 
…… 

 

2 

  
 

…… 

 
 

…… 

 
 

…… 

 
 

…… 

 

3 

 

  
 

…… 

 
 

…… 

 
 

…… 

 
 

…… 

   

 

4 

 

 

  
 
 
 

…… 

 
 
 
 

…… 

 
 
 
 

…… 

 
 
 
 

…… 

 
c.  Tahap Simbolis 

Siswa diminta untuk mngeneralisasikan untuk menemukan rumus luas daerah 
persegi panjang. Jika simbolis ukuran panjang  p, ukuran lebarnya  l , dan luas daerah 
persegi panjang L  
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                                                                     l  petak 
 
 
                                       p  petak 
maka jawaban yang diharapkan    L  =  p x l  satuan 
Jadi luas persegi panjang adalah ukuran panjang dikali dengan ukuran lebar.  
 

2. Pembelajaran Menemukan Rumus Luas daerah Segitiga 
Setiap siswa ditugaskan menggunting kertas sehingga terbentuk segitiga. 

Kemudian mereka ditugasi melipat sesuka mereka sehingga terbentuk sebuah 
persegipanjang. Guru tidak harus memberi tahu di mana garis lipatnya atau 
bagaimana cara melipatnya, namun guru memang seharusnya mengetahui cara 
tersebut (lihat yang berikut ini). 
 

 

 

 

 

lipat 

 

 

 

 

 

 

bekas lipatan lipat ke arah ini 
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lipat ke arah ini 

 
Siswa ditugasi membandingkan luas bangun yang diperoleh dengan bangun 

semula, yang dengan diskusi antar siswa diharapkan dapat ditemukan “rumus” luas 
segitiga. 

Model segitiga yang dilipat semuanya berbeda karena sesuai dengan “selera” 
siswa masing-masing. Siswa ditugasi mendiskusikan keanekaragaman dan kesamaan 
model ini dengan tujuan agar mereka dapat menemukan bahwa rumus luas segitiga 

adalah dua kali luas persegi panjang = 2 x (  
2
1  t) x (

2
1  a) = 

2
1  a.t 

Kepada setiap siswa ditugaskan menggunting kertas sehingga terbentuk 
segitiga. Kemudian mereka ditugasi melipat segitiga itu yang garis lipatannya 
melalui salah satu titik sudutnya. Kepada mereka ditugasi untuk mencatat banyak 
segitiga yang terbentuk jika lipatan itu merupakan salah satu sisi segitiga. Lipatan 
dibuat 1, 2, 3, 4, .... dan seterusnya. Para siswa diberi kebebasan untuk 
mengkomunikasikan hasil perolehannya jika banyak lipatan itu diperbanyak terus 
menerus. 

Dalam struktur pengajaran yang lengkap, kegiatan ”pengalaman belajar” 
tersebut berfungsi sebagai bagian pengembangan konsep yang dalam tahap belajar 
siswa adalah tahap mengkonstruksi konsep atau prinsip. Setelah dirasa cukup, maka 
perlu dilanjutkan dengan pelatihan untuk memantapkan konstruksi tersebut. 

 
3. Pembelajaran Konsep Volum Kubus 

Untuk tahap awal contoh kita dapat berikan bentuk kubus, bukan contohnya 
berikan bentuk-bentuk bangun ruang lainnya seperti balok, prisma, limas, tabung, 
kerucut, bola. 
a.  Tahap Enaktif 

 Kegiatan yang dilakukan pada tahap enaktif agar siswa memperoleh 
pengetahuan konseptual tentang volum kubus, dengan tujuan agar siswa dapat 
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menentukan volum kubus dengan menggunakan benda-benda konkret (kubus-kubus 
satuan). Kegiatan dilakukan seperti berikut : 
1. Siswa diberikan kubus-kubus satuan seperti berikut ini 

 
 
 
 
 

2. Siswa mengamati dan memanipulasi alat peraga (model kubus transaparan yang 
akan diisi dengan kubus-kubus satuan). 

 
 
                        
                       
   A                     B                          C                                 D      
3. Guru meminta siswa untuk mengisi kubus-kubus transparan A, B, C dan D 

dengan kubus satuan sampai penuh sambil membilang satu persatu banyaknya 
kubus satuan yang mengisi penuh kubus-kubus transparan. 

4. Masing-masing siswa diminta untuk melaporkan hasil pengukurannya yaitu 
banyaknya kubus satuan yang mengisi penuh kubus-kubus transparan tersebut. 

5. Siswa diminta mengamati semua kubus yang telah diisi penuh dengan kubus 
satuan untuk melihat keteraturan atau ide-ide yang tekait pada susunan kubus 
satuan yang membentuk konsep volume kubus itu. 

6. Siswa diminta mengungkapkan hasil pengamatannya, kemudian guru 
menegaskan kembali ungkapan siswa agar sesuai dengan yang diharapkan. 

 
b.   Tahap Ikonik 

Penyajian pada tahap ini menggunakan gambar-gambar kubus yang telah diisi 
dengan kubus satuan (pada tahap enaktif) dan gambar-gambar tersebut dapat dilihat 
berikut ini: 
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No. 

 
Gambar Kubus 

Volum 
hasil dari 
membilang

(V) 

Panjang 
(p) atau 

 
(R) 

Lebar 
(l) atau 
 

(R) 

Tinggi 
(t) atau 
 

(R) 

Hubungan 
V  dan 
hasil 
operasi R 

1  

 

 
…… 

 
…… 

 
…… 

 
…… 

 
……… 

 
2 
 

  
 

…… 

 
 

…… 

 
 

…… 

 
 

…… 

 
 

…… 
 
3 
 

 

 

 

 
 

…… 

 
 

…… 

 
 

…… 

 
 

…… 

 
 

…… 

 
 
4 
 

 

 

 
 
 

…… 

 
 
 

…… 

 
 
 

…… 

 
 
 

…… 

 
 
 

…… 

 
Siswa dengan memperhatikan gambar tersebut mencoba mengisi kolom-kolom 

yang sudah disediakan, sehingga dari bentuk di atas siswa akan mengeneralisasikan 
untuk menemukan rumus volum kubus. 

 
c.  Tahap Simbolik 

Pada tahap ini guru mengarahkan siswa unruk memantapkan pengetahuan 
konseptual dan pengetahuan proseduralnya tentang rumus volum kubus. Dari 
generalisasi pada tahap ikonik, dengan mensimbolkan ukuran rusuk  ( R ) dan Volum 
kubus ( V ) dapat disimbulkan untuk Rumus Volum Kubus,  V = R x R x R. 

Untuk memperdalam pengetahuan anak tentang volum kubus ini maka guru 
dapat memberikan soal-soal latihan dengan menggunakan rumus tersebut.  
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4.   Membuat dan Menggambar Jaring-jaring Kubus  
Langkah kegiatan pembelajaran adalah: 

a. Kegiatan pembelajaran dimulai dengan menugasi siswa membawa paling 
sedikit 3 kotak kecil berbentuk kubus dari rumah. Di kelas tiap siswa dengan 
caranya sendiri diminta untuk megiris kotak itu menurut rusuknya sehingga 
diperoleh babaran atau rebahannya. Babaran atau rebahan kotak itu harus 
berbentuk bangun datar gabungan yang bila dilipat menurut rusuk yang teriris 
akan membentuk kubus seperti semula. 

Dengan cara ini siswa melakukan tahap enaktif dalam memperoleh jaring-
jaring kubus dengan memperhatikan rebahan kubus. Siswa langsung menemukan 
cara memilih rusuk yang diiris sehingga rebahannya bila dilipat kembali akan 
terbentuk seperti semula. Namun ada kemungkinan siswa mengiris rusuk 
sedemikian rupa sehingga bila bangun rebahannya dilipat kembal tidak diperoleh 
kubus seperti semula, misalnya ada bagian sisi yang ompong/kosong karena 
menumpuk pada sisi lain/ sisi-sisi yang saling menutup. Atau mungkin 
rebahannya tidak lagi berbetuk bangun datar gabungan. 

Berpandu pada hasil kerja siswa guru membimbing siswa untuk 
mengidentifikasi ciri-ciri (syarat) dari bangun babaran atau rebahan kubus 
sehingga bila dilipat menurut rusuk yang tak teriris membentuk bangun kubus 
seperti semula ( bangun babaran atau rebahan yang sedemikian oleh siswa 
mungkin ditemukan lebih dari satu macam). Setelah itu barulah guru 
mengkomunikasikan bahwa bangun babaran atau rebahan yang sedemikian itulah 
yang disebut ”jaring-jaring kubus”. 

 
b. Pada tahap Ikonik, dengan berpandu pada hasil kerja siswa diminta 

menggambar bangun babaran atau rebahan kubus yang berupa jaring-jaring. 
Dengan mengingat syarat atau ciri-ciri dari suatu babaran kubus yang berupa 
jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus adalah rangkaian bangun yang diperoleh 
dari enam persegi yang sama, dalam susunan tertentu. Kemudian siswa diminta 
untuk menggambar jaring-jaring kubus yang lain, Misal contoh dua jaring-jaring 
tersebut bentuk adalah sebagai berikut. 

Bentuk jaring-jaring yang merupakan contoh 
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 Bentuk jaring-jaring yang bukan merupakan contoh 
 
 
 
 

c. Tahap Simbolis, untuk tahap simbolis siswa dapat ditugasi untuk membuat 
jaring-jaring kubus dengan kertas bufalo yang baru, kemudian membuat kubus 
dengan ukuran yang tertentu. 

 
Latihan 
 
1. Jelaskan langkah untuk menanamkan konsep pecahan pada siswa kelas rendah! 
2. Gambarkanlah 9 jaring-jaring kubus yang berbeda! 
3. Jelaskan cara memukanlah rumus jajaran genjang menurut model teori Bruner! 
 
Petunjuk Kunci Jawaban 
1. Pecahan dapat dipandang sebagai bagian ysng sama dari keseluruhan.  Untuk 

memahami tersebut, dapat kita buat model enaktif sebagai berikut: 
Ibu Ani mempunyai sebuah kue donat  yang berbentuk bulat 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
Kue tersebut akan dibagikannya kepada dua orang anaknya, berapa bagian 
(dari keseluruhan) kue yang diterma masing-masing anaknya? 

Misalkan nama anak-anak itu Rina dan Dian.  Kemudian Ibu Ani 
menjiplak kue donat tersebut di kertas, dan mengguting bekas goresan jiplakan. 
Setelah didapat bentuk lingkaran Ibu Ani melipat kertas tersebut dan memberi 
tanda pada kue donat, sehingga kue donat tersebut terpotong menjadi dua 

bagian sama besar, maka masing- masing Rina dan Diam akan menerima 
2
1  
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bagian. Maka bilangan yang menyatakan 
2
1  inilah disebut dengan bilangan 

pecahan.   
 
 
 
                                              
 

                        
2
1  untuk Rina                             

2
1  untuk Dian  

 
2.  Jaring-jaring kubus lainnya: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  Dalam persegipanjang, kita mengenal istilah panjang dan lebar. Sedangkan dalam 
jajargenjang sering digunakan istilah alas dan tinggi. Perhatikan gambar berikut 
untuk menjelaskan kedua istilah tersebut. 
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       tinggi 
 
 

  tinggi 
 

                     tinggi 

 alas alas alas 
 
Langkah-langkah : 
a. Gambarlah jajargenjang pada kertas berpetak 
b. Gambarlah garis yang mewakili tinggi jajargenjang 
c. Guntinglah jajargenjang menurut sisi-sisinya 
d. Kemudian guntinglah jajargenjang (3) sepanjang garis tinggi yang telah Anda 

gambar (2), sehingga diperoleh dua bagian (boleh sama, boleh juga berbeda) 
e. Susunlah dua bagian potongan (4) menjadi persegipanjang. 
f. Berapakah luas persegipanjang yang Anda peroleh pada langkah (5)? 
g. Apakah tinggi jajargenjang (2) sama panjang dengan salah satu sisi 

persegipanjang (5)? 
h. Apakah alas jajargenjang sama panjang dengan salah satu sisi persegipanjang 

(5)? 
i. Kesimpulan apakah yang dapat Anda peroleh, tentang luas jajargenjang? 

 
RANGKUMAN 
 

Penerapan teori belajar Bruner dalam pembelajaran dapat dilakukan 
dengan: 
1. Sajikan contoh dan bukan contoh dari konsep-konsep yang anda 
ajarkan. 
2. Bantu siswa untuk melihat adanya hubungan antara konsep-konsep. 
3. Berikan satu pertanyaan dan biarkan biarkan siswa untuk mencari 

jawabannya sendiri.  
4. Ajak dan beri semangat siswa untuk memberikan pendapat 

berdasarkan intuisinya. Jangan dikomentari dahulu atas jawaban 
siswa, kemudian gunakan pertanyaan yang dapat memandu siswa 
untuk berpikir dan mencari jawaban yang sebenarnya. 

5. Tidak semua materi yang ada dalam matematika sekoah dasar dapat 
dilakukan dengan metode penemuan. 
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Tes Formatif 2 
 

Untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi ini, jawablah 
pertanyaan-pertanyaan berikut: 

  
Pilih satu jawaban yang Anda anggap paling tepat! 
 
1. Bentuk dari penerapan teori Bruner adalah dalam mengajarkan konsep 

segiempat, maka bukan contohnya dapat diberikan .... 
A.  Macam-macam kotak 
B.  Macam-macam bola 
C.  Macam-macam nilai uang kertas 
D.  Macam-macam bangun segitiga dan lingkaran 
 

2. Benda yang sesuai untuk dijadikan contoh dalam mengajarkan materi bangun 
datar persegi adalah .... 
A.  Kotak kapur 
B.  Mistar 
C.  Ubin 
D.  Uang kertas 
 

3. Penyajian pelajaran yang dilakukan siswa dengan langsung memanipulasi benda 
konkretnya  menunjukkan suatu tindakan model penyajian …. 
A. Enaktif 
B. Ikonik 
C. Simbolis 
D. Penemuan 
 

4. Dari materi-materi matematika sekolah dasar yang dapat dilakukan dengan 
metode penemuan adalah, kecuali .... 
A.  Rumus luas daerah bangun datar 
B.  Rumus Pythagoras 
C.  Merubah pecahan biasa ke pecahan desimal 
D. Menanamkan konsep pecahan senilai 

 
5. Penyajian pelajaran dengan cara Ikonik untuk menjelaskan konsep perkalian 

adalah …. 
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A. Siswa langsung mengamati kandang ayam 
B. Siswa mengamati gambar-gambar binatang 
C. Siswa mengotak-atik potongan-potongan lidi yang sama 
D. Siswa memotong kue menjadi bagian-bagian yang sama 
 

6. Dalam menemukan rumus jajargenjang, siswa harus memotong bangun 
jajargenjang adalah sebagai berikut, kecuali …. 
A. Gambar jajargenjang, kemudian gunting menurut sisi-sisinya 
B. Gunting jajargenjang tadi menurut tingginya sehingga didapat dua potongan 
C. Letakkan potongan tersebut pada sisi jajargenjang 
D. Dua potongan disusun hingga membentuk persegi panjang 
 

7. Dalam pembelajaran menemukan rumus luas daerah persegi panjang, kegiatan 
yang sesuai dengan tahap ikonik adalah .... 
A. Memberikan contoh-contoh benda yang berbentuk persegi 
B. Menyusun satuan-satuan persegi sehingga terbentuk persegi panjang 
C. Membuat gambar-gambar persegi panjang dari susunan satuan persegi 
D. Menggeneralisasikan hasil penemuan dalam bentuk rumus 
 

8. Alat peraga yang sesuai untuk pembelajaran menemukan rumus volum kubus 
adalah …. 
A.  Model kerangka kubus 
B.  Model kubus pejal 
C.  Model kubus dari karton 
D.  Model kubus transparan 

 
9. Alat peraga yang sesuai untuk pembelajaran menemukan rumus luas permukaan 

balok adalah …. 
A.  Model kerangka kubus 
B.  Model kubus pejal 
C.  Model kubus dari karton 
D.  Model kubus transparan 
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10. Contoh kegiatan tahap simbolisasi dalam pembelajaran jaring-jaring kubus 

adalah  …. 
A.  Menyimpulkan banyaknya jaring-jaring kubus 
B.  Menyimpulkan pengertian jaring-jaring kubus 
C.  Menggambar jaring-jaring kubus 
D.  Mengiris bangun kubus berdasarkan sisinya. 

 
Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

 
Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Fotrmatif 2 yang 

terdapat pada bagian akhir Unit ini. Hitunglah jawaban Anda yang benar. 
Gunakanlah rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda 
terhadap materi Sub unit 2. 

 
Rumus: 

                                      Jumlah Jawaban Anda yang Benar 
Tingkat Penguasaan  =                                                              x 100% 

10 
 

Arti tingkat penguasaan yang Anda capai: 
      90%  − 100%  =  baik sekali 
       80% −  89%   =  baik 
       70% −  79%   =  cukup 
       <  70%           =   kurang 

 
Bila tingkat penguasaan Anda mencapai 80% ke atas, Anda dapat melanjutkan 

dengan mempelajari materi pada unit berikutnya. Bagus! Tetapi, bila tingkat 
penguasaan Anda kurang dari 80%, Anda harus membaca kembali uraian materi Sub 
Unit 2, terutama pada bagian yang belum Anda kuasai. 
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Kunci Jawaban Tes Formatif 
 

Kunci Jawaban Tes Formatif 1 
 

1. D 
 
2. B 
 
3. B 
 
4.  C 
 
5. C 
 
6. D 
 
7. B 
 
8. C 
 
9. B 
 
10. A 

 

A, B. C tidak mengarah pada penemuan konsep 
 
Sesuai dengan karakteristik teori belajar Bruner 
 
Sesuai dengan tahap ikonik 
 
Sesuai dengan tahap enaktif 
 
Lihat macam-macam dalil pada teori belajar Bruner 
 
Sesuai dengan karakteristik dalil pengaitan 
 
Sesuai dengan karakteristik dalil notasi 
 
Sesuai dengan karakteristik dalil pengontrasan 
 
Pada metode penemuan, siswa tidak menemukan konsep baru 
 
Jelas 
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Kunci Jawaban Tes Formatif 2 
 

1. D 
 
2. C 

 
3. A 

 
4. C 

 
5. D 

 
6. C 

 
7. B 

 
8. D 

 
9. C 

 
10. A 

 
 

Jelas 
 
A, B, D adalah contoh-contoh bangun persegi panjang 
 
Sesuai karakteristik tahap Enaktif 
 
Lebih bersifat prosedural 
 
A, B bukan tahap ikonik dan C lebih cocok untuk menemukan konsep 
pecahan 
Tidak mengarah pada penemuan rumus luas jajargenjang 
 
Sesuai karaktateristik tahap Ikonik 
 
Lihat pembelajaran konsep volum kubus  
 
Rumus luas permukaan kubus diperoleh dari jaring-jaring kubus 
 
B bukan kesimpulan utama, sedangkan C dan D bukan kegiatan 
simbolisasi 
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Glosarium 
 
1. Pembelajaran Matematika = proses yang sengaja dirancang dengan tujuan 

untuk menciptakan suasana lingkungan 
(kelas/sekolah) yang memungkinkan kegiatan 
siswa belajar matematika sekolah.  

2. Enaktif = Siswa secara langsung terlibat dalam 
memanipulasi objek  

3. Ikonik =  Siswa berhubungan dengan gambar objek yang 
dimanipulasinya 

4. Simbolis = Siswa memanipulasi simbul-simbul objek 
5. Penemuan = Belajar menemukan sesuatu yang sebenarnya 

sudah ditemukan orang. 
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Unit 2  
 
 

TEORI BELAJAR DIENES  
 

Somakim 
 

 
PENDAHULUAN 

 
engajaran matematika di Sekolah Dasar sebagai bagian dari sistem pendidikan 
nasional, menurut kurikulum 2006, bertujuan antara lain agar siswa memiliki 

kemampuan menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 
matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan 
dan pernyataan  matematika. Hal ini mengisyaratkan bahwa pelajaran matematika 
pada dasarnya sangatlah abstrak, sehingga diperlukan metode atau strategi dalam 
menyampaikan materi matematika yang abstrak tersebut menjadi konkret, 
selanjutnya dari permasalahan yang konkret tesebut baru dialihkan kebentuk konsep-
konsep matematika yang abstrak. Untuk mengawali penyampaian materi matematika 
yang abstrak melalui konkret itu dapat berpedoman pada teori belajar Dienes. Pada 
teori belajar Dienes, ditekankan pada pembentukan konsep-konsep melalui 
permainan yang mengarah pada pembentukkan konsep yang abstrak. Dengan 
demikian teori belajar Dienes sangatlah cocok diterapkan dalam pembelajaran 
matematika. 

P 

 Teori belajar Dienes ini juga sangat terkait dengan teori belajar Piaget dan 
Pendekatan Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan (PAKEM). Oleh 
karena itu dalam tulisan ini juga dibahas tentang teori belajar Dienes dan PAKEM 

Pada Unit 2 ini Anda akan mengetahui dan memahami lebih rinci mengenai 
toeri belajar Dienes dan teori belajar yang terkait dengan teori Dienes. 
Pembahasannya juga diikuti dengan contoh-contoh. Dengan demikian Anda 
diharapkan benar-benar memahami materi Unit 2 ini. Setelah menyelesaikan modul 
ini, Anda diharapkan dapat menjelaskan pendekatan pembelajaran matematika 
dengan pendekatan teori belajar Dienes. Secara lebih terperinci, Anda diharapkan 
dapat: 
1. Memahami dan dapat menggunakan teori Dienes dalam pembelajaran 

matematika; 
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2. Memahami keterkaitan teori belajar Dienes dengan teori Piaget; 
3. Memahami keterkaitan teori belajar Dienes dengan PAKEM; 
4. Memahami dan dapat menggunakan enam tahap belajar dari teori Dienes; 
5. Mengenal setiap individu anak didiknya dalam belajar matematika; 
6. Memahami teori belajar dan mengajar matematika di Sekolah Dasar berdasarkan 

teori Dienes; 
7. Memberi kesan pada anak didiknya bahwa matematika tidak sulit tetapi 

menantang melalui permainan matematika; 
8. Meningkatkan faktor pengaruh yang menyenangkan anak didik dalam belajar 

matematika.  
Untuk membantu Anda mencapai tujuan tersebut, modul ini dibagi ke dalam 

dua sub unit sebagai berikut: 
Sub Unit 1 : Konsep Dasar Teori Belajar Dienes 
Sub Unit 2 : Penerapan Teori Belajar Dienes dalam Pembelajaran Matematika 

Untuk memahami ketiga sub unit di atas, Anda dituntut untuk membaca setiap 
uraian materi dengan cermat, mencatat kata-kata kuncinya, serta mengerjakan latihan 
dan tes formatif secara  disiplin. Dengan mengikuti petunjuk ini, mudah-mudahan 
mempelajari modul akan menjadi pekerjaan yang menyenangkan bagi Anda dan 
kesuksesan menanti Anda.  

 
 
 
. 
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Sub Unit 1  
 

KONSEP DASAR TEORI BELAJAR DIENES 
 

eori belajar Dienes pada prinsipnya sangat relevan dengan teori 
perkembangan intelektual Piaget dan  konsep Pembelajaran Aktif, 

kreatif, efektif dan menyenangkan (PAKEM). Oleh karena itu, agar pemahaman 
Anda tentangi teori belajar Dienes lebih mudah Anda dapatkan, ada baiknya Anda 
pahami dulu teori perkembangan intelektuan Piaget dan PAKEM ini. 

T 

 
A. Teori Perkembangan Intelektual Piaget 

Teori belajar Dienes sangat terkait dengan teori belajar yang dikemukakan oleh 
Piaget, yaitu mengenai teori perkembangan intelektual. Jean Piaget berpendapat 
bahwa proses berpikir manusia sebagai suatu perkembangan yang bertahap dari 
berpikir intelektual konkret ke abstrak berurutan melalui empat periode. Urutan 
periode itu tetap bagi setiap orang, namun usia atau kronologis pada setiap orang 
yang memasuki setiap periode berpikir yang lebih tinggi berbeda-beda tergantung 
kepada masing-masing individu. 

Piaget adalah orang pertama yang menggunakan filsafat konstruktivis dalam 
proses belajar mengajar. Piaget (dalam Bell, 1981), berpendapat bahwa proses 
berpikir manusia merupakan suatu perkembangan yang bertahap dari berpikir 
intelektual kongkret ke abstrak berurutan melalui empat tahap perkembangan, 
sebagai berikut: 

 
1. Periode Sensori Motor (0 – 2) tahun. Karateristik periode ini merupakan 

gerakan-gerakan sebagai akibat reaksi langsung dari rangsangan. Rangsangan itu 
timbul karena anak melihat dan merab-raba objek. Anak itu belum mempunyai 
kesadaran adanya konsep objek yang tetap. Bila objek itu disembunyikan, anak 
itu tidak akan mencarinya lagi. Namun karena pengalamannya terhadap 
lingkungannya, pada akhir periode ini, anak menyadari bahwa objek yang 
disembunyikan tadi masih ada dan ia akan mencarinya.  

 
2. Periode Pra-operasional (2 – 7) tahun. Operasi yang dimaksud di sini adalah 

suatu proses berpikir atau logik, dan merupakan aktivitas mental, bukan aktivitas 
sensori motor. Pada periode ini anak di dalam berpikirnya tidak didasarkan 
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kepada keputusan yang logis melainkan didasarkan kepada keputusan yang dapat 
dilihat seketika. Periode ini sering disebut juga periode pemberian simbol, 
misalnya suatu benda diberi nama (simbol). Pada periode ini anak terpaku 
kepada kontak langsung dengan lingkungannya, tetapi anak itu mulai 
memanipulasi simbol dari benda-benda sekitarnya. Walaupun pada periode 
permulaan pra-operasional ini anak mampu menggunakan simbol-simbol, ia 
masih sulit melihat hubungan-hubungan dan mengambil kesimpulan secara taat 
asas. 

 
3. Periode operasi kongkret (7 – 12) tahun. Dalam periode ini anak berpikirnya 

sudah dikatakan menjadi operasional. Periode ini disebut operasi kongkret sebab 
berpikir logiknya didasarkan atas manipulasi fisik dari objek-objek. Operasi 
kongkret hanyalah menunjukkan kenyataan adanya hubungan dengan 
pengalaman empirik-kongkret yang lampau dan masih mendapat kesulitan dalam 
mengambil kesimpulan yang logis dari pengalaman-pengamanan yang khusus. 
Pengerjaan-pengerjaaan logikd apat dilakukan dengan berorientasike objek-objek 
atau peristiwa-peristiwa yang langsung dialami anak. Anak itu belum 
memperhitungkan semua kemungkinan dan kemudian mencoba menemukan 
kemungkinan yang mana yangk akan terjadi. Anak masih terikat kepada 
pegakaman pribadi. Pengalaam anak masih kongkret dan belum formal. Dalam 
periode operasi kongkret, karateristik berpikir anak adalah sebagai berikut: 
a. Kombinasivitas atau klasifikasi adalah suatu operasi dua kelas atau lebih 

yang dikombinasikan ke dalam suatu kelas yang lebih besar. Anak dapat 
membentuk variasi relasi kelas dan mengerti bahwa beberapa kelas dapat 
dimasukkan ke kelas lain. Misalnya semua manusia lelaki dan semua 
manusia wanita adalah semua manusia. Hubungan A > B dan B > C menjadi 
A > C. 

b. Reversibilitas adalah operasi kebalikan. Setiap operasi logik atau matematik 
dapat dikerjakan dengan operasi kebalikan. Misalnya, 5 + ? = 9 sama dengan 
9 – 5 = ? 
Reversibilitas ini merupakan karakteristik utama untuk berpikir operasional 
di dalam teori Piaget. 

c. Asosiasivitas adalah suatu operasi terhadap beberapa kelas yang 
dikombinasikan menurut sebarang urutan. Misalnya himpunan bilangan 
bulat, operasi ”+”, berlaku hukum asosiatif terhadap penjumlahan. 

d. Identitas adalah suatu operasi yang menunjukkan adanya unsur nol yang bila 
dikombinasikan dengan unsur atau kelas hasilnya tidak berubah. Misalnya 
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dalam himpunan bilangan bulat dengan operasi ”+”, unsur nol adalh 0 
sehingga 8 + 0 = 8. Demikian juga suatu jumlah dapat dinolkan dengan 
mengkombinasikan lawannya, misalnya 4 – 4 = 0. 

e. Korespondensi satu – satu antara objek-objek dari dua kelas. Misalnya unsur 
dari suatu himpunan berkawan dengan satu unsur dari himpunan kedua dan 
sebaliknya. 

f. Kesadaran adanya prinsip-prinsip konservasi. Konservasi berkenaan dengan 
kesadaran bahwa satu aspek dari benda, tetap sama sementara itu aspek 
lainnya berubah. Namun prinsip konservasi yang dimilikianak pada periode 
ini masih belum penuh. Anak pada periode ini dilandasi oleh observasi dari 
pengalaman dengan objek nyata, tetapi ia sudah mulai menggeneralisasi 
objek-objek tadi. 

 
4. Periode Operasi Formal (> 12) tahun. Periode ini merupakan tahap terakhir 

dari keempat periode perkembangan intelektual. Periode operasi formal ini 
disebut juga disebut periode operasi hipotetik-deduktif yang merupakan tahap 
tertinggi dari perkmbangan intelektual. Anak-anak pada periode ini sudah 
memberikan alasan dengan menggunakan lebih banyak simbul atau gagasan 
dalam cara berpikir. Anak sudah dapat mengoperasikan argumen-argumen tanpa 
dikaitkan dengan benda-benda empirik. Ia mampu menggunakan prosedur 
seorang ilmuwan, yaitu menggunakan posedur hipotetik-deduktif. Anak mampu 
menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih baik dan kompleks dari pada 
anak yang masih dalam tahap periode operasi kongkret. Konsep konservasi telah 
tercapai sepenuhnya.Anak sudah mampu menggunakan hubungan-hubungan di 
antara objek-objek apabila ternyata manipulasi objek-objek tidak 
memungkinkan. Anak telah mampu melihat hubungan-hubungan abstrak dan 
menggunakan proposisi-proposisi logik-formal termasuk aksioma dan definisi-
definisi verbal. Anak juga sudah dapat berpikir kombinatorik, artinya bila anak 
dihadapkan kepada suatu masalah, ia dapat mengisolasi faktor-faktor tersendiri 
atau mengkombinasikan faktor-faktor itu sehingga menuju penyelesaian masalah 
tadi. 

 
Menurut Piaget, tahap-tahap berpikir itu adalah pasti dan spontan namun umur 

kronolois yang diberikan itu adalah fleksibel, terutama selama transisi dari periode 
yang satu ke periode berikutnya. Umur kronologis itu dapat saling tindih bergantung 
kepada individu. Piaget berpendapat, tidak gunanya bila kita memaksa anak untuk 
cepat berpindah ke periode berikutnya. 
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B. Konsep PAKEM 
 

 Teori belajar Dienes yang menekankan pada tahapan permainan yang berarti 
pembelajaran yang diarahkan pada proses melibatkan anak didik dalam belajar. Hal 
ini berarti proses pembelajaran dapat membangkitkan dan membuat anak didik 
senang dalam belajar. Oleh karena itu teori belajar Dienes ini sangat terkait dengan 
konsep pembelajaran dengan pendekatan PAKEM (Pembelajaran Aktif, kreatif, 
efektif dan menyenangkan). Berikut ini akan dijelaskan secara singkat tentang 
PAKEM. 

 Menurut Siswono (2004), PAKEM bertujuan untuk menciptakan suautu 
lingkungan belajar yang lebih melengkapi peserta didik dengan ketrampilan-
keterampilan, pengetahuan dan sikap bagi kehidupan kelak. Aktif diartikan peserta 
didik maupun berinteraksi untuk menunjang pembelajaran. Guru harus menciptakan 
suasana sehingga peserta didik aktif bertanya, memberikan tanggapan, 
mengungkapkan ide dan mendemonstrasikan gagasan atau idenya. Guru aktif akan 
memantau kegiatan belajar peserta didik, memberi umpan balik, mengajukan 
pertanyaan menantang dan mempertanyakan gagasan anak didik. Dengan 
memberikan kesempatan peserta didik aktif akan mendorong kreativits peserta didik 
dalam belajar maupun memecahkan masalah. Kreatif diartikan guru memberikan 
variasi dalam kegiatan belajar mengajar dan membuat alat bantu baljar, bahkan 
mencipta teknik-teknik mengajar tertentu sesuai dengan tingkat kemampuan peserta 
didik dan tujuan belajarnya. Peserta didik akan kreatif, bila diberi kesempatan 
merancang/membuat sesuatu, menuliskan ide atau gagasan. Kegiatan tersebut akan 
memuaskan rasa keingintahuan dan imajinasi mereka. Apabila suasana belajaryang 
aktif dan kreatif terjadi, maka akan mendorong peserta didik untuk menyenangi dan 
memotivasi mereka untuk terus belajar. Menyenangkan diartikan sebagai suasana 
belajar mengajar yang ”hidup”, semarak, terkondisi untuk trus berlanjut, ekspresif, 
dan mendorong pemusatan perhatian peserta didik terhadap belajar. Agar 
menyenangkan dipelukan afirmasi (penguatan/pnegasan), memberi pengakuan dan 
merayakan kerja kerasnya dengan tepuk tangan, poster umum, catatan pribadi atau 
saling menghargai. Kegiatan belajar yang aktif, kreatif dan menyenangkan harus 
tetap bersandar pad tujuan atau kompetensi yang akan dicapai. Efektif yang diartikan 
sebagai ketercapaian suatu tujuan (kompetensi) merupakan pijakan utama suatu 
rancangan pembelajaran. Pembelajaran yang tampaknya aktif dan menyenangkan, 
tetapi tidak efektif akan tampak hanya sekedar permainan belaka.  
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Secara garis besar PAKEM menggambarkan kondisi-kondisi sebagai berikut: 
a. Perserta didik terlibat dalam berbagai kegiatan (aktifitas) yang mengembangan 

keterampilan, kemampuan dan pemahamannya dengan menekankan pada belajar 
dengan berbuat (learning by doing). 

b. Guru menggunakan berbagai stimulus/motivasi dan alat peraga, termasuk 
lingkungan sebagai sumber belajar agar pengajaran lebih menarik, 
menyenangkan dan relevan bagi peserta didik. 

c. Guru mengatur kelas untuk memajang buku-buku dan materi-materi yang 
menarik dan membuat ”pojok bacaan”. 

d. Guru menggunakan cara belajar yang lebih kooperatif dan interaktif, termasuk 
belajar kelompok. 

e. Guru mendorong peserta didik untuk menemukan caranya sendiri dalam 
menyelesaikan suatu masalah, mengungkapkan gagasannya, dan melibatkan 
peserta didik dalam menciptakan lingkungan sekolahnya sendiri. 

 
Dalam pelaksanaan PAKEM perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu: 

a) memahami sifat anak 
b) mengenal peserta didik secara individu/perorangan  
c) memanfaatkan perilaku anak dalam pengorganisasian belajar 
d) mengembangkan kemampuan bepikir kritis, kreatif dam kemampuan 

memecahkan masalah 
e) mengembangkan ruang kelas sebagai lingkungan belajar yang menarik 
f) memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar 
g) memberikan umpan balik yang bertanggung jawab untuk meningkan kegiatan 

belajar mengajar 
h) membedakan antara aktif fisik dn aktif mental. 

 
C.   Teori Belajar Dienes 
 

Zoltan P. Dienes adalah seorang matematikawan yang memusatkan 
perhatiannya pada cara-cara pengajaran terhadap siswa-siswa. Dasar teorinya 
bertumpu pada Piaget, dan pengembangannya diorientasikan pada siswa-siswa, 
sedemikian rupa sehingga sistem yang dikembangkannya itu menarik bagi siswa 
yang mempelajarinya. 

Dienes (dalam Ruseffendi, 1992) berpendapat bahwa pada dasarnya 
matematika dapat dianggap sebagai studi tentang struktur, memisah-misahkan 
hubungan-hubungan di antara struktur-struktur dan mengkategorikan hubungan-
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hubungan di antara struktur-struktur. Seperti halnya dengan Bruner, Dienes 
mengemukakan bahwa tiap-tiap konsep atau prinsip dalam matematika yang 
disajikan dalam bentuk yang konkret akan dapat dipahami dengan baik. Ini 
mengandung arti bahwa jika benda-benda atau objek-objek dalam bentuk permainan 
akan sangat berperan bila dimanipulasi dengan baik dalam pengajaran matematika. 

Perkembangan konsep matematika menurut Dienes (dalam Resnick, 1981) 
dapat dicapai melalui pola berkelanjutan, yang setiap seri dalam rangkaian kegiatan 
belajar dari kongkret ke simbolik. Tahap belajar adalah interaksi yang direncanakan 
antara yang satu segmen struktur pengetahuan dan belajar aktif, yang dilakukan 
melalui media matematika yang disain secara khusus. Menurut Dienes, permainan 
matematika sangat penting sebab operasi matematika dalam permainan tersebut 
menunjukkan aturan secara kongkret dan lebih membimbing dan menajamkan 
pengertian matematika pada anak didik. Dapat dikatakan bahwa objek-objek 
kongkret dalam bentuk permainan mempunyai peranan sangat penting dalam 
pembelajaran matematika jika dimanipulasi dengan baik. Menurut Dienes (dalam 
Ruseffendi, 1992:125-127), konsep-konsep matematika akan berhasil jika dipelajari 
dalam tahap-tahap tertentu. Dienes membagi tahap-tahap belajar menjadi tahap, yaitu 

 
1. Permainan Bebas (Free Play) 

Dalam setiap tahap belajar, tahap yan paling awal dari pengembangan konsep 
bermula dari permainan bebas. Permainan bebas merupakan tahap belajar konsep 
yang aktifitasnya tidak berstruktur dan tidak diarahkan. Anak didik diberi kebebasan 
untuk mengatur benda. Selama permainan pengetahuan anak muncul. Dalam tahap 
ini anak mulai membentuk struktur mental dan struktur sikap dalam mempersiapkan 
diri untuk memahami konsep yang sedang dipelajari. Misalnya dengan diberi 
permainan block logic, anak didik mulai mempelajari konsep-konsep abstrak tentang 
warna, tebal tipisnya benda yang merupakan ciri/sifat dari benda yang dimanipulasi. 

 
2. Permainan yang Menggunakan Aturan (Games) 

Dalam permainan yang disertai aturan siswa sudah mulai meneliti pola-pola 
dan keteraturan yang terdapat dalam konsep tertentu. Keteraturan ini mungkin 
terdapat dalam konsep tertentu tapi tidak terdapat dalam konsep yang lainnya. Anak 
yang telah memahami aturan-aturan tadi. Jelaslah, dengan melalui permainan siswa 
diajak untuk mulai mengenal dan memikirkan bagaimana struktur matematika itu. 
Makin banyak bentuk-bentuk berlainan yang diberikan dalam konsep tertentu, akan 
semakin jelas konsep yang dipahami siswa, karena akan memperoleh hal-hal yang 
bersifat logis dan matematis dalam konsep yang dipelajari itu. Menurut Dienes, 
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untuk membuat konsep abstrak, anak didik memerlukan suatu kegiatan untuk 
mengumpulkan bermacam-macam pengalaman, dan kegiatan untuk yang tidak 
relevan dengan pengalaman itu. Contoh dengan permainan block logic, anak diberi 
kegiatan untuk membentuk kelompok bangun yang tipis, atau yang berwarna merah, 
kemudian membentuk kelompok benda berbentuk segitiga, atau yang tebal, dan 
sebagainya. Dalam membentuk kelompok bangun yang tipis, atau yang merah, 
timbul pengalaman terhadap konsep tipis dan merah, serta timbul penolakan terhadap 
bangun yang tipis (tebal), atau tidak merah (biru), hijau, kuning). 

 
3. Permainan Kesamaan Sifat (Searching for communalities) 

Dalam mencari kesamaan sifat siswa mulai diarahkan dalam kegiatan 
menemukan sifat-sifat kesamaan dalam permainan yang sedang diikuti. Untuk 
melatih dalam mencari kesamaan sifat-sifat ini, guru perlu mengarahkan mereka 
dengan menstranslasikan kesamaan struktur dari bentuk permainan lain. Translasi ini 
tentu tidak boleh mengubah sifat-sifat abstrak yang ada dalam permainan semula. 
Contoh kegiatan yang diberikan dengan permainan block logic, anak dihadapkan 
pada kelompok persegi dan persegi panjang yang tebal, anak diminta 
mengidentifikasi sifat-sifat yang sama dari benda-benda dalam kelompok tersebut 
(anggota kelompok). 

 
4. Permainan Representasi (Representation) 

Representasi  adalah tahap pengambilan sifat dari beberapa situasi yang 
sejenis. Para siswa menentukan representasi dari konsep-konsep tertentu. Setelah 
mereka berhasil menyimpulkan kesamaan sifat yang terdapat dalam situasi-situasi 
yang dihadapinya itu. Representasi yang diperoleh ini bersifat abstrak, Dengan 
demikian telah mengarah pada pengertian struktur matematika yang sifatnya abstrak 
yang  terdapat dalam konsep yang sedang dipelajari. Contoh kegiatan anak untuk 
menemukan banyaknya diagonal poligon (misal segi dua puluh tiga) dengan 
pendekatan induktif seperti berikut ini (gambar 2). 
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Segitiga              Segiempat              Segilima                   Seenam                Segi 
dua puluh tiga  

 
0 diagonal          2 diagonal         5 diagonal             ... diagonal                 

berapa diagonal 
 
Gambar 2. Gambar diagonal suatu poligon 
 

5. Permainan dengan Simbolisasi (Symbolization) 
Simbolisasi termasuk tahap belajar konsep yang membutuhkan kemampuan 

merumuskan representasi dari setiap konsep-konsep dengan menggunakan simbol 
matematika atau melalui perumusan verbal. Sebagai contoh, dari kegiatan mencari 
banyaknya diagonal dengan pendekatan induktif tersebut, kegiatan berikutnya 
menentukan rumus banyaknya diagonal suatu poligon yang digeneralisasikan dari 
pola yang didapat anak. 

 
Banyak 
segi 

     3 4 5    ...        n 

Banyak 
diagonal 

0)33(3
2
1

=−  2)34(4
2
1

=−  5)35(5
2
1

=−  
   ... 

)3(
2
1

−nn  

 
Tabel 1. Banyak diagonal suatu poligon 
 

6. Permainan dengan Formalisasi (Formalization) 
Formalisasi merupakan tahap belajar konsep yang terakhir. Dalam tahap ini 

siswa-siswa dituntut untuk mengurutkan sifat-sifat konsep dan kemudian 
merumuskan sifat-sifat baru konsep tersebut, sebagai contoh siswa yang telah 
mengenal dasar-dasar dalam struktur matematika seperti aksioma, harus mampu 
merumuskan teorema dalam arti membuktikan teorema tersebut. Contohnya, anak 
didik telah mengenal dasar-dasar dalam struktur matematika seperti aksioma, harus 
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mampu merumuskan suatu teorema berdasarkan aksioma, dalam arti membuktikan 
teorema tersebut. Karso (1999:1.20) menyatakan, pada tahap formalisasi anak tidak 
hanya mampu merumuskan teorema serta membuktikannya secara deduktif, tetapi 
mereka sudah mempunyai pengetahuan tentang sistem yang berlaku dari pemahaman 
konsep-konsep yang terlibat satu sama lainnya. Misalnya bilangan bulat dengan 
operasi penjumlahan peserta sifat-sifat tertutup, komutatif, asosiatif, adanya elemen 
identitas, an mempunyai elemen invers, membentuk sebuah sistem matematika. 

  
Dienes (dalam Resnick, 1981) menyatakan bahwa proses pemahaman 

(abstracton) berlangsung selama belajar. Untuk pengajaran konsep matematika yang 
lebih sulit perlu dikembangkan materi matematika secara kongkret agar konsep 
matematika dapat dipahami dengan tepat. Dienes berpendapat bahwa materi harus 
dinyatakan dalam berbagai penyajian (multiple embodiment), sehingga anak-anak 
dapat bermain dengan bermacam-macam material yang dapat mengembangkan minat 
anak didik. Berbagai penyajian materi (multiple embodinent) dapat mempermudah 
proses pengklasifikasian abstraksi konsep. 

Menurut Dienes, variasi sajian hendaknya tampak berbeda antara satu dan 
lainya sesuai dengan prinsip variabilitas perseptual (perseptual variability), sehingga 
anak didik dapat melihat struktur dari berbagai pandangan yang berbeda-beda dan 
memperkaya imajinasinya terhadap setiap konsep matematika yang disajikan. 
Berbagai sajian (multiple embodiment) juga membuat adanya manipulasi secara 
penuh tentang variabel-variabel matematika. Variasi matematika dimaksud untuk 
membuat lebih jelas mengenai sejauh mana sebuah konsep dapat digeneralisasi 
terhada konteks yang lain. Dengan demikian, semakin banyak bentuk-bentuk 
berlainan yang diberikan dalam konsep tertentu, semakinjelas bagi anak dalam 
memahami konsep tersebut. 

Berhubungan dengan tahap belajar, suatu anak didik dihadapkan pada 
permainan yang terkontrol dengan berbagai sajian. Kegiatan ini menggunakan 
kesempatan untuk membantu anak didik menemukan cara-cara dan juga untuk 
mendiskusikan temuan-temuannya. Langkah selanjutnya, menurut Dienes, adalah 
memotivasi anak didik untuk mengabstraksikan pelajaran tanda material kongkret 
dengan gambar yang sederhana, grafik, peta dan akhirnya memadukan simbolo-
simbol dengan konsep tersebut. Langkah-langkah ini merupakan suatu cara untuk 
memberi kesempatan kepada anak didik ikut berpartisipasi dalam proses penemuan 
dan formalisasi melalui percobaan matematika. Proses pembelajaran ini juga lebih 
melibatkan anak didik pada kegiatan belajar secara aktif darinpada hanya sekedar 
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menghapal. Pentingnya simbolisasi adalah untuk meningkatkan kegiatan matematika 
ke satu bidang baru. 

Dari sudut pandang tahap belajar, peranan guru adalah untuk mengatur belajar 
anak didik dalam memahami bentuk aturan-aturan susunan benda walaupun dalam 
skala kecil. Anak didik pada masa ini bermain dengan simbol dan aturan dengan 
bentuk-bentuk kongkret dan mereka memanipulasi untuk mengatur serta 
mengelompokkan aturan-aturan Anak harus mampu mengubah fase manipulasi 
kongkret, agar pada suatu waktu simbol tetap terkait dengan pengalaman 
kongkretnya. 

 
Latihan 

 
Untuk memantapkan pemahaman Anda terhadap materi di atas, coba kerjakan 

latihan di bawah ini! 
 

1. Setelah Anda membaca uraian di atas, cobalah Anda simpulkan bagaimana Anda 
memahami keterkaitan teori belajar Dienes dengan Teori belajar Piaget. Jelaskan 
mengapa Anda menyimpulkan seperti  itu? 

2. Cobalah diskusikan dengan teman-teman Anda mengapa teori belajar Dienes 
dapat diterapkan dalam pembelajaran matematika di Sekolah Dasar? 

3. Berikan masing-masing satu buah contoh soal permainan pada masing-masing 
tahap permainan menurut Dienes yang ada kaitan dengan materi matematika SD. 

 
Petunjuk Jawaban Latihan 
 
1. Anda cermati kembali teori perkembangan inelektual Piaget dan Pendekatan 

PAKEM dengan teori belajar Dienes. Berdasarkan bekal tersebut, Anda dapat 
mengenal adanya suatu keterkaitan di antaranya. 

2. Pendapat Anda dapat saja berbeda-beda. Anda dapat menerima atau menolak 
pendapat tersebut dengan sejumlah argumentasi. Untuk memudahkan Anda 
mengemukakan pendapat, terlebih dahulu kaji kembali teori Dienes dan 
dihubungkan dengan materi pelajaran matematika di Sekolah Dasar. 

3. Sebelum diskusi, ada baiknya Anda mencermati Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan  Sekolah Dasar terutama yang berkaitan dengan kompetensi yang 
harus dikuasai siswa Sekolah Dasar.   
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Rangkuman 
 
 

Teori belajar Piaget terkait dengan perkembang intelektual anak dalam 
belajar, Piaget membagi tahapan belajar menjadi empat periode, yaitu (1)  periode 
Sensori motor (0 – 2) tahun; (2) periode pra-operasional (2 – 7) tahun; periode 
operasi konkret (7 – 12) tahun; (4) periode formal (>12) tahun. 

PAKEM adalah suatu bentuk pendekatan pembelajaran yang aktif, kreatif, 
efektif dan menyenangkan. PAKEM dalam praktek pembelajarannya lebih 
berfokus pada keaktifan siswa, guru sebagai fasilitator saja. 

Teori Belajar Dienes membagi belajar menjadi 6 tahapan, yaitu : 
a) Permainan Bebas (free play) 
b) Permainan yang disertai Aturan (games) 
c) Permainan Kesamaan Sifat (searching for comunities) 
d) Representasi (representation) 
e) Simbolisasi (symbolization) 
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Tes Formatif 1 
 
Untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi ini, jawablah 

pertanyaan-pertanyaan berikut: 
           

Pilih satu jawaban yang Anda anggap paling tepat! 
 
1. Teori belajar yang sangat mendukung teori belajar Dienes adalah .... 

A.  Gagne. 
B.  Van Hiele. 
C.  Bruner. 
D.  Piaget. 
 

2. Anak pada usia sekolah dasar pada umumnya berada pada tahap perkembangan 
intelektual .... 
A.  sensori-motor. 
B.  pra-operasional. 
C.  operasional kongkret. 
D.  formal. 
 

3. Implikasi dari teori belajar perkembangan Piaget dalam pembelajaran matematika 
di sekolah dssar adalah .... 
A.  pembelajaran memerlukan alat peraga. 
B.  pembelajaran dilakukan sambil bermain. 
C.  pembelajaran sesuai perbedaan siswa. 
D.  pembelajaran berpusat pada guru. 
 

4. Karakteristik Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan  
(PAKEM) kecuali .... 
A.  menggunakan sumber belajar yang bervariasi. 
B.  siswa belajar sambil berbuat. 
C.  dimulai dengan masalah nyata. 
D.  siswa sendiri yang menemukan konsep. 
 

5. Menurut Dienes, matematika pada hakikatnya adalah studi tentang .... 
A.  konsep-konsep dan prinsip-psinsip. 
B.  struktur-struktur dan hubungannya. 
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C.  contoh soal dan latihan-latihannya. 
D.  konsep-konsep dan keterkaitannya. 
 

6. Permainan dalam teori belajar Dienes sangat penting dalam pembelajaran 
matematika di sekolah dasar, karena .... 
A.   permainan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. 
B.   lebih memusatkan perhatian siswa pada pembelajaran. 
C.   keterlibatan aktivitas siswa dalam pembelajaran meningkat. 
D.   lebih menajamkan pengertian konsep kepada siswa. 
 

7. Jika siswa sudah belajar menarik kesimpulan dari keteraturan-keteraturan benda, 
maka berarti siswa telah berada pada tahap belajar .... 
A.   mencari kesamaan sifat. 
B.   representasi. 
C.   formalisasi. 
D.   simbolisasi. 
 

8. Pada permainan block logic, siswa diminta menyusun block yang warnanya 
sama. Hal ini menunjukan bahwa siswa telah berada pada tahap belajar  .... 
A.   permainan bebas. 
B.   permainan menggunakan aturan. 
C.   permainan kesamaan sifat. 
D.   permainan representasi. 
 

9. Jika siswa sudah dapat menemukan rumus luas segitiga,  berarti siswa telah 
berada pada tahap belajar  .... 
A.   permainan menggunakan aturan. 
B.   permainan kesamaan sifat. 
C.   permainan dengan simbolisasi. 
D.   permainan dengan formalisasi. 
 

10.  Hal yang perlu dipertimbangkan dalam menerapkan teori belajar Dienes adalah  
.... 
A.   variasi metode 
B.   variasi materi 
C.   kemampuan siswa 
D.   kemampuan guru 
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Umpan Balik dan Tindak Lanjut 
 

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Fotrmatif 1 yang 
terdapat pada bagian akhir Unit ini. Hitunglah jawaban Anda yang benar. 
Gunakanlah rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda 
terhadap materi Subunit 1. 

 
Rumus: 

 
                   Jumlah Jawaban Anda yang Benar 
Tingkat Penguasaan  =                                                              x 100% 

10 
 

Arti tingkat penguasaan yang Anda capai: 
      90%  − 100%  =  baik sekali 
       80% −  89%   =  baik 
       70% −  79%   =  cukup 
       <  70%           =   kurang 

 
Bila Anda mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat 

melanjutkan dengan Sub unit 2.  Selamat untuk Anda ! Tetapi apabila tingkat 
penguasaan Anda masih di bawah 80%, Anda harus mempelajari kembali Sub unit 1 
terutama bagian yang belum Anda kuasai. 
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Sub Unit 2 
 

PENERAPAN TEORI BELAJAR DIENES  

 
anyak orang yang tidak menyukai matematika, termasuk anak-anak 
yang masih duduk di bangku SD. mereka menganggap bahwa 

matematika sulit dipelajari seta gurunya kebanyakan tidak menyenangkan, 
membosankan, menakutkan, angker, dan sebagainya. Anggapan ini menyebabkan 
mereka semakin takut untuk belajar matematika. Sikap ini tentu saja mengakibatkan 
prestasi belajar matematika mereka menjadi rendah. Akibat lebih lanjut lagi mereka 
menjadi semakin tidak suka terhadap matematika. Kareana takut dan tidak suka 
belajar matematika, maka prestasi belajar matematika mereka manjadi semakin 
merosot. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus dari para guru serta calon guru SD 
untuk melakukan suatu upaya agar dapat meningkatkan prestasi belajar matematika 
anak didik. 

B 

 Belajar akan efektif jika dilakukan dalam suasana yang menyenangkan. 
Untuk itu, di dalam belajar, anak diberi kesempatan merencanakan dan 
menggunakan cara belajar yang mereka senangi. Pendapat ini juga berlaku bagi anak 
SD  yang belajar matematika. Belajar matematika akan efektif jika dilakukan dalam 
suasana yang menyenangkan. Agar dapat memenuhi kebutuhan untuk dapat belajar 
matematika dalam suasana yang menyenangkan, maka  guru harus mengupayakan 
adanya sutuasi dan kondisi yang menyenangkan Untuk itu guru memahami tentang 
perkembangan anak didik dalam belajar matematika, yang menyenangkan untuk 
dipelajari, maupun trik-trik yang menjadikan anak didik senang dan  tidak bosan 
belajar matematika. 

 Pada Sub Unit 2 ini akan dibahas tentang bagaimana menerapkan teori belajar 
Dienes dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar dengan berbagai macam 
permainan interaktif . Pembahasan akan diawali dengan mengupas teori tentang 
perkembangan intelektual anak dalam belajar matematika, yang merupakan dasar 
pertimbangan bagi Guru untuk menentukan jenis permainan matematika yang sesuai 
dengan anak didik berikut strategi pembelajarannya. 

 
A. Perkembangan Intelektual Anak dalam Belajar  

Menurut Ruseffendi (1992), untuk dapat mengajarkan konsep matematika pada 
anak dengan baik dan mudah dimengerti, maka materi yang akan disampaikan 
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hendaknya diberikan pada anak yang sudah siap intelektualnya untuk menerima 
materi tersebut. Contoh, meskipun anak berumur 3 tahun sudah dapat menghitung 
angka 1 –10, tetapi dia belum mengerti bilangan 1, 2, dan seterusnya. Oleh karena 
itu, dia akan kesulitan jika harus belajar tentang bilangan. 

 Agar anak dapat mengerti materi matematika yang dipelajari, maka dia harus 
sudah siap menerima materi tersebut, artinya anak sudah mempunyai hukum 
kekekalan dari  jenjang materi matematika yang dipelajari. Menurut piaget (dalam 
Ruseffendi; 1992), ada enam tahap dalam perkembangan belajar anak yang disebut 
dengan hukum kekekalan, sebagai berikut: 

 
1. Hukum Kekekalan Bilangan (6 – 7 tahun) 

Anak yang telah memahami hukum kekekalan bilangan akan mengerti bahwa 
banyaknya suatu benda-benda akan tetap meskipun letaknya berbeda-beda atau 
diubah letaknya. Anak yang sudah memahami hukum kekekalan bilangan sudah siap 
untuk menerima pelajaran konsep bilangan dan operasinya. Sementara itu, anak yang 
belum memahami hukum kekekalan bilangan baginya belum waktunya mendapatkan  
pelajaran operasi penjumlahan dan operasi hitung lainnya. Hukum kekekalan 
bilangan biasanya dipahami anak pada usia 6 – 7 tahun.  

Seorang anak sudah memahami hukum kekekalan bilangan atau belum, dapat 
diketahui dengan diberikan kegiatan sebagai berikut: 
a. Buatlah dua kelompok benda (batu atau kelereng) yang besar dan banyaknya 

sama, serta penataan letaknya sama. Tanyakan pada anak yang diselidiki, dengan 
pertanyaan: banyaknya batu pada dua kelomok sama atau tidak? Pastikan bahwa 
anak akan memahami dengan benar hukum kekekalan tersebut kalau menjawab 
banyaknya sama (Gambar 3) 

     1.  
 
 
 
           2.  
 
 Gambar 3.  Dua kelompok benda sama banyak  dan sama letaknya. 
 

b. Di depan anak yang sedang diselidiki, salah satu dari kelompok batu itu disebar 
atau diubah letaknya. Kemudian tanyakan kembali pada anak tersebut, apakah 
banyaknya batu yang ada pada dua kelompok itu tetap sama atau tidak?  Jika anak 
menjawab dengan pasti bahwa banyaknya batu tetap sama, maka anak tersebut 
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sudah memahami hukum kekekalan bilangan.  Jika anak tersebut ragu-ragu atau 
dijawabnya tidak sama, maka anak tersebut  belum memahami hukum kekekalan 
bilangan (Gambar 4) 

             1. 
  
 
           
2                   
 
                        
Gambar 4. .Salah satu kelompok diubah letaknya. 
 
Kegiatan atau permainan pemasangan satu-satu terhadap benda-benda dalam 2 

kelompok tersebut dapat diberikan pada anak yang belum memahami kekekalan 
bilangan. Hal ini dimaksudkan  untuk mempercepat pemahaman anak terhadap 
hukum kekekalan bilangan. 

 
2.  Hukum Kekekalan Materi ( 7 – 8 tahun)  

Anak yang sudah memahami hukum kekekalan materi atau zat akan 
mengatakan bahwa materi atau zat akan tetap sama banyaknya meskipun diubah 
bentuknya atau dipindah tempatnya. Sedangkan anak yang belum memahami hukum 
kekekalan materi akan mengatakan, bahwa air pada dua mangkok yang berbeda 
besarnya menjadi tidak sama, meskipun anak tersebut tahu bahwa air itu dituangkan 
dari dua bejana yang sama besar dan sama banyaknya. 

Anak yang belum memahami hukum kekekalan materi belum dapat melihat 
persamaan atau perbedaan dari satu sudut pandang saja. Contohnya, anak yang sudah 
dapat membedakan bilangan ganjil dan genap, bilangan kelipatan 3 dan bukan 
kelipatan 3, dan sebagainya. Masih akan kesulitan jika disuruh menentukan bilangan 
prima genap, atau bilangan genap kelipatan lima, dan sebagainya. 

Pada umumnya, anak memahami hukum kekekalan materi pada usia sekitar 7 – 
8 tahun. Untuk mengetahui pemahaman akar terhadap hukum kekekalan materi, 
kepadanya dapat diberikan bentuk kegiatan sebagai berikut. 
a. Sediakan dua bejana atau gelas yang sama bentuk dan ukurannya, kemudian isi 

dengan air atau sirup yang sama banyaknya. Tanyakan pada anak yang akan 
diselidiki akan banyaknya air atau sirup pada kedua bejana sama atau tidak? 
Pastikan bahwa anak akan memahami hukum tersebut kalau menjawab banyaknya 
air pada dua bejana yang diperlihatkan sama (gambar 4). 
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  Gambar 4. Dua tempat yang sama diisi zat cair yang sama banyak 
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b. Kemudian di depan anak tersebut, tuangkanlah air dari salah satu bejana pada 
sebuah mangkok yang berbeda bentuk dan ukurannya dengan bejana sampai habis. 
Kemudian tanyakan kembali pada anak tersebut, apakah banyaknya air yang ada di 
bejana dengan yang ada di mangkok tetap sama atau tidak? Jika anak menjawab 
dengan pasti bahwa banyaknya air tetap sama, maka anak tersebut sudah 
memahami hukum kekekalan materi (gambar 5). 

 
Gambar 5. Salah satu dipindahkan ke tempat yang lebih besar. 
 
Selanjutnya, kegiatan yang dapat diberikan kepada anak untuk mempercepatan 

pemahamannya terhadap hukum kekekalan materi adalah dengan menuangkan 
kembali air dari mangkok ke dalam bejana semula dan sebaliknya berkali-kali, 
sampai anak tersebut memahami hukum kekekalan materi. 

 

21

3.  Hukum Kekekalan Panjang (8 - 9 tahun) 
Anak yang telah memahami hukum kekekalan panjang akan mengatakan 

bahwa panjang tali akan tetap meskipun tali itu dilengkungkan. Sedangkan anak 
yang belum memahami hukum kekekalan panjang akan mengatakan bahwa dua utas 
tali yang tadinya sama panjang waktu direntangkan, menjadi tidak sama panjang bila 
yang satunya dilengkungkan sedangkan yang satunya lagi tidak. Anak yang belum 
memahami hukum kekekalan panjang akan memperoleh kesulitan dalam 
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mempelajari konsep pengukuran, terutama pengukuran panjang benda-benda yang 
tidak lurus. Hukum kekekalan panjang biasanya dipahami oleh anak pada usia sekitar 
8 - 9 tahun. Selanjutnya untuk dapat mengetahui bahwa seorang anak sudah 
memahami hukum kekekalan panjang atau belum, guru dapat melakukan kegiatan 
sebagai berikut: 
a. Sediakan dua utas tali (kawat) yang besar dan panjangnya sama. Rentangkan 

kedua tali tersebut secara bersisihan (gambar 5). Kemudian tanyakan pada anak 
yang diselidiki, apakah kedua tali tersebut sama panjang? Pastikan bahwa anak 
akan memahami hukum tersebut, kalau kedua tali sama panjang.  

 
1.  
2.  
  Gambar 5. Dua tali direntangkan sama panjang 
 

b. Di hadapan anak tersebut, salah satu tali dilengkungkan atau dibengkok-
bengkokkan (gambar 6). Kemudian ditanyakan kembali pada anak tersebut, apakah 
panjang kedua tali tetap sama atau menjadi tidak sama? Jika anak menjawab tidak 
sama, maka ia belum memahami hukum kekekalan panjang.  

 
1.    
 
2.  
 
 
  
               Gambar 6. Salah satu panjang tali dilengkungkan 
  
Untuk mempercepat pemahaman anak terhadap hukum kekekalan panjang, 

kapadanya dapat diberikan kegiatan atau permainan merentangkan dua tali yang 
sama panjang, kemudian membengkokkan  salah satu, tali tersebut lalu 
merentangkannya lagi untuk dibandingkan. Kegiatan ini hendaknya dilakukan  
berkali-kali sampai anak paham. Agar anak tidak menjadi bosan, tali dapat diganti 
dengan kawat atau benang atau rantai.   
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4.  Hukum Kekekalan Luas (8 – 9 tahun) 
Hukum kakakalan luas biasanya dipahami anak bersamaan dengan hukum 

kekekalan panjang, yaitu pada usia sekitar 8 - 9 tahun. Anak yang sudah memahami 
hukum kekekalan luas akan memahami bahwa luas daerah yang ditutupi suatu benda 
akan tetap sama meskipun letak bendanya diubah. Sedangkan anak yang belum 
memahami hukum kekekalan luas cenderung mengatakan bahwa luas daerah yang 
ditutupi  4 persegi kongruen yang diletakkan tersebar (tidak berimpit) lebih luas dari 
pada daerah yang ditutupi oleh 4 persegi kongruen yang diletakkan berimpitan 
(gambar 8).  Anak yang belum memahami hukum kekekalan luas akan kesulitan 
belajar luasan suatu daerah. Misalnya, dalam menemukan rumus luas jajarangenjang 
yang diturunkan dari rumus luas persegi panjang. 

 Selanjutnya untuk memahami pengetahuan pemahaman hukum kekekalan 
luas dari seorang anak, dapat diberikan kegiatan sebagai berikut: 
a.   Siapkan 8 persegi yang kongruen, kemudian rangkaikan setiap 4 persegi 

menjadi suatu bangun persegi besar. Jadi ada dua persegi besar (gambar 7). 
Kemudian tanyakan pada anak yang diselidiki, apakah daerah yang ditutupi 2 
persegi besar tersebut luasnya sama? Pastikan bahwa anak akan memahami hukum 
tersebut kalau menjawab luasnya, sama. 

1.     2.    
  
  
   
Gambar 7. Dua rangkaian 4 persegi yang sama. 
 

b.  Di hadapan anak tersebut, sebarkanlah salah satu dari rangkaian empat persegi 
sehingga saling berjauhan (gambar 8). Kemudian tanyakan kembali pada anak 
tersebut, apakah daerah yang ditutupi empat persegi panjang kecil tetap sama luas? 
Jika anak menjawab tidak sama, maka anak tersebut belum memahami hukum 
kekekalan luas. 

1.     2.     
   
       
    
          Gambar 8. Salah satu rangkaian diubah  
  
Permainan Tangram atau Pancagram dapat diberikan pada awal untuk 

mempercepat pemahaman anak tersebut terhadap hukum kekekalan luas.  
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5.  Hukum  Kekekalan Berat (9 – 10 tahun) 

Hukum kekekalan berat menyatakan bahwa berat suatu benda akan tetap 
meskipun bentuk, tempat, dan atau penimbangan benda tersebut berbeda. Pada 
umumnya anak akan memahami hukum kekekalan berat setelah berusia sekitar 9 – 
10 tahun. Untuk mengetahui pemahaman hukum kekekalan berat pada anak, 
kapadanya dapat diberikan kegiatan sebagai berikut: 
a. Siapkan dua plastisin yang sama bentuk dan beratnya. Kemudian letakkan 

kedua plastisin tersebut pada suatu timbangan, satu di sisi kiri dan satunya lagi di 
sisi kanan (Gambar 9). Tunjukkan pada anak yang sedang diselidiki kalau kedua 
plastisin tersebut setimbang, dan tanyakan kepadanya, apakah kedua plastisin sama 
berat ? Pastikan bahwa anak akan memahami hukum tersebut kalau menjawabnya 
sama berat. 

 
 
 
 
             1     2 
 
 
Gambar 9. Dua plastisin yang konkruen setimbang beratnya 
 

b. Di hadapan anak tersebut, salah satu plastisin diubah bentuknya. Misalnya, 
dibentuk menjadi lebih tipis tetapi melebar (gambar 10). Kemudian tanyakan 
kembali pada anak tersebut, apakah plastisin yang telah diubah bentuknya masih 
sama beratnya dengan plastisin semula? Jika anak menjawabnya tidak sama berat, 
maka dia belum memahami hukum kekekalan berat. Anak yang belum memahami 
hukum ini akan mengalami kesulitan jika mempelajari pengukuran berat, terutama 
saat mengubah satuan berat. 
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Gambar 10. Salah satu plastisin diubah bentuknya 
 

6.  Hukum Kekekalan Isi (14 – 15 tahun) 
Hukum kekekalan isi menyatakan bahwa jika pada suatu bak atau bejana yang 

penuh dengan air dimasukan suatu benda, maka air yang ditumpahkan dari bak atau 
bejana tersebut sama dengan isi benda yang dimasukannya. Pada umumnya anak 
akan memahami hukum kekekalan isi pada usia sekitar 14 – 15 tahun atau mungkin 
sebelumnya. Untuk hukum kekekalan isi, karena pada umumnya belum dipahami 
pada anak SD, maka tidak dibahas lebih lanjut, dalam bahan ajar ini. 

 
B. Permainan Interaktif untuk Belajar Matematika 

 Salah satu hal yang menyenangkan bagi anak didik di SD adalah permainan, 
karena dunia anak tidak lepas dari permainan. Menurut Monks (terjemahan Pitajeng, 
2005) anak dan permainan merupakan dua pengertian yang hampir tidak dapat 
dipisahkan satu sama lainnya. Hal ini berarti bahwa anak-anak tidak dapat 
dipisahkan dari permainan. Bagi anak, bermain merupakan kebutuhan yang tidak 
dapat ditinggalkan. Adalah merupakan suatu tindakan yang kejam dan tidak adil jika 
ada orang tua yang membebani anaknya dengan berbagai kegiatan belajar, les, atau 
kursus sampai anak kehilangan waktu bermainnya, meskipun dengan dalih untuk 
mempersiapkan masa depan anak. Padahal kenyataannya tidak anak saja yang suka 
bermain, remaja bahkan orang dewasa pun masih suka bermain. Oleh karena itu, 
sangatlah tidak bijaksana jika seseorang anak dijauhkan dari permainan atau dilarang 
untuk bermain. Permainan merupakan hal yang tidak dapat dilepaskan dari 
kehidupan manusia, terutama anak-anak. 

 Menurut Ahmadi (dalam Firmanawaty, 2003), permainan adalah suatu 
perbuatan yang mengandung keasyikan dan dilakukan atas kehendak sendiri, bebas 
tanpa paksaan, dengan tujuan untuk mendapatkan kesenangan pada waktu 
melakukan kegiatan  tersebut. Dengan demikian, jika seorang anak melakukan 
kegiatan dengan asyik, bebas, dan mendapat kesenangan pada waktu melakukan 
kegiatan tersebut, maka anak itu merasa sedang bermain-main. Jika pendapat ini 
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diterapkan pada pembelajaran matematika, maka pembelajaran itu merupakan hal 
yang menyenangkan bagi anak. 

 Permainan interaktif merupakan suatu permainan yang dikemas dalam 
pembelajaran, sehingga anak didik menjadi aktif dan senang dalam belajar. Oleh 
karena itu, jika guru dapat mengemas permainan sebagai media maupun pendekatan 
dalam belajar matematika bagi anak, maka anak akan senang belajar matematika 
sehingga menjadi efektif untuk mendapatkan hasil belajar yang optimal. Pada bagian 
tulusian ini, akan dibahas permainan matematika pada topik bilangan dan topik 
geometri. Mudah-mudahan melalui tulisan ini, Anda akan dapat merancang 
bagaimana mengemas pembelajaran matematika melalui permainan. 

 
1. Bermain untuk Belajar Bilangan 

 Topik bilangan cacah dipelajari anak SD di semua kelas. Bilangan cacah 
merupakan pengertian abstrak, jadi masih membutuhkan bantuan benda-benda 
konkret untuk dapat berpikir secara abstrak. Agar anak dapat mengerti tentang 
bilangan cacah, maka untuk mempelajari konsep bilangan cacah maupun operasi dan 
relasinya membutuhkan bantuan manipulatif benda-benda konkret. Benda konkret 
dapat dikemas sebagai alat peraga atau alat permainan. Agar anak dapat belajar 
dengan senang, asyik, dan merasa bebas dalam memanipulatif benda-benda konkret 
tersebut, maka kepada anak dinyatakan bahwa dengan menggunakan alat atau 
permainan, mereka diajak bermain untuk belajar bilangan cacah. Karena umur 
maupun kemampuan mereka yang bertingkat, maka alat atau permainan yang dipakai 
maupun tingkat kesulitannya bertingkat pula.  

 Pada bagian ini akan dibahas kegiatan yang menyenangkan atau permainan 
yang digunakan bagi anak untuk belajar konsep bilangan cacah, konsep operasi 
bilangan cacah, FPB dan KPK, yaitu permainan memasang satu-satu.   

Kegiatan permainan memasang satu-satu digunakan untuk membantu 
memahami anak terhadap konsep kekekalan bilangan, dan untuk membantu 
pemahaman anak terhadap relasi = (sama dengan), < (kurang dari/lebih sedikit), dan 
> (lebih dari/lebih banyak). Kegiatan ini diberikan di kelas satu SD. Kegiatan 
permainan ini  banyak ragamnya, yang dapat dipakai untuk memahami bilangan 
maupun bangun –bangun geometri. Pada pembahasan ini hanya diambil beberapa 
contoh yang telah dimodifikasi sesuai dengan situasi dan kondisi anak di Indonesia. 
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a. Alat atau Perangkat Permainan 

• Untuk kegiatan klasikal: papan flanel, kartu-kartu gambar, beberapa 
perangkat kartu bilangan dari 0 – 9, beberapa kartu relasi (=, <, >), serta 
potongan-potongan benang nilon. 

• Untuk kegiatan individual atau kelompok kecil: benda-benda konkret dan 
potongan-potongan lidi. 

• Untuk kegiatan memahaman konsep kekekalan bilangan: benda-benda 
konkret, gambar atau benda-benda di sekitar anak yang dapat berpasangan 
atau dapat berpasangan, misalnya buku dengan pensil, rok dengan blus, 
celana dengan hem, toples dengan tutupnya, ballpoint dengan tutupnya. 

b.  Cara membuat alat permainan 
(1)  Kartu gambar. 

Buat gambar yang menarik pada kertas marmer (misalnya bintang) 
dengan ukuran diameter kira-kira 10 cm. guntinglah menurut gambarnya, 
kemudian butlah gambar yang sama (diblat) di kertas manila, kemudian 
digunting. Rekatkan ke dua gambar. Kemudian pada kertas manila direkatkan  
sepotong kain flanel atau spons tipis (lihat Gambar 11) 

 
Kain fanel yang direkatkan 

 
 
        
Kartu gambar dilihat dari depan    Kartu gambar dilihat dari belakang 
 
Gambar 11. Contoh kartu gambar untuk permainan berpasangan satu-satu. 
 

(2)  Kartu bilangan 
Guntinglah kertas manila berbentuk persegi dengan ukuran 10 cm x 10 

cm. Satu set kartu bilangan membutuhkan 10 persegi, untuk menunjukkan 
bilangan dari 0 sampai 9. Tulislah angka di kartu tersebut, dengan ukuran 
cukup besar dan jelas. Warna tulisan bilangan dengan warna kertas manila 
harus kontras   (mencolok)  sehingga anak didik dapat melihat dengan jelas 
bilangan yang dimaksud. Di belakang kertas manila direkatkan sepotong kain 
flanel ( Gambar 12) 
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        Kain flanel 
 
 
Kartu bilangan dilihat dari depan  Kartu bilangan dilihat dari belakang.  
 
Gambar 12. Contoh kartu bilangan untuk permainan berpasangan satu-satu. 
 

(3)   Kartu relasi  bilangan  
Untuk membuat kartu relasi guntinglah kertas manila berbentuk persegi 

dengan ukuran ( 10 x 10 ) cm. satu set kartu relasi membutuhkan 3 persegi 
yang masing-masing untuk menyatakan =, <, dan >, perlu diingat bahwa 
warna tulisan relasi dengan warna kertas manila harus kontras (mencolok)  
sehigga anak didik dapat melihat dengan jelas relasi yang dimaksud. Di 
belakang kertas manila direkatkan sepotong kain flanel.  

c.  Cara Menggunakan 
(1)  Kegiatan untuk memahami relasi =, <, dan > secara klasikal 

Tempelkanlah dua kelompok benda pada papan flanel. Mintalah anak 
untuk menghubungkan setiap satu benda di kelompok kesatu dengan satu 
saja benda di kelompok kedua dengan benang nilon sampai semua yang 
dapat berpasangan sudah dipasangkan, seperti yang terlihat pada Gambar 13. 
Kemudian menempelkan kartu bilangan dan relasi yang sesuai di bawah 
gambar yang telah dipasangkan satu-satu. 
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Gambar 13. Contoh permainan memasangkan satu-satu 
 

Agar permainan menjadi seru dan menantang bagi anak, dapat dilakukan 
secara kelompok yang beranggotakan 3 atau 4 anak, dan dipertandingkan 
untuk memasangkan gambar dengan cepat dan benar. Untuk itu disediakan 
pasangan kelompok benda (gambar) yang anggotanya akan dipasang satu-
satu sebanyak kelompok yang akan bertanding. Anggota kelompok secara 
bergantian memasangan satu-satu, kemudian menempelkan kartu bilangan 
dan relasi yang sesuai. Kelompok yang tercepat dan benar, itu yang menang. 

 
2.  Permainan Operasi Hitung 
      a.  Permainan Operasi Penjumlahan 

Ada dua teknik menjumlahkan. Jika hasil penjumlahan kurang atau sama 
dengan 10, maka penjumlahan dapat dilakukan secara langsung dengan cara 
menjumlahkan suku-sukunya. Jika hasil penjumlahan lebih dari 10, maka 
penjumlahan suku-sukunya dilakukan dengan teknik “menyimpan” 

Permainan “menyimpan dan menjumlahkan” berikut memberikan 
kemudahan mengajarkan operasi penjumlahan. 
Tujuan :  

Memperlihatkan bentuk nyata penjumlahan dengan teknik menyimpan 
sekaligus menjelaskan langkah-langkah sistematis penyelesaian kalimat 
penjumlahan. 
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Langkah-langkah permainan: 
1. Sediakan kantong kain/kantong plastik/kantong dari katon. 
2. Sediakan kartu kecil merah untuk puluhan dan kartu kecil putih untuk 

satuan. 
3. Mintalah anak mengerjakan 19 + 27. 
4. Mintalah anak menyatukan 9 dan 7 buah kartu putih dan mintalah anak 

menghitung jumlahnya (jawaban : 16). 
5. Mintalah anak menggantikan 10 kartu putih dari 16 kartu putih dengan 

satu kartu merah. 
6. Mintalah anak memasukan kartu merah tersebut ke kantong puluhan dan 

masukan sisa 6 kartu putih ke kantongan satuan. 
7. Mintalah anak menghitung total kartu merah, yaitu 1 + 2 + 1 = 4. 

Terangkanlah bahwa nilai empat kartu merah tersebut adalah 40. 
8. Mintalah anak untuk menjumlahkan hasilnya, yaitu 40 + 6 = 46. 

b. Permainan Operasi Pengurangan 
Ikutilah permainan berikut ini untuk memudahkan anak belajar operasi 

pengurangan dengan teknik meminjam. 
Permainan “menukar dan mengurangkan” 

Tujuan: 
Memperlihatkan bentuk nyata pengurangan dengan teknik meminjam 

sekaligus memperlihatkan langkah-langkah sistematis penyelesaian kalimat 
pengurangan. 
Langlah-langkah permainan: 
1.  Mintalah anak untuk mengurangkan 57 – 28 
2. Terangkan karena 7 tidak bisa dikurangi 8 maka ambil 1 kartu merah dan 

tukar dengan 10 kartu putih sehingga total kartu putih 7 + 10 = 17. 
Selanjutnya, 17 dikurangi 8 menghasilkan 9. Karena dipinjam 1 maka 
sisa kartu merah menjadi = 4. Selanjutnya, 4 – 2 = 2 (terangkan bahwa 
membacanya 20 karena nilainya puluhan) 

3. Mintalah anak menjumlahkan hasilnya, yaitu 20 + 9 = 29. 
4. Perluas contoh permainannya sampai ke bilangan ratusan dan seterusnya.

Pembelajaran Matematika Sekolah Dasar 2-29



 
c.  Permainan Operasi Perkalian 

Ikutilah permainan berikut ini untuk melatih anak belajar perkalian dan 
kelipatan. 

Permainan “permen perkalian” 
Tujuan: Menjelaskan makna perkalian. 
Langkah-langkah permainan: 
1. Berikan masing-masing 2 buah permen kepada 3 orang anak. 
2. Tanyakan berapakah jumlah total permen yang telah diberikan 

kepada ketiga anak tersebut. 
3. Terangkan bahwa hasilnya merupakan perkalian 2 dengan 3, yaitu 6. 

Perkalian merupakan penjumlahan berulang, misalnya 2 + 2+ 2 atau 
bentuk lain 3 x 2. Pada kalimat 3 x 2 = 6, 3 dan 2 disebut faktor dari 
6, sedangkan 6 merupakan hasil perkalian 2 dan 3. 

d. Permainan Operasi Pembagian 
Permainan berikut ini mempermudah anak memahami operasi 

pembagian. 
Permainan “permen pembagian” 
Tujuan : Menjelaskan makna pembagian  
Langkah-langkah:  
1. Perlihatkan 6 permen di tangan. 
2. Bagikan secara merata 3 permen – 3 permen kepada beberapa anak 

sampai permen habis. 
3. Tanyakan berapa anakkahyang akan mendapat permen. 
4. Terangkan bahwa hasilnya merupakan pembagian 6 dengan 3, yaitu 2. 
5. tanamkanlah pada anak bahwa 6 : 3 = 6 – 3 – 3. 
Ulangi permainan “permen perkalian dan pembagian” ini sehingga anak 

mengerti betul makna perkalian dan pembagian serta hubungan keduanya 
dengan contoh lain. 

3. Permainan Dakon Bilangan 
(1). Fungsi Permainan 

Alat peraga “dakon bilangan” dapat dipakai untuk membantu anak 
belajar konsep bilangan prima dan menentukan bilangan prima, menentukan 
faktor-faktor pembagi suatu bilangan, menentukan kelipatan suatu bilangan, 
menentukan faktor persekutuan atau kelipatan persekutuan dua bilangan atau 
lebih, serta mencari FPB dan KPK dari dua bilangan atau lebih. Untuk anak 
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kelas satu SD, permainan dakon bilangan dapat dipakai untuk membantu 
membilang loncat. 

(2).  Alat permainan 
Permainan dakon bilangan terdiri atas papan dakon, manik-manik warna-

warni, serta tutup lubang dakon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
` 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 14. Papan dakon dan tutup lubang dakon 
(3). Cara menggunakan 

(1)  Membilang loncat 

21 
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Kegiatan permainan dakon untuk membilang loncat bagi anak SD kelas I 
menggunakan bilangan sampai 20. Caranya sebagai berikut: siapkan alat 
permainan dakon, dengan satu warna manik-manik. Misalnya untuk 
membilang loncat dua, anak diminta membilang lubang dakon, dengan aturan 
mengucapkan bilangannya dengan suara berseling: satu (dengan pelan), dua 
(dengan keras), tiga (dengan pelan), empat (dengan keras), demikian 
seterusnya. Pada saat mengucapkan bilangan dengan keras, anak memasukan 
manik-manik k dalam lubang (gambar 15 atas). Langkah selanjutnya, 
mintalah anak menutup lubang dakon dengan bilangan yang sesuai, dan 
menyebutkan dengan keras bilangan yang ditutup saja (gambar 15 bawah). 

 
(2)  Kelipatan 

Kegiatan permainan dakon untuk mencari kelipatan suatu bilangan 
hampir sama seperti kegiatan membilang loncat. Kegiatan awalnya tidak 
dimulai dengan membilang, tetapi anak memasukan manik-manik pada 
lubang bilangan seperti pada membilang loncat. Oleh karena itu, anak harus 
sudah mahir membilang loncat, atau penjumlahan berulang. Bilangan yang 
dipakai lebih besar dari 20, sesuai dengan besarnya pengenalan anak terhadap 
bilangan. 

 
(3)  Faktor-faktor pembagi 

Untuk melakukan kegiatan ini, anak harus sudah menguasai perkalian 
dan pembagian. Sebagai contoh, kegiatan untuk menentukan faktor-faktor 
pembagi 6. Ambil satu macam warna manik-manik. Tanyakan pada anak, 
apakah 6 habis dibagi 1, dan 6 habis dibagi 6, minta anak memasukan manik-
manik pada lubangan bilangan 1 dan 6. Lanjutkan kegiatan dengan 
pertanyaan untuk 6 : 2 dan hasilnya; diperoleh 6 habis dibagi 2, dan 6 juga 
habis dibagi 3. Anak diminta memasukan manik-manik ke lubang 2 dan 3. 
Anak diminta untuk menutup lubang dakon yang ada manik-maniknya 
dengan tutup yang sesuai. Beri informasi bahwa 1, 2, 3, dan 6 disebut faktor-
faktor pembagi 6.  

 
(4)  Faktor persekutuan terbesar (FPB) 

Untuk melakukan kegiatan bagi topik faktor persekutuan terbesar (FPB), 
anak harus sudah mengusai faktor bilangan. Perhatikan contoh kegiatan 
untuk menentukan FPB bilangan 8 dan 12 berikut ini. Siapkan perangkat 
permainan dakon dengan dua warna manik-manik. Buatlah kesepakatan 
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dengan anak, misalnya hijau untuk faktor 8, dan coklat untuk faktor 12. 
Seperti pada kegiatan menentukan faktor-faktor pembagi bilangan, mintalah 
anak untuk memasukan manik-manik hijau ke lubang dakon bilangan yang 
merupakan faktor dari 8 (1, 2, 4, dan 8), dan memasukan manik-manik coklat 
ke lubang dakon bilangan yang merupakan faktor 12 (yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 
12). Akan terlihat ada lubang dakon yang mendapat  dua manik-manik (yaitu 
1, 2, dan 4). Anak diberi informasi bahwa bilangan yang mendapat dua 
manik-manik disebut faktor persekutuan 8 dengan 12, karena merupakan 
faktor 8 sekaligus faktor 12. mintalah anak menutup lubang yang merupakan 
faktor persekutuan tersebut dengan tutup yang sesuai. Tampak bahwa 
bilangan 4 merupakan faktor persekutuan yang terbesar, sehingga dapat 
diambil simpulan bahwa FPB dri 8 dan 12 adalah 4. 

 
(5)   Kelipatan persekutuan terkecil (KPK) 

Syarat melakukan kegiatan permainan untuk topik kelipatan persekutuan 
terkecil (KPK) adalah anak harus sudah menguasai kelibatan bilangan. 
Berikut ini merupakan contoh kegiatan untuk menentukan KPK dari bilangan 
3 dan 4. Siapkan perangkat permainan dakon dengan dua warna manik-
manik, misalnya warna merah untuk kelipatan 3, dan hijau untuk kelipatan 4. 
Anak diminta untuk memasukan manik-manik merah ke setiap lubangan 
bilangan kelipatan 3 (yaitu 3, 6, 9, 12, dan seterusnya), serta manik-manik 
hijau ke setiap lubangan bilangan kelipatan 4 (yaitu 4, 8, 12, 16, 20, dan 
seterusnya). Akan terlihat ada lubangan bilangan yang mendapat 2 manik-
manik (yaitu 12, 24, 36, dan seterusnya). 

Dengan tanya jawab, berikan informasi bahwa bilangan yang mendapat 2 
manik-manik merupakan kelipatan persekutuan dari 3 dan 4, karena 
merupakan kelipatan 3 sekaligus kelipatan 4. Selanjutnya anak diminta untuk 
menutup lubang dakon bilangan yang merupakan kelipatan persekutuan 
tersebut dengan tutup yang sesuai. Akan terlihat bahwa 12 merupakan 
kelipatan persekutuan yang terkecil, sehingga dikatakan bahwa KPK dari 3 
dan 4 adalah 12. 

 
4. Permainan Tangram dan Pancagram 

(1). Fungsi permainan 
Menurut Wirasto (1983), perminan tangram mini memiliki nilai didik 

yang tinggi untuk anak SD, karena dengan permainan tersebut anak menjadi 
aktif (menggunting, menyusun, dan menggambar bangun geometri datar, 
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memperdalam memahaman bentuk-bentuk dan struktur geometri datar, 
memperdalam pengertian luas, dan melakukan eksplorasi hingga 
meningkatkan kreatifitasnya.  

Atas dasar pernyataan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa permainan 
tangram dan tangram mini (pancagram) sangat berguna bagi anak SD 
terhadap pengenalan dan pemahaman pada bangun-bangun geometri datar. 

Menyesuaikan dengan kurikulum 2006 (KTSP), permainan tangram mini 
atau tangram dapat diberikan di kelas I sampai dengan kelas V, dengan 
kegiatan dan masalah yang berbeda, disesuaikan dengan komptensi dasar, 
hasil belajar, serta indikator. 

 
(2). Alat permainan 

a. Pancagram (Tangram mini) 
Menurut Wirasto (1983b), ada 2 macam pancagram yaitu yang dibuat 

berasarkan persegi dan persegi panjang. 

Pancagram dari persegi                           Pancagram dari persegipanjang 
Gambar 16. Pancagram 
 

Untuk membuat pancagram, lakukan dengan cara seperti berikut ini. 
Gambarlah persegi dengan ukuran (8 x 8) cm, atau persegipanjang 
dengan ukuran (8 x 12) cm, atau dengan ukuran dikehendaki. Kemudian 
bagilah bangun persegi atau persegi panjang menjadi lima bagian seperti 
pada Gambar 16. Garis pembagi harus melalui titik-titik tengah penggal 
garis yang dilewati. Maka akan terbentuk 5 bangun-bangun datar seperti 
pada Gambar 16. Agar menarik, berilah warna yang berbeda pada setiap 
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bangun yang berbeda bentuk dan ukurannya. Kemudian bangun-bangun 
tersebut dipotong menurut sisinya. 

 
b. Tangram 

Untuk membuat tangram, caranya seperti berikut ini. Gambarlah 
persegi denan ukuran (10 x 10) cm pada ketas manila atau karton atau 
triplek. Bagilah menjadi 7 bagian gambar di samping. Setiap garis 
pembagi harus melalui titik tengah penggal garis yang dilewati. Agar 
menarik, berilah warna yang berbeda pada setiap bangun yang berbeda 
bentuk atau ukurannya. Selanjutnya dipotong menurut garis sisi 
bangunnya (Gambar 17). 

Untuk menggunakan tangram maupun pancagram adalah sama, yaitu 
menyusun bangun geometri dari potongannya, tetapi tingkat kesulitan 
masalah yang diajukan pada permainan dibedakan, disesuaikan dengan 
tingkat kelas dan tingkat kemampuan anak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 17. Tangram 
 

Latihan 
 
Untuk memantapkan pemahaman Anda terhadap materi di atas, coba kerjakan latihan 
di bawah ini! 
1. Berikan masing-masing satu contoh hukum kekekalan! 
2. Jelaskan manfaat menerapkan permainan interaktif dalam pembelajaran 

matematika di sekolah dasar! 
3. Jelaskan keterkaitan macam-macam permainan pada uraian materi di atas dengan 

teori belajar Dienes! 
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Petunjuk Jawaban Latihan 
 
1. Untuk membuat contoh, baca kembali macam-macam hukum kekekalan. 
2. Cermati macam-macam permainan interaktif agar Anda lebih mudah memahami 

manfaatnya. 
3. Sebagai rujukan, Anda dapat juga menggunakan konsep dasar teori belajar 

Dienes sebagai referensi.  
 

Rangkuman 
 

Penerapan teori belajar Dienes dalam pembelajaran matematika di sekolah 
dasar didasari oleh enam tahap perkembangan belajar anak yang disebut dengan 
hukum kekekalan, yaitu (1) hukum kekekalan bilangan , (2) hukum kekekalan 
materi, (3) hukum kekekalan panjang, (4) hukum kekekalan luas, (5) hukum 
kekekalan berat, dan (6) hukum kekekalan isi. 

Teori Dienes sebagian besar diterapkan dalam bentuk permainan interaktif 
yang dikemas dalam pembelajaran, sehingga anak didik menjadi aktif dan senang 
dalam belajar. Secara umum ada tiga macam bentuk permainan interaktif ini, yaitu 
permainan bilangan, permainan operasi hitung, dan permainan geometri (tangram) 

 
 

Tes Formatif 2 
 

Untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi ini, jawablah soal - soal 
tes formatif 2. 

             
Pilih satu jawaban yang Anda anggap paling tepat! 
 
1.  Manfaat teori perkembangan tahap berpikir anak didik di dalam penerapan teori 

belajar Dienes adalah untuk .... 
A.  menentukan materi pembelajaran 
B.  menentukan tujuan pembelajaran 
C.  menentukan strategi pembelajara 
D.  menentukan media pembelajaran 
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2. Kronologis  perkembangan anak didik yang sesuai dengan  konsep kekekalan 
adalah .... 
A.  bilangan, panjang, isi, berat 
B.  materi, bilangan, berat, luas 
C.  materi, bilangan, luas, panjang 
D.  bilangan, luas, berat, isi 
 

3. Konsep kekekalan isi biasanya telah dimiliki anak pada usia .... 
A.  8  –  9 tahun 
B.  9  – 10 tahun 
C.  13 – 14 tahun 
D.  14 – 15 tahun 
 

4. Agar anak dapat menghitung dengan baik, maka ia harus terlebih dahulu 
memiliki konsep kekekalan.... 
A.  bilangan 
B.  materi 
C.  panjang 
D.  berat 
 

5. Tujuan kegiatan memasangkan bilangan dan relasinya untuk anak SD adalah 
untuk menanamkan konsep .... 
A.  penjumlahan bilangan 
B.  pengurangan bilangan 
C.  relasi bilangan 
D.  kardinal bilangan 
 

6. Dalam permainan bilangan, peralatan yang digunakan adalah .... 
A.  manik-manik 
B.  tangram 
C.  kartu relasi 
D.  kalkulator 
 

7. Permainan dakon bilangan sangat sesuai untuk mengenalkan konsep  .... 
A.  relasi bilangan 
B.  bilangan genap 
C.  bilangan ganjil 
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D.  bilangan prima 
 

8. Permainan yang sesuai untuk pembelajaran konsep KPK dan FPB adalah  .... 
A. permainan memasang satu-satu 
B.  permainan dakon bilangan 
C.  permainan tangram 
D.  permainan permen 
 

9. Permainan tangram sangat sesuai untuk pengenalan  .... 
A.  struktur bangun datar 
B.  struktur bangun ruang  
C.  keliling bangun datar 
D.  volum bangun ruang 
 

10.  Tangram jajargenjang sangat sesuai digunakan untuk membuktikan rumus .... 
A.   luas persegi panjang 
B.   luas persegi 
C.   luas segitiga 
D.   luas jajargenjang 

 
Umpan Balik dan Tindak Lanjut 
 

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang 
terdapat pada bagian akhir Unit ini. Hitunglah jawaban Anda yang benar. 
Gunakanlah rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda 
terhadap materi Sub unit 2. 

 
Rumus: 

 
                   Jumlah Jawaban Anda yang Benar 
Tingkat Penguasaan  =                                                              x 100% 

10 
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Arti tingkat penguasaan yang Anda capai: 
      90%  − 100%  =  baik sekali 
       80% −  89%   =  baik 
       70% −  79%   =  cukup 
       <  70%           =   kurang 

 
Bila Anda mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat 

melanjutkan dengan unit berikutnya.  Selamat untuk Anda ! Tetapi apabila tingkat 
penguasaan Anda masih di bawah 80%, Anda harus mempelajari kembali Sub unit 2 
terutama bagian yang belum Anda kuasai. 

 
Kunci Jawaban Tes Formatif 

 
Tes Formatif 1 

1.   D 
 
2.   B 
 
3.   A 
 
4.   C 
 
5.   B 
 
6.   D 
 
7.   A 
 
8.   C 
 
9.   C 
 
10. A 

 

Jelas 
 
Usia anak tahap perkembangan pra-opearsional adalah 7 – 12 tahun 
 
Karena masih berpikir kongkret 
 
Bukan merupakan syarat di dalam PAKEM 
 
Sesuai dengan hakikat teori belajar Dienes 
 
A, B, dan C bukan alasan utama 
 
Sesuai dengan karakteristik tahap permainan representasi 
 
Sesuai dengan karakteristik tahap permainan menggunakan aturan 
 
Sesuai dengan karakteristik permainan dengan simbolisasi 
 
B, C, dan D bukan pertimbangan utama 

 

Pembelajaran Matematika Sekolah Dasar 2-39



Tes Formatif 2: 
 

1.   C 
 
2.   B 
 
3.   D 
 
4.   A 
 
5.   C 
 
6.   C 
 
7.   D 
 
8.   B 
 
9.   A 
 
10. C 

 

A, B, dan D tidak terlalu terkait dengan tahap perkembangan 
 
 berpikir di dalam teori Dienes 
 
Sesuai dengan hukum kekekalan 
 
Konsep ini merupakan konsep yang paling tinggi 
 
Jelas 
 
Jelas 
 
A dan B untuk permainan dakon, sedangakan D tidak tepat untuk 
permainan A, B, dan C untuk mengenalkan permainan bilangan  
A, C, dan D tidak tepat digunakan 
 
Sesuai dengan karakteristik permainan tangram 
 
Luas segitiga diperoleh dari luas jajargenjang 

 

Pembelajaran Matematika Sekolah Dasar 
 

2-40 



 

Daftar Pustaka 
 

Bell, F.H. 1981. Teaching and Learning Mathematics (In Secondary Schools). 
Wm.C. Brown Company, Dubuque, IOWA. 

Hudoyo, Herman. 1988. Mengajar Belajar Matematika. Jakarta: Depdikbud. 
Pitajeng. 2006. Pembelajaran Matematika yang Menyenangkan. Jakarta:Depdiknas. 
Ruseffendi. 1992. Materi Pokok Matematika 3. Jakarta: Depdikbud. 
Siswono, Tatag TE. 2004. Pendekatan Pembelajaran Matematika. Jakarta: 

Despdiknas. 
Sutan, Firmanawaty. 2003. Mahir Matematika Melalui Permainan. Bogor: Puspa 

Swara. 
Wirasto. 1983a. Didaktik Matematika: Pelajaran Geometri Jilid 1. 

YogyakartaDepdikbud. 
______. 1983b. Memanfaatkan Tangram dan Tangram Mini dalam Pelajaran 

Geometri di SD. Yogyakarta: Depdikbud.  

Pembelajaran Matematika Sekolah Dasar 2-41



Glosarium  
 
Permainan Interakif             :     adalah suatu permainan yang dikemas        
                                                        dalam pembelajaran, sehingga anak didik  
                                                       menjadi aktif dan senang dalam belajar 
Pakem                                       :     adalah Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif,  
                                                       dan Menyenangkan 
Dakon Bilangan                       :      adalah permainan yang dikembangkan  
                                                       khusus mengenalkan operasi hitung yang  
                                                       berkaitan dengan bilangan prima 
Tangram                                  :      adalah permainan yang dikembangkan  
                                                      untuk pembelajaran geometri datar 
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TEORI BELAJAR GAGNE  

Unit 3 

 
Purwoko 

 
Pendahuluan 

 
alam mata kuliah Kapita Selekta mungkin Anda telah mengenal dan 
memperlajari teori belajar Gagne. Materi yang ada pada bahan ajar ini adalah 

lanjutan dari materi tersebut, dan Anda akan diperkenalkan lebih lanjut pada 
penerapan teori belajar Gagne dalam mata pelajaran matematika. Kalau sebelumnya 

Anda sudah mengetahui teori-teori belajar yang menjadi landasan 
dalam proses belajar-mengajar matematika, kali ini akan diuraikan 
mengenai teori belajar yang umum dipakai dalam proses pembelajaran 
matematika. Teori ini diperkenalkan oleh Robert M. Gagne (foto di 
samping) pada tahun 1960-an. Menurut Gagne pembelajaran harus 
dikondisikan untuk memunculkan respons yang diharapkan.  

D 

 Setelah mempelajari bahan ajar ini, Anda diharapkan dapat: 
1. menjelaskan objek - objek belajar matematika menurut teori belajar Gagne. 
2. menjelaskan lima hasil belajar matematika menurut teori belajar Gagne. 
3. menerapkan teori belajar Gagne dalam pembelajaran matematika. 
Unit ini terdiri dari dua subunit. Subunit pertama berisi dasar-dasar teori belajar 
Gagne, sedangkan subunit kedua berisi aplikasi teori belajar ini dalam pembelajaran 
matematika. Untuk mencapai tujuan di atas, bacalah uraian dalam setiap subunit, lalu 
kerjakan soal-soal latihan sesuai petunjuk jawaban dan soal-soal tes formatif yang 
terdapat pada bagian akhir setiap subunit. Sebelum Anda membandingkan jawaban 
Anda untuk tes formatif dengan kunci jawaban yang terdpat pada bagian akhir unit 
ini, diskusikanlah jawaban Anda tersebut pada teman sejawat di tempat Anda atau 
teman mengajar Anda. Nah Saudara, jika Anda dapat memahami materi belajar 
Gagne ini dengan baik, maka Anda akan lancar dalam melaksanakan pembelajaran 
matematika di SD. 

SELAMAT BELAJAR, SEMOGA SUKSES! 
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Subunit 1 

 

Dasar-Dasar Teori Belajar Gagne            
 

 
ekarang marilah kita membahas objek-objek belajar matematika menurut 
Gagne. Teori yang dikemukakan oleh Gagne tergolong ke dalam psikologi 
tingkah laku atau psikologi stimulus respon. Menurut Gagne (dalam Dahar, 

1988), belajar merupakan proses yang memungkinkan manusia mengubah tingkah 
laku secara permanen, sedemikian sehingga perubahan yang sama tidak akan terjadi 
pada keadaan yang baru. Selain itu, Gagne mengemukakan kematangan tidak 
diperoleh melalui belajar, karena perubahan tingkah laku yang terjadi merupakan 
akibat dari pertumbuhan struktur pada diri manusia tersebut. 

S 

 
Objek Belajar Matematika 
 Gagne menggunakan matematika sebagai sarana untuk menyajikan dan 
mengaplikasi teori-teorinya tentang belajar. Menurut Gagne (dalam Ismail, 1998), 
objek belajar matematika terdiri dari objek langsung dan objek tak langsung. Objek 
langsung adalah transfer belajar, kemampuan menyelidiki, kemampuan memecahkan 
masalah, disiplin pribadi dan apresiasi pada struktur matematika. Sedangkan objek 
langsung belajar matematika adalah fakta, keterampilan, konsep dan prinsip. 
1. Fakta (fact) adalah perjanjian-perjanjian dalam matematika seperti simbol-

simbol matematika, kaitan simbol “3” dengan kata “tiga” merupakan contoh 
fakta. 

          Contoh lainnya fakta : “+” adalah simbol dari operasi penjumlahan dan sinus 
adalah nama suatu fungsi khusus dalam trigonometri. 

2. Keterampilan (skills) adalah kemampuan memberikan jawaban yang benar dan 
cepat. Misalnya pembagian cara singkat, penjumlahan pecahan dan perkalian 
pecahan. 

3. Konsep (concept) adalah ide abstrak yang memungkinkan kita 
mengelompokkan objek ke dalam contoh dan bukan contoh. Himpunan, 
segitiga, kubus, dan jari-jari adalah merupakan konsep dalam matematika. 

4. Prinsip (principle) merupakan objek yang paling kompleks. Prinsip adalah 
sederetan konsep beserta dengan hubungan diantara konsep-konsep tersebut. 
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Contoh prinsip adalah dua segitiga sama dan sebangun bila dua sisi yang 
seletak dan sudut apitnya kongruen. 

 
Taksonomi Gagne 
 Selama ini kita merumuskan kompetensi dasar berdasarkan taksonomi Bloom 
dengan tiga domainnya, yaitu : domain kognitif, domain afektif, dan domain 
psikomotor.  
Padahal Gagne mengembangkan pula tujuan-tujuan belajar yang dikenal dengan 
taksonomi Gagne. 
 Menurut Gagne tingkah laku manusia yang sangat bervariasi dan berbeda 
dihasilkan dari belajar. Kita dapat mengklasifikasikan tingkah laku sedemikian rupa 
sehingga dapat diambil implikasinya yang bermanfaat dalam proses belajar. 
 Gagne mengemukakan bahwa keterampilan-keterampilan yang dapat diamati 
sebagai hasil-hasil belajar disebut kemampuan-kemampuan atau disebut juga 
kapabilitas. 
 Kapabilitas merupakan kemampuan yang dimiliki manusia karena ia belajar. 
Kapabilitas dapat diibaratkan sebagai tingkah laku akhir dan ditempatkan pada 
puncak membentuk suatu piramida. Misalnya seseorang tidak akan dapat 
menyelesaikan tugasnya apabila tidak terlebih dahulu mengerjakan tugas a dan b. 
Piramida tersebut digambarkan sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 Akan tetapi untuk menyelesaikan tugas a seseorang mesti menyelesaikan 
tugas c dan d terlebih dahulu, sedangkan untuk tugas b, seseorang itu harus 
menyelesaikan terlebih dahulu tugas e, f, dan g. Agar lebih jelas, perhatikanlah 
gambar berikut: 

a b 

a b 

c d e f g 

Kapabilitas 

Kapabilitas 
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 Gagne mengemukakan 5 macam hasil belajar atau kapabilitas tiga bersifat 
kognitif, satu bersifat afektif dan satu bersifat psikomotor. Gagne membagi hasil 
belajar menjadi lima kategori kapabilitas sebagai berikut : 
1. Informasi verbal 
 Kapabilitas informasi verbal merupakan kemampuan untuk 
mengkomunikasikan secara lisan pengetahuannya tentang fakta-fakta. Informasi 
verbal diperoleh secara lisan, membaca buku dan sebagainya. Informasi ini dapat 
diklasifikasikan sebagai fakta, prinsip, nama generalisasi. Contoh, siswa dapat 
menyebutkan dalil Phytagoras yang berbunyi, “pada segitiga siku-siku berlaku 
kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi siku-sikunya. 
 
2. Keterampilan Intelektual 
 Kapabilitas keterampilan intelektual merupakan kemampuan untuk dapat 
memperbedakan, menguasai konsep, aturan, dan memecahkan masalah. 
Kemampuan-kemampuan tersebut diperoleh melalui belajar. Kapabilitas 
keterampilan intelektual menurut Gagne dikelompokkan dalam 8 tipe belajar yaitu, 
belajar isyarat, belajar stimulus respon, belajar rangkaian gerak, belajar rangkaian 
verbal, belajar memperbedakan, belajar pembentukan konsep, belajar pembentukan 
aturan, dan belajar pemecahan masalah. Tipe belajar tersebut terurut kesukarannya 
dari yang paling sederhana (belajar isyarat) sampai kepada yang paling kompleks 
belajar pemecahan masalah. 
 
a. Belajar Isyarat 
 Belajar isyarat adalah belajar yang tidak diniati atau tanpa kesengajaan, timbul 

sebagai akibat suatu rangsangan (stimulus) sehingga menimbulkan suatu respon 
emosional pada individu yang bersangkutan. Sebagai contoh, sikap guru yang 
sangat menyenangkan siswa, dan membuat siswa yang mengikuti pelajaran guru 
tersebut menyenangi pelajaran yang diajarkan oleh guru tersebut. Contoh yang 
lain, misal pada suatu kelas yang diberikan pelajaran geometri, seorang anak 
yang tak dapat mengerjakan soal geometri tersebut dicemoohkan oleh guru. 
Karena cemoohan guru tersebut anak tidak dapat menyenangi pelajaran 
matematika. 

 
b. Belajar stimulus respon 
  Belajar stimulus respon adalah belajar untuk merespon suatu isyarat, berbeda 

dengan pada belajar isyarat pada tipe belajar ini belajar yang dilakukan diniati 
atau sengaja dan dilakukan secara fisik. Belajar stimulus respon menghendaki 
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suatu stimulus yang datangnya dari luar sehingga menimbulkan terangsangnya 
otot-otot kemudian diiringi respon yang dikehendaki sehingga terjadi hubungan 
langsung yang terpadu antara stimulus dan respon. Misalnya siswa menirukan 
guru menyebutkan persegi setelah gurunya menyebutkan persegi; siswa 
mengumpulkan benda persegi setelah disuruh  oleh gurunya. 

 
c. Belajar rangkaian gerak 
 Belajar rangkaian gerak merupakan perbuatan jasmaniah terurut dari dua 

kegiatan atau lebih stimulus respon. Setiap stimulus respon dalam suatu 
rangkaian berhubungan erat dengan stimulus respon yang lainnya yang masih 
dalam rangkaian yang sama. Sebagai contoh, misalnya seorang anak akan 
menggambar sebuah lingkaran yang pusat dan panjang jari-jarinya diketahui. 
Untuk melakukan kegiatan tersebut anak tadi melakukan beberapa langkah 
terurut yang saling berkaitan satu sama lain. Kegiatan tersebut terdiri dari 
rangkaian stimulus respon, dengan langkah-langkah sebagai berikut : anak 
memegang sebuah jangka, meletakkan salah satu ujung jangka pada sebuah titik 
yang telah ditentukan menjadi pusat lingkaran tersebut, kemudian mengukur 
jarak dari titik tadi, setelah itu meletakkan ujung jangka lainnya sesuai dengan 
panjang jari-jari, lalu memutar jangka tersebut. 

 
d. Belajar rangkaian verbal 
 Kalau tadi pada belajar rangkaian gerak merupakan perbuatan jasmaniah, maka 

pada belajar rangkaian verbal merupakan perbuatan lisan. Jadi, belajar rangkaian 
verbal adalah perbuatan lisan terurut dari dua kegiatan atau lebih stimulus respon. 
Setiap stimulus respon dalam satu rangkaian berkaitan dengan stimulus respon 
lainnya yang masih dalam rangkaian yang sama. Contoh, ketika mengamati suatu 
benda terjadilah hubungan stimulus respon yang kedua, yang memungkinkan 
anak tersebut menamai benda yang diamati tersebut. Contoh dalam matematika, 
seorang anak mengamati sebuah segi empat tegak yang keempat sisi-sisinya 
sama panjang, maka nama segi tersebut adalah persegi. 

 
e. Belajar memperbedakan 
 Belajar memperbedakan adalah belajar membedakan hubungan stimulus respon 

sehingga bisa memahami bermacam-macam objek fisik dan konsep, dalam 
merespon lingkungannya, anak membutuhkan keterampilan-keterampilan 
sederhana sehingga dapat membedakan suatu objek dengan objek lainnya, dan 
membedakan satu simbol dengan simbol lainnya. Terdapat dua macam belajar 
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memperbedakan yaitu memperbedakan tunggal dan memperbedakan jamak. 
Contoh memperbedakan tunggal. “siswa dapat menyebutkan segitiga sebagai 
lingkungan tertutup sederhana yang terbentuk dari gabungan tiga buah ruas 
garis”. Contoh memperbedakan jamak, siswa dapat menyebutkan perbedaan dari 
dua jenis segitiga berdasarkan besar sudut dan sisi-sisinya. Berdasarkan besar 
sudut yang paling besar adalah sudut siku-siku dan sisi terpanjang adalah sisi 
miringnya, sementara pada segitiga sama sisi besar sudut-sudutnya sama begitu 
pula dengan besar sisi-sisinya. 

 
f. Belajar Pembentukan Konsep 
 Belajar Pembentukan Konsep adalah belajar mengenal sifat bersama dari benda-

benda konkret, atau peristiwa untuk mengelompokkan menjadi satu. Misalnya 
untuk memahami konsep persegipanjang anak mengamati daun pintu rumah 
(yang bentuknya persegi panjang), papan tulis, bingkai foto (yang bentuknya 
persegipanjang) dan sebagainya. Untuk hal-hal tertentu belajar pembentukan 
konsep merupakan lawan dari belajar memperbedakan. Belajar memperbedakan 
menginginkan anak dapat membedakan objek-objek berdasarkan karakteristiknya 
yang berlainan, sedangkan belajar pembentukan konsep menginginkan agar anak 
dapat mengklasifikasikan objek-objek ke dalam kelompok-kelompok yang 
memiliki karakteristik sama. 

 
g. Belajar Pembentukan Aturan 
 Aturan terbentuk berdasarkan konsep-konsep yang sudah dipelajari. Aturan 

merupakan pernyataan verbal, dalam matematika misalnya adalah: teorema, dalil, 
atau sifat-sifat. Contoh aturan dalam segitiga siku-siku berlaku kuadrat sisi 
miring sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi siku-sikunya. Dalam belajar 
pembentukan aturan memungkinkan anak untuk dapat menghubungkan dua 
konsep atau lebih. Sebagai contoh, terdapat sebuah segitiga dengan sisi siku-
sikunya berturut-turut mempunyai panjang 3 cm dan 4 cm. Guru meminta anak 
untuk menentukan panjang sisi miringnya. Untuk menghitung panjang sisi 
miringnya, anak memerlukan suatu aturan Pythagoras yang berbunyi “pada suatu 
segitiga siku-siku berlaku kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi 
siku-sikunya”. Dengan menggunakan aturan di atas diperoleh 32 + 42 = 25 = 52, 
jadi panjang sisi miring yang ditanyakan adalah 5 cm. 

 
h. Belajar memecahkan masalah (problem solving) 
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 Belajar memecahkan masalah adalah tipe belajar yang lebih tinggi derajatnya dan 
lebih kompleks daripada tipe belajar aturan (rule learning). Pada tiap tipe belajar 
memecahkan masalah, aturan yang telah dipelajari terdahulu untuk membuat 
formulasi penyelesaian masalah. Contoh belajar memecahkan masalah, mencari 
selisih kuadrat dua bilangan yang sudah diketahui jumlah dan selisihnya, yaitu: 

. Siswa diharapkan menggunakan aturan bahwa 

, sehingga tanpa mencari a dan b, siswa dapat 

menemukan . 

...,4,10 22 =−=−=+ bababa

))((22 bababa −+=−

4041022 =×=− ba
 
3. Strategi Kognitif 
 Kapalilitas strategi kognitif adalah kemampuan untuk mengkoordinasikan 
serta mengembangkan proses berpikir dengan cara merekam, membuat analisis dan 
sintesis. Kapabilitas ini terorganisasikan secara internal sehingga memungkinkan 
perhatian, belajar, mengingat, dan berfikir anak terarah. Contoh tingkah laku akibat 
kapabilitas strategi kognitif, adalah menyusun langkah-langkah penyelesaian 
masalah matematika. 
 
4. Sikap 
  Kapabilitas sikap adalah kecenderungan untuk merespon secara tepat 

terhadap stimulus atas dasar penilaian terhadap stimulus tersebut. Respon yang 
diberikan oleh seseorang terhadap suatu objek mungkin positif mungkin pula 
negatif, hal ini tergantung kepada penilaian terhadap objek yang dimaksud, 
apakah sebagai objek yang penting atau tidak. Contoh, seseorang memasuki toko 
buku yang didalamnya tersedia berbagai macam jenis buku, bila orang tersebut 
memiliki sikap positif terhadap matematika, tentunya sikap terhadap matematika 
yang dimiliki mempengaruhi orang tersebut dalam memilih buku matematika 
atau buku yang lain selain buku matematika. 

 
5. Keterampilan Motorik 
  Untuk mengetahui seseorang memiliki kapabilitas keterampilan motorik, kita 

dapat melihatnya dari segi kecepatan, ketepatan, dan kelancaran gerakan otot-
otot, serta anggota badan yang diperlihatkan orang tersebut. Kemampuan dalam 
mendemonstrasikan alat-alat peraga matematika merupakan salah satu contoh 
tingkah laku kapabilitas ini. Contoh lain yang lebih sederhana misalnya 
kemampuan menggunakan penggaris, jangka, sampai kemampuan menggunakan 
alat-alat tadi untuk membagi sama panjang suatu garis lurus. 
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Latihan 
 
Untuk memantapkan pemahaman Anda terhadap materi di atas, coba kerjakan latihan 
di bawah ini! 

1.  Menurut Gagne objek belajar matematika terdiri dari objek langsung dan 
objek tak langsung. Sebutkan! 

2.  Apa yang dimaksud dengan konsep menurut Gagne? Berikan contoh konsep 
dalam matematika. 

3.   Apakah yang dimaksud dengan skill dalam pembelajaran matematika? 
Berikan contohnya. 

4.   Jelaskan apa yang dimaksud dengan kapabilitas. 
5.  Gagne membagi hasil belajar menjadi 5 kategori kapabilitas? Sebutkan! 
6.  Kapabilitas keterampilan intelektual menurut Gagne dikelompokkan ke dalam 

8 tipe  belajar. Sebutkan! 
 
Petunjuk Jawaban Latihan 

1. Baca lagi bagian awal subunit ini. 
2. Jawaban dapat ditemukan pada bagian Taksonomi Gagne. Contoh yang Anda 

kemukakan tidak perlu sama dengan contoh yang dikemukakan oleh 
mahasiswa lain. 

3. Contoh skill yang Anda kemukakan tidak perlu sama dengan contoh dari 
mahasiswa lain. 

4. Jawaban dapat ditemukan pada bagian Taksonomi Gagne. 
5. Sebutkan saja lima kategori kapabilitas dan berikan juga penjelasan singkat. 
6. Tuliskan saja delapan tipe belajar Gagne. 
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Rangkuman 
 
Teori belajar Gagne termasuk dakam psikologi tingkah laku atau psikologi stimulus 
respon. Kemampuan yang dimiliki manusia karena ia belajar disebut kapabilitas. 
Selanjutnya menurut Gagne ada 5 kapabilitas, yaitu: 

1. Informasi Verbal 
2. Intelektual  
3. Strategi Kognitif  
4. Sikap 
5. Keterampilan Motorik 
Khusus untuk kapabilitas intelektual, Gagne membaginya menjadi delapan tipe 
belajar yaitu, belajar isyarat, belajar stimulus respon, belajar rangkaian gerak, 
belajar rangkaian verbal, belajar memperbedakan, belajar pembentukan konsep, 
belajar pembentukan aturan, dan belajar pemecahan masalah. 

 
 
Tes Formatif 1   
Pilih satu jawaban yang Anda anggap paling tepat ! 
 

1.  Berikut ini adalah contoh fakta dalam matematika, kecuali ....   
A. + 
B. 7 . 
C. cosinus    
D.  segiempat 

2.  Objek matematika yang paling kompleks adalah .... 
A.  fakta . 
B. keterampilan   . 
C. konsep.  
D. prinsip 

3. Menurut Gagne manusia yang belajar akan memperoleh .... 
A. pengetahuan   
B. kapabilitas   
C. nilai 
D. kesepakatan 

4.   Kemampuan memecahkan masalah termasuk ke dalam kapabilitas …. 
A. Informasi verbal 
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B. Intelektual    
C. Strategi kognitif 
D. Sikap  

5.   Keterampilan motorik adalah keterampilan yang berhubungan dengan .... 
A. pengetahuan  
B. ttingkah laku 
C. gerak   
D. emosi  

6.   Keterampilan motorik dapat diamati melalui …. 
A. kerapian   
B. keindahan 
C. ketepatan     
D. kesederhanaan    

7.   Proses klasifikasi objek terjadi dalam belajar .... 
A. konsep 
B. aturan  
C. memperbedakan    
D. verbal 

8.   Definisi adalah objek matematika yang dikelompokkan ke dalam …. 
A. fakta  
B. konsep 
C. prinsip 
D. skill 

9. Menurut Gagne, rumus matematika termasuk objek matematika ….     
     kelompok  

A. fakta  . 
B. konsep 
C. prinsip 
D. skill 
 

10 . Membagi sudut termasuk keterampilan …. 
A. motorik  
B. intelektual  
C. verbal    
D. emosional  
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Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Apabila Anda telah mengerjakan tes formatif, cocokkanlah jawaban Anda 
dengan kunci jawaban tes formatif yang terdapat pada bagian akhir unit ini, 
Kemudian hitunglah jumlah jawaban Anda yang benar. Gunakan rumus berikut 
untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi ini. 

 
               Jumlah Jawaban Anda yang Benar 

Tingkat Penguasaan  =                                                              x 100% 

                                   10          

Arti tingkat penguasaan yang Anda capai: 

      90%  − 100%  =  baik sekali 

       80% −  89%   =  baik 

       70% −  79%   =  cukup 

       <  70%           =   kurang 

 

Bila tingkat penguasaan Anda mencapai 80% ke atas, Bagus Anda dapat 

melanjutkan dengan mempelajari materi pada sub unit berikutnya. Tetapi, bila 

tingkat penguasaan Anda kurang dari 80%, Anda harus membaca kembali uraian 

materi Sub Unit 1, terutama pada bagian yang belum Anda kuasai. 
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Sub unit 2 

 

IMPLEMENTASI TEORI BELAJAR GAGNE DALAM 
PEMBELAJARAN MATEMATIKA              

 
Dalam pembelajaran menurut Gagne, peranan guru hendaknya lebih banyak 
membimbing peserta didik. Guru dominan sekali peranannya dalam membimbing 
peserta didik. Di dalam mengajar memberikan serentetan kegiatan dengan urutan 
sebagai berikut : 
1. Membangkitkan dan memelihara perhatian 
2. Merangsang siswa untuk mengingat kembali konsep, aturan dan keterampilan 

yang relevan sebagai prasyarat 
3. Menyajikan situasi atau pelajaran baru 
4. Memberikan bimbingan belajar 
5. Memberikan Feedback atau balikan 
6. Menilai hasil belajar 
7. Mengupayakan transfer belajar 
8. Memantapkan apa yang dipelajari dengan memberikan latihan-latihan untuk 

menerapkan apa yang telah dipelajari. 
 

Dalam praktik pembelajaran pada anak, urutan-urutan kegiatan-kegiatan yang 
telah disebutkan dapat terjadi sebagian saja atau semuanya. 

Menurut Gagne, sasaran pembelajaran adalah kemampuan. Yang 
dimaksudkan kemampuan di sini adalah hasil belajar berupa perilaku yang bisa 
dianalisis. Sasaran belajar yang dikemukakan Gagne sama dengan tujuan 
instruksional atau tujuan yang perumusannya menunjukkan tingkah laku. Misalnya 
seorang peserta didik diberi pertanyaan “Bentuk yang mana dari gambar-gambar 
berikut ini merupakan belah ketupat?”.  

 
 a)                       b)                              c)                          d)  
 
Tujuan belajar yang menunjukkan tingkah laku yang dinyatakan dengan kata 

kerja menunjukkan kapabilitas yang dipelajari. Misalnya, mengklasifikasikan belah 
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ketupat, dengan menggunakan definisi belah ketupat. Tindakan yang dilakukan 
peserta didik menunjukkan hasil belajar, misalnya peserta didik memilah-milahkan 
bentuk-bentuk geometri yang berbentuk belah ketupat. 

Sasaran pembelajaran menurut Gagne mengacu pada hasil pembelajaran yang 
diharapkan, sebagai hasil pembelajaran yang diharapkan, berarti tujuan pembelajaran 
ditetapkan terlebih dahulu. Berikutnya semua upaya pembelajaran diarahkan untuk 
mencapai tujuan ini. Sasaran pembelajaran dibuat dengan jelas dan operasional. 
Sasaran-sasaran tersebut akan menjadi landasan dalam pembelajaran. 

Dalam pembelajaran menurut Gagne, anak dibimbing dengan hati-hati, dan ia 
dapat bekerja dengan materi terprogram atau program guru. Siswa harus dapat aktif 
dan tidak bisa pasif. Ia mengerjakan banyak hal, mulai dari mengerjakan latihan-
latihan sampai ia memecahkan masalah, tetapi seluruhnya ditentukan dengan 
program. 
 Menurut Gagne, di saat anak berkemampuan di d dan e seperti pada gambar 
di bawah ini, ia dianggap siap untuk belajar b. Gagne tidak memperhatikan 
perkembangan genetik, jika anak berusia 5 tahun tak mempunyai pengalaman lalu 
yang menjadi prasyaratnya. 
 

a 
 

b c 
 

 d e

Gambar 3.1 
 
 Menurut Gagne, pemecahan masalah merupakan tipe belajar yang tingkatnya 
paling tinggi dan kompleks dibandingkan dengan tipe belajar dimulai prasyarat yang 
sederhana, yang kemudian meningkat pada kemampuan kompleks. Gagasan Gagne 
mengenai rangkaian belajar cocok diterapkan dalam pembelajaran matematika, sebab 
bila kita perhatikan konsep-konsep dalam matematika tersusun secara hierarkis. 
Konsep baru terbentuk karena adanya pemahaman terhadap konsep sebelumnya, 
untuk itu akan lebih baik jika rangkaian belajar itu dimulai dari prasyarat yang 
sederhana, kemudian meningkat pada kemampuan yang kompleks. 
 Gagne mengemukakan bahwa transfer belajar akan terjadi apabila 
pengetahuan dan keterampilan matematika yang telah dipelajari dan yang berkaitan 
dengan konsep dan prinsip, berhubungan langsung dengan permasalahan baru yang 
kita hadapi. Tetapi sebaliknya, apabila konteks yang baru tersebut membutuhkan 
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suatu konsep dan prinsip yang berbeda dari kemampuan spesifik yang sudah dikuasai 
sebelumnya, maka transfer belajar tidak akan terjadi. 
 
A. Kejadian-kejadian Belajar 
 Bertitik tolak dari model belajarnya, yaitu model pemrosesan-informasi, 
Gagne mengemukakan delapan fase dalam satu tindakan belajar (learning act). Fase-
fase itu merupakan kejadian-kejadian eksternal yang dapat distrukturkan oleh siswa 
(yang belajar) atau guru. Setiap fase dipasangkan dengan suatu proses yang terjadi 
dalam pikiran siswa menunjukkan satu tindakan belajar menurut Gagne. Setiap fase 
diberi nama, dan di bawah masing-masing fase terlihat satu kotak yang menunjukkan 
proses internal utama, yaitu kejadian belajar, yang berlangsung selama fase itu. 
Kejadian-kejadian belajar itu akan diuraikan di bawah ini. 
 
1. Fase Motivasi (motivatim phase) 
 Siswa (yang belajar) harus diberi motivasi untuk belajar dengan harapan, 
bahwa belajar akan memperoleh hadiah. Misalnya, siswa-siswa dapat mengharapkan 
bahwa informasi akan memenuhi keingintahuan mereka tentang suatu pokok 
bahasan, akan berguna bagi mereka atau dapat menolong mereka untuk memperoleh 
angka yang lebih baik. 
 
2. Fase Pengenalan (apperehending phase) 

  Siswa harus memberikan perhatian pada bagian-bagian yang esensial dari 
suatu kejadian instruksional, jika belajar akan terjadi. Misalnya, siswa 
memperhatikan aspek-aspek yang relevan tentang apa yang ditunjukkan guru, atau 
tentang ciri-ciri utama dari suatu bangun datar. Guru dapat memfokuskan perhatian 
terhadap informasi yang penting, misalnya dengan berkata: “Perhatikan kedua 
bangun yang Ibu katakan, apakah ada perbedaannya”. Terhadap bahan-bahan tertulis 
dapat juga melakukan demikian dengan menggaris-bawahi kata, atau kalimat 
tertentu, atau dengan memberikan garis besarnya untuk setiap bab. 
 
3. Fase Perolehan (acquisition phase) 

Bila siswa memperhatikan informasi yang relevan, maka ia telah siap untuk 
menerima pelajaran. Informasi yang disajikan, sudah dikemukakan dalam bab-bab 
terdahulu, bahwa informasi tidak langsung disimpan dalam memori. Informasi itu 
diubah menjadi bentuk yang bermakna yang dihubungkan dengan informasi yang 
telah ada dalam memori siswa. Siswa dapat membentuk gambaran-gambaran mental 
dari informasi itu, atau membentuk asosiasi-asosiasi antara informasi baru dan 
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informasi lama. Guru dapat memperlancar proses ini dengan penggunaan 
pengaturan-pengaturan awal (Ausubel. 1963), dengan membiarkan para siswa 
melihat atau memanipulasi benda-benda, atau dengan menunjukkan hubungan-
hubungan antara informasi baru dan pengetahuan sebelumnya. 
 
4. Fase Retensi (retentim phase) 
 Informasi yang baru diperoleh harus dipindahkan dari memori jangka pendek 
ke memori jangka panjang. Ini dapat terjadi melalui pengulangan kembali 
(rehearsal), praktek (practice), elaborasi atau lain-lainnya. 
 
5. Fase Pemanggilan (recall) 
 Mungkin saja kita dapat kehilangan hubungan dengan informasi dalam 
memori jangka panjang. Jadi bagian penting dalam belajar ialah belajar memperoleh 
hubungan dengan apa yang telah kita pelajari, untuk memanggil (recall) informasi 
yang telah dipelajari sebelumnya. Hubungan dengan informasi ditolong oleh 
organisasi materi yang diatur dengan baik dengan mengelompokkan menjadi 
kategori-kategori atau konsep-konsep, lebih mudah dipanggil daripada materi yang 
disajikan tidak teratur. Pemanggilan juga dapat ditolong, dengan memperhatikan 
kaitan-kaitan antara konsep-konsep, khususnya antara informasi baru dan 
pengetahuan sebelumnya. 
 
6. Fase Generalisasi 
 Biasanya informasi itu kurang nilainya jika tidak dapat diterapkan di luar 
konteks dimana informasi itu dipelajari. Jadi, generalisasi atau transfer informasi 
pada situasi-situasi baru merupakan fase kritis dalam belajar. Transfer dapat ditolong 
dengan meminta para siswa menggunakan keterampilan-keterampilan berhitung baru 
untuk memecahkan masalah-masalah nyata, setelah mempelajari pemuaian zat, 
mereka dapat menjelaskan mengapa botol yang berisi penuh dengan air dan tertutup, 
menjadi retak dalam lemari es. 
 
7. Fase Penampilan 
 Para siswa harus memperlihatkan, bahwa mereka telah belajar sesuatu 
melalui penampilan yang tampak. Misalnya, setelah mempelajari bagaimana 
menggunakan busur derajat dalam  pelajaran matematika, para siswa dapat mengukur 
besar sudut. Setelah mempelajari penjumlahan bilangan bulat, siswa dapat 
menjumlahkan dua bilangan yang disebutkan oleh temannya. 
 

                                                                                                                 Pembelajaran Matematika Sekolah Dasar   3  -  15 



8. Fase Umpan Balik 
 Para siswa harus memperoleh umpan balik tentang penampilan mereka, yang 
menunjukkan apakah mereka telah atau belum mengerti tentang apa yang diajarkan. 
Umpan balik ini dapat memberikan reinforsemen pada mereka untuk penampilan 
yang berhasil. 
 
B. Kejadian-kejadian Instruksi 
  Berdasarkan analisisnya tentang kejadian-kejadian belajar, Gagne 
menyarankan kejadian-kejadian instruksi. Menurut Gagne, bukan hanya guru yang 
dapat memberikan instruksi. Kejadian-kejadian belajarnya dapat juga diterapkan baik 
pada belajar penemuan, atau belajar di luar kelas, maupun belajar dalam kelas. Tetapi 
kejadian-kejadian instruksi yang dikemukakan Gagne ditunjukkan pada guru yang 
menyajikan suatu pelajaran pada sekelompok siswa-siswa. Kejadian-kejadian 
instruksi itu adalah: 
1. Mengaktifkan motivasi (activating motivation) 
2. Memberi tahu tujuan-tujuan belajar 
3. Mengarahkan perhatian (directing attention) 
4. Merangsang ingatan (stimulating recall) 
5. Menyediakan bimbingan belajar 
6. Meningkatkan retensi (enhancing retention) 
7. Melancarkan transfer belajar 
8. Mengeluarkan penampilan / dan memberikan umpan balik. 
 
Di bawah ini akan diuraikan setiap kejadian instruksi itu. 
1. Mengaktifkan Motivasi 
 Langkah pertama dalam suatu pelajaran ialah memotivasi para siswa untuk 
belajar. Kerap kali ini dilakukan dengan membangkitkan perhatian mereka dalam isi 
pelajaran, dan dengan mengemukakan kegunaannya. Misalnya, guru membangkitkan 
perhatian para siswa dalam belajar tentang ukuran liter, serta fraksi-fraksinya, 
dengan memberi tahu mereka bahwa informasi ini nanti akan mereka perlukan di 
masa yang akan datang dan mengemukakan masalah tentang pembelian minyak 
goreng untuk Ibu, atau bensin untuk sepeda motor atau mobil. 
 
2. Memberitahu Tujuan-tujuan Belajar 
 Kejadian instruksi kedua ini sangat erat hubungannya dengan kejadian 
instruksi pertama. Sebagian dari mengaktifkan motivasi para siswa ialah dengan 
memberitahukan kepada mereka tentang mengapa mereka belajar, apa yang mereka 
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pelajari, dan apa yang akan mereka pelajari. Memberitahu para siswa tentang tujuan-
tujuan belajar juga menolong memusatkan perhatian para siswa terhadap aspek-aspek 
yang relevan tentang pelajaran. 
 Bagaimana merumuskan tujuan-tujuan belajar yang dikenal dengan Tujuan 
Instruksional Khusus itu tidak asing lagi bagi kita semua. Dengan mengenal model 
belajar Gagne kita mempunyai dasar yang lebih kuat tentang kegunaan tujuan-tujuan 
belajar ini. Selama ini kita merumuskan Tujuan Instruksional Khusus berdasarkan 
Taksonomi Bloom, dengan tiga domainnya, yaitu domain kognitif, domain afektif, 
dan domain psikomotor. Sekarang kita sudah mengenal hasil-hasil belajar menurut 
Gagne, yang telah dibahas sebelum ini, yaitu kita telah diperkenalkan pada 
Taksonomi Gagne dan dengan demikian kita akan merumuskan pula tujuan-tujuan 
belajar sesuai dengan gagasan Gagne. Tetapi, akan kita lihat, bahwa perumusan itu 
tidak akan banyak berbeda, sebab dasar penggolongan tujuan-tujuan itu sebenarnya 
sama. 
 
3. Mengarahkan Perhatian 
 Gagne mengemukakan dua bentuk perhatian. Yang satu berfungsi untuk 
membuat siswa siap menerima stimulus-stimulus. Dalam mengajar, perubahan 
stimulus secara tiba-tiba dapat mencapai masksud ini. Dalam pelajaran matematika 
hal ini dapat dilakukan dengan guru berkata, “Perhatikan perubahan warna yang 
terjadi”, serta waktu guru mengajarkan kecepatan reaksi dengan metode demonstrasi. 
 Bentuk kedua dari perhatian disebut persepsi selektif. Dengan cara ini siswa 
memilih informasi yang mana yang akan diteruskan ke memori jangka pendek. 
Dalam mengajar, seleksi stimulus-stimulus relevan yang akan dipelajari, dapat 
ditolong guru dengan cara mengeraskan ucapan suatu kata selama mengajar, atau 
menggarisbawahi suatu kata atau beberapa kata dalam suatu kalimat, atau dengan 
menunjukkan seseuatu yang harus diperhatikan para siswa, misalnya dalam 
mengajarkan penulisan rumus-rumus matematika, diminta perhatian siswa-siswa 
pada penulisan angka-angka sedikit di atas huruf-huruf  seperti dalam menulis rumus 

 ( ) 222 2 bababa ++=+

 
4. Merangsang Ingatan tentang Pelajaran yang Telah Lampau 
 Pemberian kode pada informasi yang berasal dari memori jangka pendek 
yang disimpan dalam memori jangka panjang, menurut Gagne merupakan bagian 
yang paling kritis dalam proses belajar. Guru dapat berusaha untuk menolong siswa-
siswa dalam mengingat atau mengeluarkan pengetahuan yang disimpan dalam 
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memori jangka panjang itu. Cara menolong ini dapat dilakukan dengan mengajukan 
pertanyaan-pertanyaan pada para siswa, yang merupakan suatu cara pengulangan. 
 
5. Menyediakan Bimbingan Belajar 
 Untuk memperlancar masuknya informasi ke memori jangka panjang, 
diperlukan bimbingan langsung dalam pemberian kode pada informasi. Untuk 
mempelajari informasi verbal, bimbingan itu dapat diberikan dengan cara 
mengaitkan inormasi baru itu pada pengalaman siswa. 
 Dalam belajar konsep dapat diberikan contoh-contoh dan noncontoh-
noncontoh. Bila suatu aturan yang akan diajarkan, maka siswa-siswa seharusnya 
sudah memahami dahulu konsep-konsep yang merupakan komponen-komponen 
pembentuk aturan itu. Jadi, kalau para siswa akan mempelajari dalil Pythagoras, 
bahwa Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-siku, maka 
siswa harus sudah memahami konsep sisi miring dan konsep sisi siku-siku. Dalam 
belajar penemuan, bimbingan dapat diberikan dalam bentuk penyediaan bahan-bahan 
dan isyarat-isyarat untuk membimbing para siswa ke arah keberhasilan. 
 

                                                  C 
 
 
 
 
     A                                           B 
 
             222 BCABAC +=  

 
 
 
 
 
 
 
6. Melancarkan Retensi 
 Retensi atau bertahannya materi yang dipelajari (jadi tidak dilupakan) dapat 
diusahakan oleh guru dan para siswa itu sendiri dengan cara sering mengulangi 
pelajaran itu. Cara selain itu dengan memberi banyak contoh-contoh. Dapat pula 
diusahakan penggunaan berbagai “jembatan keledai”. Dengan cara ini materi 
pelajaran disusun demikian rupa hingga mudah diingat.  

Sebaiknya siswa sendiri yang menyusun jembatan keledai itu, sebab dengan 
demikian ia akan lebih lama ingat. Sebagai contoh dalam pelajaran matematika 
misalnya, untuk mengingat sifat bilangan prima, guru mengajak siswa menyanyikan 
lagu Seorang Kapiten dengan syair berikut ini: 

Aku sebuah bilangan,Mempunyai dua faktor, 
Satu dan aku sendiri,Aku lah bilangan prima. 
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 Selain cara-cara yang diberikan di atas, tabel-tabel, diagram-diagram dan 
gambar-gambar pun dapat digunakan guru untuk menolong para siswa agar jangan 
cepat melupakan pelajaran yang telah diberikan (lihat belajar bermakna oleh Ausubel 
dan peta konsep Novak). 
 
7. Membantu Transfer Belajar 
 Tujuan transfer belajar ialah menerapkan apa yang telah dipelajari pada 
situasi baru. Ini berarti, bahwa apa yang telah dipelajari itu dibuat umum sifatnya. 
Melalui tugas pemecahan masalah dan diskusi kelompok guru dapat membantu 
transfer belajar. Untuk dapat melaksanakan tugas ini, para siswa tentu diharapkan 
telah menguasai fakta-fakta, konsep-konsep, dan keterampilan-keterampilan yang 
dibutuhkan. Dalam pelajaran matematika misalnya, transfer belajar akan terjadi 
waktu guru memberikan tugas pada para siswa untuk merencanakan bagaimana 
menanggulangi masalah pengubinan lantai. Dalam hal ini para siswa dalam setiap 
kelompok diharapkan telah mengetahui rumus luas persegipanjang dan rumus luas 
persegi. Selain itu, mereka juga memiliki keterampilan-keterampilan untuk 
mengalikan bilangan-bilangan asli. Dari uraian di atas dapat kita lihat penguasaan 
fakta-fakta, konsep-konsep, serta keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki para 
siswa untuk dapat menyusun suatu rencana yang baik. 
 
8. Memperlihatkan Penampilan dan Memberikan Umpan Balik 
 Hasil belajar perlu diperlihatkan melalui suatu cara, agar guru dan siswa itu 
sendiri mengetahui apakah tujuan belajar telah tercapai. Untuk itu sebaiknya guru 
tidak menunggu hingga seluruh pelajaran selesai. Sebaiknya guru memberikan 
kesempatan sedini mungkin pada siswa untuk memperlihatkan hasil belajar mereka, 
agar dapat diberi umpan balik, sehingga pelajaran selanjutnya berjalan dengan 
lancar. 
 Cara-cara yang dapat digunakan guru ialah memberikan tes, atau dengan 
mengamati perilaku siswa. Umpan balik, bila bersifat positif menjadi pertanda bagi 
siswa bahwa ia telah mencapai tujuan belajar, dan dengan demikian harapan atau 
expectancy yang muncul pada permulaan tindakan belajar telah dipenuhi. Dalam hal 
ini menurut Gagne, umpan balik menghasilkan reinforsemen. 
 Perlu diingat, bahwa umpan balik tidak selalu diberikan secara eksplisit, 
dengan cara menyetujui atau kata-kata yang membetulkan. Ada kalanya situasi 
belajar itu sendiri sudah merupakan umpan balik. 
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Latihan 
Untuk memantapkan pemahaman Anda terhadap materi di atas, coba kerjakan latihan 
di bawah ini! 

1. Apa yang dimaksud dengan belajar isyarat? Jelaskan! 
2. Bagaimana pendapat Gagne tentang sasaran pembelajaran? 
3. Bagaimana peran guru dalam pembelajaran matematika menurut Gagne? 
  
Petunjuk Jawaban Latihan 
Jawaban dari latihan diatas 

1. Belajar isyarat adalah belajar yang tidak disengaja, sebagai akibat suatu 
rangsangan sehingga menimbulkan suatu respon emosional pada individu yang 
bersangkutan 

2. Menurut Gagne, sasaran pembelajaran adalah  hasil perilaku yang bisa 
dianalisis. Sasaran pembelajaran menurut Gagne adalah mengacu pada hasil 
yang diharapkan. Sasaran pembelajaran harus ditetapkan dahulu, kemudian 
semua upaya pembelajaran diarahkan untuk mencapai hasil tersebut. 

3. Dalam pembelajaran matematika, guru berperan sebagai pembimbing. Guru 
membimbing siswa melalui pemberian tugas-tugas seperti: menemukan rumus 
untuk menghitung keliling persegi, menemukan sendiri cara untuk mengalikan 
25 dengan bilangan kelipatan 4, yaitu: 

         12 x 25 = ....  (3 x ( 4 x 25) = 3 x 100 = 300), atau kegiatan lainnya 
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Rangkuman 
1. Objek belajar matematika terdiri dari objek langsung, yaitu fakta, keterampilan, 

konsep, prinsip, dan objek tak langsung, yaitu transfer belajar, kemampuan 
menyelidiki, kemampuan memecahkan masalah, disiplin pribadi dan apresiasi 
pada struktur matematika. 

2. Menurut Gagne penampilan-penampilan yang dapat diamati sebagai hasil-hasil 
belajar disebut kapabilitas. 

3. Gagne mengemukakan 5 macam kapabilitas, yaitu informasi verbal, 
keterampilan intelektual, strategi kognitif, sikap dan keterampilan motorik. 

4. Keterampilan intelektual menurut Gagne dikelompokkan ke dalam delapan tipe, 
yaitu: belajar isyarat, belajar stimulus respon, belajar rangkaian gerak, belajar 
rangkaian verbal, belajar memperbedakan, belajar pembentukan aturan, dan 
belajar pemecahan masalah.  

5. Menurut Gagne, sasaran pembelajaran adalah kemampuan. Kemampuan yang 
dimaksudkan di sini adalah hasil perilaku yang bisa dianalisis. 

6. Gagne berpendapat bahwa rangkaian belajar dimulai dari prasyarat yang 
sederhana yang kemudian meningkat pada kemampuan kompleks. 

Penampilan-penampilan yang dapat diamati sebagai hasil belajar oleh Gagne disebut 
kemampuan-kemampuan. Hasil-hasil belajar dapat berupa keterampilan-keterampilan 
intelektual yang memungkinkan kita berinteraksi dengan lingkungan melalui penggunaan 
simbol-simbol atau gagasan-gagasan; strategi-strategi kognitif yang merupakan proses-
proses kontrol dan dikelompokkan sesuai dengan fungsinya, meliputi strategi-strategi 
menghapal, strategi-strategi elaborasi, strategi-strategi pengaturan, strategi-strategi 
metakognitif, dan strategi-strategi afektif. Hasil-hasil belajar yang lain ialah informasi 
verbal, sikap-sikap, dan keterampilan-keterampilan motorik. 
 Didasarkan atas model pemrosesan informasi, Gagne mengemukakan bahwa satu 
tindakan belajar meliputi delapan fase belajar yang merupakan kejadian-kejadian 
eksternal yang dapat distrukturkan oleh siswa atau guru, dan setiap fase ini dipasangkan 
dengan suatu proses internal yang terjadi dalam pikiran siswa. Didasarkan atas analisis 
kejadian-kejadian belajar, Gagne menyarankan agar guru memperhatikan delapan 
kejadian instruksi waktu menyajikan suatu pelajaran pada sekelompok siswa. 
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Tes Formatif 2 

 
Untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi ini, jawablah atau 
kerjakanlah soal-soal tes formatif   berikut : 
Pilih satu jawaban yang Anda anggap paling tepat! 

1. Yang termasuk objek belajar tak langsung dalam belajar matematika adalah .... 
A.  keterampilan 
B.  konsep 
C.  prinsip  
D.  transfer belajar 

2. Ide abstrak yang memungkinkan kita mengelompokkan objek ke dalam contoh 
dan bukan contoh adalah .... 

A.  fakta 
B.  keterampilan 
C.  konsep 
D.  prinsip 

3. Bilangan prima adalah bilangan yang mempunyai tepat dua faktor, yaitu 1 dan 
bilangan itu sendiri. Pernyataan ini disebut .... 
A.  fakta 
B.  keterampilan 
C.  konsep 
D.  prinsip 

 4. Gagne menyebut penampilan dari hasil belajar dengan istilah .... 
A.  fakta 
B.  kapabilitas 
C.  transfer belajar 
D.  prinsip 

5. Gagne mengelompokkan kapabilitas menjadi .... macam. 
A.  empat 
B.  lima 
C.  enam 
D.  delapan 

 
6.      Gagne   mengelompokkan      keterampilan  intelektual      menjadi .... macam. 

  A. dua 
  B. empat 
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  C. lima 
  D. delapan 

7.   Perbuatan jasmaniah terurut dari dua kegiatan atau lebih stimulus-respon  termasuk 
kedalam tipe belajar .... 

A. isyarat 
B. stimulus-respon 
C. rangkaian gerak 
D. memperbedakan 

8. Tipe belajar yang paling kompleks menurut Gagne adalah .... 
A. belajar rangkaian gerak 
B. belajar rangakai verbal 
C. belajar pemecahan masalah 
D. belajar pembentukan konsep 

9.  Kepada siswa diberikan selembar karton berukuran 80 cm x 60 cm. Dengan 
karton tersebut mereka diminta membuat sebuah kubus yang volumnya 1000 
cm3. Kegiatan ini termasuk belajar tipe .... 

A pembentukan konsep 
B. pembentukan aturan 
C. memperbedakan 

         D. memecahkan masalah 
10. Kemampuan untuk mengkoordinasikan serta mengembangkan proses berpikir 

dengan cara merekam, membuat analisis dan sintesis merupakan kapabilitas .... 
A. informasi verbal 
B. keterampilan intelektual 
C. strategi kognitif 
D. keterampilan motorik 
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Umpan Balik dan Tindak Lanjut 
Apabila Anda telah mengerjakan tes formatif, cocokkanlah jawaban Anda 

dengan kunci jawaban tes formatif yang terdapat pada bagian akhir unit ini, 
Kemudian hitunglah jumlah jawaban Anda yang benar. Gunakan rumus berikut 
untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi ini. 

 

               Jumlah Jawaban Anda yang Benar 

Tingkat Penguasaan  =                                                              x 100% 

      10 

Arti tingkat penguasaan yang Anda capai: 
      90%  − 100%  =  baik sekali 
       80% −  89%   =  baik 
       70% −  79%   =  cukup 
       <  70%           =   kurang 
 

Bila tingkat penguasaan Anda mencapai 80% ke atas, Bagus Anda dapat melanjutkan 
dengan mempelajari materi pada unit berikutnya. Tetapi, bila tingkat penguasaan 
Anda kurang dari 80%, Anda harus membaca kembali uraian materi Sub Unit 2, 
terutama pada bagian yang belum Anda kuasai 
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Kunci Jawaban Tes Formatif 
 
Tes Formatif 1 
 
1.   D 
2.   D 
3.   B 
4.   B 
5.   C 
6.   C 
7.   C 
8.   B 
9.   C 
10. A 
 

Merupakan contoh konsep 
Karena prinsip merupakan gabungan beberapa konsep 
Kapabilitas   pada dasarnya sama dengan kemampuan 
Sesuai dengan karakteristik strategi kognitif 
Jelas 
A, B, dan D termasuk kapabilitas sikap 
Klasifikasi berarti pengelompokkan berdasarkan perbedaan 
Sesuai dengan definisi konsep 
Sesuai dengan definisi prinsip 
Jelas 

 
Tes Formatif 2: 
1.   D 
2.   C 
3.   D 
4.   B 
5.   C 
6.   D 
7.   C 
8.   C 
9.   B 
10. C 
 

A, B, C adalah contoh objek langsung 
Sesuai dengan definisi konsep 
Sifat bilangan prima termasuk pada prinsip 
Kapabilitas = kemampuan 
Jelas 
Jelas 
Jelas  
Lihat belajar pemecahan masalah (Sub Unit 1) 
Penemuan rumus volum diperoleh berdasarkan keteraturan 
Sesuai dengan karakteristik strategi kognitif (Sub Unit 1) 
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3  -  26      Unit 3 
 



Glosarium 
 
 
Expectancy             : harapan 
Kapabilitas  : hasil belajar 
keterampilan motorik  : keterampilan menguasai gerakan dalam proses belajar 
kongruen  : sama ukurannya 
long term memory : ingatan jangka panjang 
reinforsemen  : penguatan  
respons  : tanggapan 
short term memory : ingatan jangka pendek 
stimulus  : rangsangan 
taksonomi  : sistem klasifikasi 
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UNIT 4 

 
 
 
 
 

TEORI BELAJAR VAN HIELE 

 
Purwoko 

 
 

PENDAHULUAN 
 

alam mata kuliah Kapita Selekta, Anda telah diperkenalkandengan Teori 
Belajar Van Hiele. Selanjutnya, dalam bahan ajar Anda masih akan 

diperkenalkan lebih lanjut tentang teori belajar Van Hiele ini, namun lebih 
ditekankan kepada penerapannya dalam mata pelajaran matematika, khususnya 
geometri. Kalau sebelumnya Anda sudah mengenal teori-teori belajar yang menjadi 
landasan dalam proses belajar-mengajar matematika, kali ini akan diuraikan 
mengenai teori belajar yang mengkhususkan dalam pembelajaran geometri, teori 
yang dikemukakan hanya yang berkaitan dengan pembelajaran geometri saja.  

D 

 Setelah mempelajari bahan ajar ini, diharapkan Anda akan dapat: 
1. menjelaskan tahap-tahap pemahaman geometri menurut teori belajar Van Hiele. 
2. menjelaskan fase-fase pembelajaran geometri menurut teori belajar Van Hiele. 
3. menerapkan teori belajar Van Hiele dalam pembelajaran geometri. 

Dengan memahami teori belajar van Hiele ini secara baik, akan menjadi bekal 
Anda dalam mengajarkan geometri dengan penuh percaya diri. 

 
Selamat Belajar! Semoga Sukses! 
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Sub Unit 1 

 

KONSEP DASAR TEORI BELAJAR VAN HIELE 
 
an Hiele adalah seorang pengajar matematika Belanda yang telah mengadakan 
penelitian di lapangan, melalui observasi dan tanya jawab, kemudian hasil 

penelitiannya ditulis dalam disertasinya pada tahun 1954. Penelitian yang dilakukan 
Van Hiele melahirkan beberapa kesimpulan mengenai tahap-tahap perkembangan 
kognitif anak dalam memahami geometri. Van Hiele (dalam Ismail, 1998) 
menyatakan bahwa terdapat 5 tahap pemahaman geometri yaitu: Tahap pengenalan, 
analisis, pengurutan, deduksi, dan keakuratan. 

V 

 
A. Lima Tahap Pemahaman Geometri 
 

1. Tahap Pengenalan 
Pada tahap ini siswa hanya baru mengenal bangun-bangun geometri 

seperti bola, kubus, segitiga, persegi dan bangun-bangun geometri lainnya. 
Seandainya kita hadapkan dengan sejumlah bangun-bangun geornetri, anak 
dapat memilih dan menunjukkan bentuk segitiga. Pada tahap pengenalan anak 
belum dapat menyebutkan sifat-sifat dari bangun-bangun geometri yang 
dikenalnya sifat-sifat dari bangun-bangun geometri yang dikenalnya itu. 
Sehingga bila kita ajukan pertanyaan seperti "apakah pada sebuah 
persegipanjang, sisi-sisi yang berhadapan panjangnya sama?", "apakah pada 
suatu persegipanjang kedua diagonalnya sama panjang?". Untuk hal ini, siswa 
tidak akan bisa menjawabnya. Guru harus memahami betul karakter anak pada 
tahap pengenalan, jangan sampai, anak diajarkan sifat-sifat bangun-bangun 
geometri tersebut, karena anak akan menerimanya melalui hafalan bukan 
dengan pengertian. 
 

2. Tahap Analisis 
Bila pada tahap pengenalan anak belum mengenal sifat-sifat dari bangun-

bangun geometri, tidak demikian pada tahap Analisis. Pada tahap ini anak 
sudah dapat memahami sifat-sifat dari bangun-bangun geometri. Pada tahap ini 
anak sudah mengenal sifat-sifat bangun geometri, seperti pada sebuah kubus 
banyak sisinya ada 6 buah, sedangkan banyak rusuknya ada 12. Seandainya 
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kita tanyakan apakah kubus itu balok?, maka anak pada tahap ini belum bisa 
menjawab pertanyaan tersebut karena anak pada tahap ini belum memahami 
hubungan antara balok dan kubus. Anak pada tahap analisis belum mampu 
mengetahui hubungan yang terkait antara suatu bangun geometri dengan 
bangun geometri lainnya. 
 

3. Tahap Pengurutan 
Pada tahap ini pemahaman siswa terhadap geometri lebih meningkat lagi 

dari sebelumnya yang hanya mengenal bangun-bangun geometri beserta sifat-
sifatnya, maka pada tahap ini anak sudah mampu mengetahui hubungan yang 
terkait antara suatu bangun geometri dengan bangun geometri lainnya. Anak 
yang berada pada tahap ini sudah memahami pengurutan bangun-bangun 
geometri. Misalnya, siswa sudah mengetahui jajargenjang itu trapesium, belah 
ketupat adalah layang-layang, kubus itu adalah balok. Pada tahap ini anak 
sudah mulai mampu untuk melakukan penarikan kesimpulan secara deduktif, 
tetapi masih pada tahap awal artinya belum berkembang baik. Karena masih 
pada tahap awal siswa masih belum mampu memberikan alasan yang rinci 
ketika ditanya mengapa kedua diagonal persegi panjang itu sama, mengapa 
kedua diagonal pada persegi saling tegak lurus. 
 

4. Tahap Deduksi 
Pada tahap ini anak sudah dapat memahami deduksi, yaitu mengambil 

kesimpulan secara deduktif. Pengambilan kesimpulan secara deduktif yaitu 
penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus. Seperti kita ketahui 
bahwa matematika adalah ilmu deduktif. Matematika, dikatakan sebagai ilmu 
deduktif karena pengambilan kesimpulan, membuktikan teorema dan lain-lain 
dilakukan dengan cara deduktif. Sebagai contoh untuk menunjukkan bahwa 
jumlah sudut-sudut dalam jajargenjang adalah 360o secara deduktif dibuktikan 
dengan menggunakan prinsip kesejajaran. Pembuktian secara induktif yaitu 
dengan memotong-motong sudut-sudut benda jajargenjang, kemudian setelah 
itu ditunjukkan semua sudutnya membentuk sudut satu putaran penuh atau 
360° belum tuntas dan belum tentu tepat. Seperti diketahui bahwa pengukuran 
itu pada dasarnya mencari nilai yang paling dekat dengan ukuran yang 
sebenarnya. Jadi, mungkin saja dapat keliru dalam mengukur sudut-sudut 
jajargenjang tersebut. Untuk itu pembuktian secara deduktif merupakan cara 
yang tepat dalam pembuktian pada matematika. 
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Anak pada tahap ini telah mengerti pentingnya peranan unsur-unsur yang 
tidak didefinisikan, di samping unsur-unsur yang didefinisikan, aksioma atau 
problem, dan teorema. Anak pada tahap ini belum memahami kegunaan dari 
suatu sistem deduktif. Oleh karena itu, anak pada tahap ini belum dapat 
menjawab pertanyaan “mengapa sesuatu itu disajikan teorema atau dalil.” 

 
5. Tahap Keakuratan 

Tahap terakhir dari perkembangan kognitif anak dalam memahami 
geometri adalah tahap keakuratan. Pada tahap ini anak sudah memahami betapa 
pentingnya ketepatan dari prinsip-prinsip dasar yang melandasi suatu 
pembuktian. Anak pada tahap ini sudah memahami mengapa sesuatu itu 
dijadikan postulat atau dalil. Dalam matematika kita tahu bahwa betapa 
pentingnya suatu sistem deduktif. Tahap keakuratan merupakan tahap tertinggi 
dalam memahami geometri. Pada tahap ini memerlukan tahap berpikir yang 
kompleks dan rumit. Oleh karena itu, jarang atau hanya sedikit sekali anak 
yang sampai pada tahap berpikir ini sekalipun anak tersebut sudah berada di 
tingkat SMA. 

 
Selain mengemukakan mengenai tahap-tahap perkembangan kognitif dalam 

memahami geometri, Van Hiele juga mengemukakan beberapa teori berkaitan 
dengan pembelajaran geometri. Teori yang dikemukakan Van Hiele antara lain 
adalah sebagai berikut: 

Tiga unsur yang utama pembelajaran geometri yaitu waktu, materi 
pembelajaran dan metode penyusun yang apabila dikelola secara terpadu dapat 
mengakibatkan meningkatnya kemampuan berpikir anak kepada tahap yang lebih 
tinggi dari tahap yang sebelumnya. 

Bila dua orang yang mempunyai tahap berpikir berlainan satu sama lain, 
kemudian saling bertukar pikiran maka kedua orang tersebut tidak akan mengerti. 
Sebagai contoh, seorang anak tidak mengerti mengapa gurunya membuktikan bahwa 
jumlah sudut-sudut dalam sebuah jajargenjang adalah 360o, misalnya anak itu berada 
pada tahap pengurutan ke bawah. Menurut anak pada tahap yang disebutkan, 
pembuktiannya tidak perlu sebab sudah jelas bahwa jumlah sudut-sudutnya adalah 
360°. Contoh yang lain, seorang anak yang berada paling tinggi pada tahap kedua 
atau tahap analisis, tidak mengerti apa yang dijelaskan gurunya bahwa kubus itu 
adalah balok, belah ketupat itu layang-layang. Gurunya pun sering tidak mengerti 
mengapa anak yang diberi penjelasan tersebut tidak memahaminya. Menurut Van 
Hiele seorang anak yang berada pada tingkat yang lebih rendah tidak mungkin dapat 
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mengerti atau memahami materi yang berada pada tingkat yang lebih tinggi dari anak 
tersebut. Kalaupun anak itu dipaksakan untuk memahaminya, anak itu baru bisa 
memahami melalui hafalan saja bukan melalui pengertian. 

Untuk mendapatkan hasil yang diinginkan yaitu anak memahami geometri 
dengan pengertian, kegiatan belajar anak harus disesuaikan dengan tingkat 
perkembangan anak atau disesuaikan dengan taraf berpikirnya. Dengan demikian 
anak dapat memperkaya pengalaman dan berpikirnya, selain itu sebagai persiapan 
untuk meningkatkan tahap berpikirnya kepada tahap yang lebih tinggi dari tahap 
sebelumnya.     

 
Latihan 

 
Untuk memantapkan pemahaman Anda terhadap materi di atas, coba kerjakan latihan 
di bawah ini! 
 
1. Cobalah diskusikan dengan teman-teman Anda mengapa teori belajar van Hiele 

sangat sesuai untuk diterapkan dalam pembelajaran geometri? 
2. Jelaskan lima tahapan pembelajaran berdasarkan van Hiele berikut masing-

masing satu contohnya pada pembelajaran luas segitiga! 
3. Buatlah satu buah contoh pembelajaran geometri di sekolah dasar yang sesuai 

tahapan van Hiele. 
 

Petunjuk Jawaban Latihan 
 
1. Anda baca kembali lima tahapan pembelajaran menurut van Hiele untuk melihat 

keterkaitannya dengan pembelajaran geomteri. 
2. Gunakan contoh-contoh pada uraian materi sebagai panduan. 
3. Untuk memudahkan Anda, terlebih dahulu contoh-contoh dari lima tahapan 

pembelajaran menurut van Hiele. 
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Rangkuman 
 

 
Menurut van Hiele, terdapat lima tahapan pemahaman geometri, yaitu: 
a. Tahap Pengenalan 
b. Tahap Analisis 
c. Tahap Pengurutan 
d. Tahap Deduksi 
e. Tahap Keakuratan 

 
Menurut van Hiele, terdapat tiga unsur utama dalam pengajaran geometri, yaitu:  
waktu, meteri pengajaran, dan metode pengajaran. Apabila ketiga unsur itu dikelola 
dengan baik, maka peningkatan kemampuan berpikir anak lebih tinggi. 
 
Bila dua orang mempunyai tahap berpikir yang berlainan, kemudian mereka 
bertukar pikiran, maka keduanya tidak akan saling mengerti. 
 
Kegiatan belajar siswa harus disesuaikan dengan tahap berpikir siswa. 
 
Menurut van Hiele, pengurutan topik-topik geometri harus disesuaikan dengan 
tingkat kesukarannya. 

 
Tes Formatif 1 

 
Untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi ini, jawablah 
pertanyaan-pertanyaan berikut: 

 
Jawablah semua soal dengan tepat dan jelas! 
 
1. Sebutkan tahap-tahap perkembangan kognitif dalam memahami geometri 

menurut Van Hiele? 
2. Kemampuan apa yang dimiliki anak pada tahap analisis menerut Van Hiele? 

Jelaskan! 
3. Anak yang berada pada tahap pengurutan behum mampu memberikan alasan 

ketika ditanya mengapa kedua diagonal pada persegi panjang itu sama, mengapa 
kedua diagonal persegi saling tegak lurus? Jelaskan! 
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4. Selain mengemukakan tahap-tahap perkembangan belum memahami geometri, 
Van Hiele mengemukakan teori-teori tersebut berkaitan dengan pembelajaran 
geometri, sebutkan teori-teori tersebut berkait dengan pembelajaran geometri, 
sebutkan teori-teori tersebut? 

5. Sebutkan manfaat teori belajar Van Hiele dalam pembelajaran geometri?  
 

Umpan Balik dan Tindak Lanjut 
 

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang 
terdapat pada bagian akhir Unit ini. Hitunglah jawaban Anda yang benar. 
Gunakanlah rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda 
terhadap materi Subunit 1. 
 
Rumus: 

                                      Jumlah Jawaban Anda yang Benar 
Tingkat Penguasaan  =                                                              x 100% 

10 
 

Arti tingkat penguasaan yang Anda capai: 
      90%  − 100%  =  baik sekali 
       80% −  89%   =  baik 
       70% −  79%   =  cukup 
       <  70%           =   kurang 

 
Bila tingkat penguasaan Anda mencapai 80% ke atas, Anda dapat melanjutkan 

dengan mempelajari materi pada unit berikutnya. Bagus! Tetapi, bila tingkat 
penguasaan Anda kurang dari 80%, Anda harus membaca kembali uraian materi Sub 
Unit 1, terutama pada bagian yang belum Anda kuasai. 
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Sub Unit 2 
 

FASE-FASE PEMBELAJARAN GEOMETRI 
 
 
 
 
 
 
 
   

enurut teori Pierre dan Dina Van Hiele (dalam Muharti, 1993) tingkat-
tingkat pemikiran geometrik dan fase pembelajaran siswa berkembang atau 

maju menurut tingkat-tingkat sebagai berikut: dari tingkat visual Gestalt-like melalui 
tingkat-tingkat sophisticated dari deskripsi, analisis, abstraksi dan bukti. Teori ini 
mempunyai karakteristik sebagai berikut: 

M 

 
a. Belajar adalah suatu proses yang diskontinu, yaitu ada loncatan-loncatan dalam 

kurva belajar yang menyatakan adanya tingkat-tingkat pemikiran yang diskrit dan 
berbeda secara kualitatif. 

 
b. Tingkat-tingkat itu berurutan dan berhirarki. Supaya siswa dapat berperan dengan 

baik pada suatu tingkat yang lanjut dalam hirarki van Hiele, ia harus menguasai 
sebagian besar dari tingkat yang lebih rendah. Kenaikan dari tingkat yang satu ke 
tingkat yang berikutnya lebih banyak tergantung dari pembelajaran daripada 
umur atau kedewasaan biologis. Seorang guru dapat mengurangi materi pelajaran 
ke tingkat yang lebih rendah, dapat membimbing untuk mengingat-ingat hafalan, 
tetapi seorang siswa tidak dapat mengambil jalan pintas ke tingkat tinggi dan 
berhasil mencapai mencapai pengertian, sebab menghafal bukan ciri yang 
penting dari tingkat manapun. Untuk mencapai pengertian dibutuhkan kegiatan 
tertentu dari fase-fase pembelajaran. 

 
c. Konsep-konsep yang secara implisit dipahami pada suatu tingkat menjadi 

dipahami secara eksplisit pada tingkat berikutnya. Pada setiap tingkat muncul 
secara ekstrinsik dari sesuatu yang intrinsik pada tingkat sebelumnya. Pada 
tingkat dasar, gambar-gambar sebenarnya juga tertentu oleh sifat-sifatnya, tetapi 
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seseorang yang berpikiran pada tingkat ini tidak sadar atau tidak tahu akan sifat-
sifat itu. 

 
d. Setiap tingkat mempunyai bahasanya sendiri, mempunyai simbol linguistiknya 

sendiri dan sistem relasinya sendiri yang menghubungkan simbol-simbol itu. 
Suatu relasi yang benar pada suatu tingkat, ternyata akan tidak benar pada tingkat 
yang lain. Misalnya pemikiran tentang persegi dan persegi panjang. Dua orang 
yang berpikir pada tingkat yang berlainan tidak dapat saling mengerti, dan yang 
satu tidak dapat mengikuti yang lain. (Van Hiele, 1959/1985/p:246). Struktur 
bahasa adalah suatu faktor yang kritis dalam perpindahan tingkat-tingkat ini. 
(Clements, 1992). 

 
 Model Van Hiele tidak hanya memuat tingkat-tingkat pemikiran geometrik. 

Menurut Van Hiele (dalam Ismail, 1998), kenaikan dari tingat yang satu ke tingkat 
berikutnya tergantung sedikit pada kedewasaan biologis atau perkembangannya, dan 
tergantung lebih banyak kepada akibat pembelajarannya. Guru memegang peran 
penting dan istimewa untuk memperlancar kemajuan, terutama untuk memberi 
bimbingan mengenai pengharapan. 

Walaupun demikian, teori Van Hiele tidak mendukung model teori absorbsi 
tentang belajar mengajar. Van Hiele menuntut bahwa tingkat yang lebih tinggi tidak 
langsung menurut  pendapat guru, tetapi melalui pilihan-pilihan yang tepat. Lagi 
pula, anak-anak sendiri akan menentukan kapan saatnya untuk naik ke tingkat yang 
lebih tinggi. Meskipun demikian, siswa tidak akan mencapai kemajuan tanpa bantuan 
guru. Oleh karena itu, maka ditetapkan fase-fase pembelajaran yang menunjukkan 
tujuan belajar siswa dan peran guru dalam pembelajaran dalam mencapai tujuan itu. 

Fase-fase pembelajaran tersebut adalah: 
1) fase informasi 
2) fase orientasi 
3) fase eksplisitasi 
4) fase orientasi bebas 
5) fase integrasi. 

Setelah selesai fase kelima ini, maka tingkat pemikiran yang baru tentang topik 
itu dapat tercapai. Pada umumnya, hasil penelitian di Amerika Serikat dan negara 
lainnya menetapkan bahwa tingkat-tingkat dari Van Hiele berguna untuk 
menggambarkan perkembangan konsep geometrik siswa dari SD sampai Perguruan 
Tinggi.  
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Fase 1. Informasi 
 Pada awal tingkat ini, guru dan siswa menggunakan tanya-jawab dan kegiatan 

tentang objek-objek yang dipelajari pada  tahap berpikir siswa. Dalam hal ini objek 
yang dipelajari adalah sifat komponen dan hubungan antar komponen bangun-
bangun segi empat. Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa sambil melakukan 
observasi. Tujuan dari kegiatan ini adalah: (1) guru mempelajari pengalaman awal 
yang dimiliki siswa tentang topik yang dibahas. (2) guru mempelajari petunjuk yang 
muncul dalam rangka menentukan pembelajaran selanjutnya yang akan diambil. 

 
Fase 2: Orientasi 

 Siswa menggali topik yang dipelajari melalui alat-alat yang dengan cermat 
telah disiapkan guru. Aktivitas ini akan berangsur-angsur menampakkan kepada 
siswa struktur yang memberi ciri-ciri sifat komponen dan hubungan antar komponen 
suatu bangun segi empat. Alat atau pun bahan dirancang menjadi tugas pendek 
sehingga dapat mendatangkan respon khusus.  

 
Fase 3: Penjelasan 

 Berdasarkan pengalaman sebelumnya, siswa menyatakan pandangan yang 
muncul mengenai struktur yang diobservasi. Di samping itu, untuk membantu siswa 
menggunakan bahasa yang tepat dan akurat, guru memberi bantuan sesedikit 
mungkin. Hal tersebut berlangsung sampai sistem hubungan pada tahap berpikir 
mulai tampak nyata. 

 
Fase 4: Orientasi Bebas 

 Siswa menghadapi tugas-tugas yang lebih kompleks berupa tugas yang 
memerlukan banyak langkah, tugas yang dilengkapi dengan banyak cara, dan tugas 
yang open-ended. Mereka memperoleh pengalaman dalam menemukan cara mereka 
sendiri, maupun dalam menyelesaikan tugas-tugas. Melalui orientasi di antara para 
siswa dalam bidang investigasi, banyak hubungan antar objek menjadi jelas.  

 
Fase 5: Integrasi 

 Siswa meninjau kembali dan meringkas apa yang telah dipelajari. Guru dapat 
membantu siswa dalam membuat sintesis ini dengan melengkapi survey secara 
global terhadap apa yang telah dipelajari. Hal ini penting, tetapi kesimpulan ini tidak 
menunjukkan sesuatu yang baru. Pada akhir fase kelima ini siswa mencapai tahap 
berpikir yang baru. Siswa siap untuk mengulangi fase-fase belajar pada tahap 
sebelumnya. 
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Latihan 

 
Untuk memantapkan pemahaman Anda terhadap materi  di atas, coba kerjakan 
latihan di bawah ini! 

 
1. Fase-fase pembelajaran van Hiele adalah hirarkis. Setujukah Anda dengan 

pendapat ini? Jelaskan alasan Anda! 
2. Berikan satu kegiatan yang sesuai  dengan fase integrasi menurut model 

pembelajaran van Hiele! 
3. Berikan satu contoh tugas open-ended yang sesuai fase Orientasi bebas menurut 

model pembelajaran van Hiele! 
 

Petunjuk Jawaban Latihan 
 
1. Sebagai panduan, Anda cermati kembali kelima fase pembelajaran menurut van 

Hiele. 
2. Untuk membuat contoh, baca kembali fase integrasi. 
3. Untuk membuat contoh, baca kembali fase orientasi bebas 

 
Rangkuman 

 
 

Ada 5 fase pembelajaran geometri, yaitu: 
1) fase informasi, 
2) fase orientasi, 
3) fase eksplisitasi, 
4) fase orientasi bebas, 
5) fase integrasi. 
 

Pada Fase Integrasi: Siswa meninjau kembali dan meringkas apa yang telah 
dipelajari. Guru dapat membantu siswa dalam membuat sintesis ini dengan 
melengkapi survey secara global terhadap apa yang telah dipelajari. Hal ini penting, 
tetapi kesimpulan ini tidak menunjukkan sesuatu yang baru. Pada akhir fase kelima 
ini siswa mencapai tahap berpikir yang baru. Siswa siap untuk mengulangi fase-fase 
belajar pada tahap sebelumnya. 
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Tes Formatif 2 
 

Untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi ini, jawablah 
pertanyaan-pertanyaan berikut. 

           
Jawablah semua pertanyaan dengan tepat dan jelas! 

 
1. Sebutkan lima fase pembelajaran geometri. 
2. Dari kelima fase tersebut, berikan indikator fase orientasi terbimbing dalam 

pembel- ajaran persegi panjang. 
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan fase penjelasan! 
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan fase orientasi bebas! 
5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan fase integrasi? 

 
Umpan Balik dan Tindak Lanjut 
 

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang 
terdapat pada bagian akhir Unit ini. Hitunglah jawaban Anda yang benar. 
Gunakanlah rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda 
terhadap materi Sub Unit 2. 
 
Rumus: 

                                      Jumlah Jawaban Anda yang Benar 
Tingkat Penguasaan  =                                                              x 100% 

10 
 

Arti tingkat penguasaan yang Anda capai: 
      90%  − 100%  =  baik sekali 
       80% −  89%   =  baik 
       70% −  79%   =  cukup 
       <  70%           =   kurang 

 
Bila tingkat penguasaan Anda mencapai 80% ke atas, Anda dapat melanjutkan 

dengan mempelajari materi pada sub unit berikutnya. Bagus! Tetapi, bila tingkat 
penguasaan Anda kurang dari 80%, Anda harus membaca kembali uraian materi Sub 
Unit 2, terutama pada bagian yang belum Anda kuasai. 
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Sub Unit 3 
 

IMPLEMENTASI TEORI BELAJAR VAN HIELE 
DALAM PEMBELAJARAN GEOMETRI 

 
ada sub unit ini Anda akan mempelajari suatu kegiatan belajar-mengajar yang 
mengacu pada fase-fase pembelajaran model Van Hiele. Kegiatan belajar di 

sini dimaksudkan untuk meningkatkan tahap berpikir siswa dari 0 (visualisasi) ke 
tahap 1 (analitik).  

P 
Ciri-ciri dari tahap visualisasi adalah sebagai berikut: Siswa mengidentifikasi, 

memberi nama, membandingkan, dan mengoperasikan gambar-gambar geometri 
seperti: segitiga, sudut, dan perpotongan garis berdasarkan penampakannya. 

Sedangkan ciri-ciri tahap analitik adalah: Siswa menganalisis bangun 
berdasarkan sifat-sifat dari komponen dan hubungan antar komponen, menyusun 
sifat-sifat pada sebuah kelas bangun-bangun secara nyata, dan menggunakan sifat-
sifat tersebut untuk memecahkan persoalan. 

Teori-teori yang dikemukakan oleh Van Hiele memang lebih sempit 
dibandingkan teori-teori yang dikemukakan Piaget dan Dienes, karena ia hanya 
mengkhususkan pada pembelajaran geometri saja. Meskipun demikian sumbangan 
tidak sedikit dalam pembelajaran geometri. Berikut hal-hal yang diambil manfaatnya 
dari teori yang dikemukakan. Guru dapat mengambil manfaat dari tahap-tahap 
perkembangan kognitif anak yang dikemukakan Van Hiele. Guru dapat mengetahui 
mengapa seorang anak tidak memahami bahwa kubus itu merupakan balok karena 
anak tersebut tahap berpikirnya masih berada pada tahap analisis ke bawah, anak 
belum masuk pada tahap pengurutan.     

Supaya anak dapat memahami geometri dengan pengertian, pembelajaran 
geometri harus disesuaikan dengan tahap berpikir anak. Jadi, jangan sekali-kali 
memberi pembelajaran materi yang sebenarnya berada di atas tahap berpikirnya. 
Selain itu, hindarilah siswa untuk menyesuaikan dirinya dengan tahap pembelajaran 
guru tetapi yang terjadi harus sebaliknya. 

Agar topik-topik pada materi geometri dapat dipahami dengan baik, anak dapat 
mempelajari topik-topik tersebut berdasarkan urutan tingkat kesukarannya dimulai 
dari tingkat yang paling mudah sampai dengan tingkat yang paling rumit dan 
kompleks. 

Mari kita perhatikan model pemahaman segi empat menurut Van Hiele! 
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Segiempat terdiri dari persegi panjang, persegi, jajargenjang, belah ketupat, 
layang-layang, dan tapesium. Sifat-sifat masing-masing bangun yang dipelajari pada 
Skema 1 berikut: 

 
 
          
 
 
               
 
     
   

SEGI EMPAT 

SEMBARANG TRAPESIUM LAYANG-LAYANG JAJAR GENJANG 

 
BELAH KETUPAT PERSEGI PANJANG  

 
 
 
 PERSEGI 
 

 
Skema 1. Skema Segiempat 

a. Persegi 
 1. keempat sisinya sama panjang 
 2. keempat sudutnya sama besar 
b. Persegi panjang 
 1. sisi yang berhadapan sama panjang 
 2. keempat sudutnya sama besar 

 
 

c. Belah ketupat 
 1. keempat sisinya sama panjang 
 2. sudut yang berhadapan sama panjang 
 
d. Jajar genjang 
 1. sisi yang berhadapan sama panjang 
 2. sudut yang berhadapan sama besar 
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e. Trapesium 
 1. satu pasang sisi yang berhadapan sejajar. 
 
f. Layang-layang 
 1. dua pasang sisi yang tidak berhadapan sama panjang 
 2. satu pasang sudut yang berhadapan sama besar. 

 
 
 

Pembelajaran yang Dilaksanakan pada Setiap Fase Pembelajaran 
 

1. Aktivitas yang dilaksanakan pada fase 1 (Informasi) 
a. Dengan memakai gambar bermacam-macam bangun segiempat, siswa 

diinstruksikan untuk memberi nama masing-masing bangun. 
b. Guru mengenalkan kosa kata khusus, seperti: simetri lipat, simetri putar, sisi 

berhadapan, sudut berhadapan, dan sisi sejajar. 
c. Dengan metode tanya jawab, guru menggali kemampuan awal siswa. 
 

2.  Aktivitas yang dilaksanakan pada fase 2 (Orientasiasi) 
1.  Siswa disuruh membuat suatu model bangun segiempat dari kertas. 

a. Dengan menggunakan model bangun tersebut serta kertas berpetak siku-
siku,  siswa diinstruksikan untuk menyelidiki: 
1) banyaknya sisi berhadapan yang sejajar 
2) sudut suatu bangun siku-siku atau tidak 

b. Dengan menggunakan suatu model bangun, siswa diminta untuk melipat 
model bangun tersebut. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menemukan 
sumbu simetri. Selanjutnya siswa diinstruksikan untuk menyelidiki 
banyaknya sumbu simetri yang dimiliki oleh suatu bangun. 

c. Melipat model tersebut pada diagonalnya, kemudian menempatkan yang 
satu di atas yang lain. Siswa diminta untuk menyelidiki banyaknya 
pasangan sudut berhadapan yang besarnya sama. 

d. Memotong pojok yang berdekatan, kemudian menempatkan salah satu sisi 
potongan pertama berimpit dengan salah satu sisi potongan yang kedua. 
Siswa diminta untuk menyelidiki apakah sudut yang berdekatan 
membentuk sudut lurus. 
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e. Memotong semua pojoknya dan menempatkan potongan-potongan tersebut 
sedemikian sehingga menutup bidang rata. Selenjutnya siswa diminta untuk 
menyelidiki apakah keempat sudut itu membentuk sudut putaran. 
1. Siswa diinstruksikan untuk mengukur panjang sisi-sisi suatu segiempat, 

apakah ada sisi yang sama panjang? 
2. Siswa diinstruksikan untuk mengukur diagonal suatu segi empat, 

apakah diagonalnya sama panjang? 
 

3. Aktivitas yang dilaksanakan pada fase 3 (Penjelasan) 
Siswa diberi bemacam-macam potongan segiempat. Mereka diminta untuk 
mengelompokkan segiempat berdasarkan sifat-sifat tertentu, seperti: 
a) segiempat yang mempunyai sisi sejajar 
b) segiempat yang mempunyai sudut-sudut siku-siku 
c) segiempat yang mempunyai sisi-sisi sama panjang 
 

4. Aktivitas yang dilaksanakan pada fase 4 (Orientasi Bebas) 
Dengan menggunakan potongan segitiga, siswa diminta untuk membentuk 
segiempat, dan menyebutkan nama segiempat yang telah terbentuk. 
 

5. Aktivitas yang dilaksanakan pada fase 5 (Integrasi) 
Siswa dibimbing untuk menyimpulkan sifat-sifat segiempat tertentu, seperti: 
a) sifat persegi adalah: .... 
b) sifat persegipanjang adalah .... 
c) sifat belahketupat adalah .... 
d) sifat jajargenjang adalah .... 
e) sifat layang-layang adalah .... 
f) sifat trapesium adalah .... 
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Latihan 
 

Untuk memantapkan  pemahaman Anda mcngenai materi di atas, silakan Anda 
mengerjakan latihan berikut ini! 
 
1.  Jelaskan maksud dari Skema segiempat yang ada pada uraian materi! 
2.  Buatlah contoh kegiatan pembelajaran segitiga yang sesuai dengan fase orientasi! 
3.  Buatlah contoh kegiatan pembelajaran segitiga yang sesuai dengan fase integrasi! 

 
Petunjuk Jawaban Latihan 
 
1.  Perhatikan dengan cermat arah setiap panah pada diagram. 
2.  Perhatikan kembali contoh kegiatan fase orientasi pada uraian materi 
3.  Perhatikan kembali contoh kegiatan fase integrasi pada uraian materi 

 
RANGKUMAN 

 
 

Geometri memberikan kepada kita jalan untuk mengartikan dan memikirkan alam 
sekitar kita. Ia dapat digunakan sebagai alat untuk mempelajari topik-topik  yang 
lain dalam matematika dan sains. 
 
Pembelajaran geometri menurut van Hiele harus sesuai dengan tahap pemahaman 
siswa. 
 
Dalam memperkenalkan bangun geometri, guru perlu memberikan penekanan pada 
bagian-bagian yang menjadi sifat (ciri) utama dari bangun tersebut. 
 
Wawasan keruangan jelas mendasari geometri. Wawasan keruangan itu esensial 
(dasar) untuk pemikiran kreatif dalam semua cabang matematika tingkat tinggi. Hal 
ini telah disarankan oleh ilmuwan terkenal, yaitu Einstein. Oleh karena itu, 
pembelajaran geometri perlu selalu ditingkatkan dan diperhatikan. 
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Tes Formatif 3 
 

Untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi ini, jawablah 
pertanyaan-pertanyaan berikut: 

             
Jawablah semua pertanyaan dengan tepat dan jelat! 
 
1. Apakah manfaat teori Van Hiele dalam praktik pembelajaran geometri? 
2. Mengapa siswa tidak dapat membedakan antara persegi dan persegipanjang? 
3. Sebutkan bermacam-macam segiempat berdasarkan sifat-sifat yang dimikinya! 
4. Apa hubungan antara persegipanjang dan jajargenjang? 
5. Mengapa siswa sulit membedakan persegi dan persegipanjang? 

 
Umpan Balik dan Tindak Lanjut 
 

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 3 yang 
terdapat pada bagian akhir Unit ini. Hitunglah jawaban Anda yang benar. 
Gunakanlah rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda 
terhadap materi Sub Unit 3. 
 
Rumus: 

                                      Jumlah Jawaban Anda yang Benar 
Tingkat Penguasaan  =                                                              x 100% 

10 
 

Arti tingkat penguasaan yang Anda capai: 
      90%  − 100%  =  baik sekali 
       80% −  89%   =  baik 
       70% −  79%   =  cukup 
       <  70%           =   kurang 

 
Bila tingkat penguasaan Anda mencapai 80% ke atas, Anda dapat melanjutkan 

dengan mempelajari materi pada unit berikutnya. Bagus! Tetapi, bila tingkat 
penguasaan Anda kurang dari 80%, Anda harus membaca kembali uraian materi Sub 
Unit 3, terutama pada bagian yang belum Anda kuasai. 
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Kunci Jawaban Tes Formatif 
 
Tes Formatif 1 
 

No Jawaban Skor 

 
1 

 
Tahap-tahap perkembangan kognitif dalam memahami geometri menurut Van 
Hiele: 

(1)Tahap Pengenalan 
(2) Tahap Analisis 
(3) Tahap Pengurutan  
(4) Tahap Deduksi  
(5) Tahap Keakuratan 

 
5 

 
2 

 
Pada tahap analisis anak dapat memahami sifat-sifat dari bangun-bangun 
geornetri, seperti pada sebuah kubus banyaknya sisi ada 6 buah, banyaknya 
rusuk ada 12 buah. Kemampuan yang tidak dimiliki, anak belum mengetahui 
hubungan yang terkait antara suatu bangunan geometri dengan bangun 
geometri lainnya. 

 
6 

 
3 

 
Alasan, anak pada tahap pengurutan, kemampuan deduksinya masih lebih 
lemah/belum berkembang, sedangkan untuk menunjukkan bahwa kedua 
diagonal pada persegi panjang itu sama, dan kedua diagonal persegi saling 
tegak lurus diperlukan kemampuan deduksi, yaitu kemampuan untuk menarik 
kesimpulan secara deduktif. 

 
5 

 
4 

 
Teori-teori mengenai pembelajaran geometri menurut Van Hiele di antaranya 
adalah: 

(1) Kombinasi yang baik antara waktu, materi pelajaran, dan metode 
mengajar yang digunakan untuk tahap-tahap tertentu dapat 
meningkatkan kemampuan berpikir siswa kepada tahap yang lebih 
tinggi. 

(2) Bila dua orang yang mempunyai tahap berpikir berlainan satu sama 
lain, kemudian saling bertukar pikiran, maka kedua. Orang tersebut 
tidak akan mengerti. 

 
Untuk mendapatkan hasil yang diinginkan yaitu anak memahami geometri 
dengan pengertian, kegiatan belajar anak harus disesuaikan dengan tahap 
berpikirnya. 

 
7 
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8 

 
5 

 
Manfaat teori belajar Van Hiele dalam pembelajaran geometri. 

(1) Dengan memahami teori belajar Van Hiele, guru dapat memahami 
mengapa seorang anak mengerti suatu topik dalam geometri. 

(2) Supaya kita menginginkan anak belajar geometri dengan mengerti, 
tahap pembelajaran kita harap disesuaikan dengan tahap berpikir 
siswa, tidak sebaliknya siswa yang menyesuaikan diri dengan tahap 
pembelajaran kita. 

Agar topik-topik dalam geometri dapat dipahami dengan baik, anak dapat 
mempelajari topik-topik tersebut berdasarkan urutan tingkat kesukarannya 
dimulai dari tingkat yang paling rendah sampai ke tingkat yang paling 
tinggi/kompleks. 

 
Tes Formatif 2 
 

No Jawaban Skor 
 

1 
 

Fase-fase pembelajaran tersebut adalah: 
1) fase informasi 
2) fase orientasi 
3) fase eksplisitasi 
4) fase orientasi bebas 
5) fase integrasi. 

 
5 

 
2 

 
Siswa menggali topik yang dipelajari (misalnya segi empat) 
menggunakan alat yang dengan cermat sudah dipersiapkan oleh 
guru. Aktivitas ini akan berangsur-angsur menampakkan kepada 
siswa struktur yang memberi ciri-ciri sifat komponen dan hubungan 
antar komponen suatu bangun segi empat. Alat atau pun bahan 
dirancang menjadi tugas pendek sehingga dapat mendatangkan 
respon khusus. Guru membantu siswa yang mengalami kesulitan 
melalui arahan maupun penjelasan. 

 
5 

 
3 

 
Siswa menyatakan pandangan yang muncul mengenai struktur yang 
diobservasi. Di samping itu, untuk membantu siswa menggunakan 
bahasa yang tepat dan akurat, guru memberi bantuan sesedikit 
mungkin. 

 
4 

 
4 

 
Siswa menghadapi tugas-tugas yang lebih kompleks berupa tugas 
yang memerlukan banyak langkah, tugas yang dilengkapi dengan 

 
5 
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banyak cara, dan tugas yang open-ended. Mereka memperoleh 
pengalaman dalam menemukan cara mereka sendiri, maupun dalam 
menyelesaikan tugas-tugas. 

 
5 

 
Siswa meninjau kembali dan meringkas apa yang telah dipelajari. 
Guru dapat membantu siswa dalam membuat sintesis ini dengan 
melengkapi survey secara global terhadap apa yang telah dipelajari. 

 
3 

 
Tes Formatif 3 
 

No Jawaban Skor 
 
1 

 
Guru akan menyampaikan bahan ajar sesuai dengan tahap pemahaman 
siswa, menyiapkan dengan cermat alat bantu ajar yang dapat 
mempermudah/mempercepat peemahaman konsep. 

 
2 

 
2 

 
Karena siswa hanya terfokus pada sudut-sudut kedua segi empat 
tersebut sama. Siswa tidak memperhatikan bahwa pada persegi 
keempat sisinya sama, sedang pada persegi panjang sisinya belum 
tentu sama. 

 
3 

 
3 

 
Layang-layang, trapesium, jajar genjang, belah ketupat, persegi panjang, 
dan persegi. 

 
5 

 
4 

 
Persegi panjang merupakan jajar genjang siku-siku. 

 
1 

 
5 

 
Karena siswa hanya memperhatikan bahwa keempat sisinya sama 
panjang. Siswa tidak memperhatikan besar sudut-sudutnya.

 
2 
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Glosarium 
 
Deduksi     :  adalah penarikan keseimpulan dari  

   umum ke khusus. 
 
Ekstrinsik    :  adalah sesuatu yang berada di luar diri  

    siswa. 
 
Fase Pembelajaran Geometri               : adalah langkah-langkah yang harus  

 diperhatikan dalam pembelajaran   
 geometri. 

 
Geometri             :  adalah suatu cabang dari matematika  

yang mempelajari titik, garis, bidang,  
dan ruang. 

 
Intrinsik                     :   adalah sesuatu yang berada di dalam  

diri siswa. 
 
Keakuratan            :  adalah ketelitian/kecermatan seseorang  

  dalam mengamati suatu objek. 
 
Tahap Pemahaman Geometri           : adalah tahapan yang harus dilalui siswa  

untuk memahami geometri. 
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PENDEKATAN PEMECAHAN MASALAH 
MATEMATIKA  

 

UNIT 5 

Nyimas Aisyah 
 
Pendahuluan 
 

embelajaran matematika di Sekolah Dasar sebagai bagian dari sistem pendidikan 
nasional, menurut kurikulum 2006, bertujuan antara lain agar siswa memiliki 

kemampuan yang dapat dialihgunakan melalui kegiatan matematika, sehingga 
terdapat keserasian antara pembelajaran yang menekankan pada pemahaman konsep 
dan pembelajaran yang menekankan pada keterampilan menyelesaikan soal dan 
pemecahan masalah. Hal ini dengan jelas mengisyaratkan bahwa pengajaran 
matematika di Sekolah Dasar juga bertujuan untuk melatih siswa memecahkan 
masalah. Melalui latihan pemecahan masalah, diharapkan siswa dapat 
mengembangkan kemampuan memecahkan masalah-masalah yang mereka jumpai  
dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pendekatan pemecahan masalah 
seyogyanya menjadi bagian dari pembelajaran matematika di sekolah.  

P 

Matematika yang disajikan dalam bentuk masalah akan memberikan motivasi 
kepada siswa untuk mempelajari matematika lebih dalam. Dengan dihadapkan suatu 
masalah matematika, siswa akan berusaha menemukan penyelesaiannya melalui 
berbagai strategi pemecahan masalah matematika. Kepuasan akan tercapai apabila 
siswa dapat memecahkan masalah yang dihadapinya. Kepuasan intelektual ini 
merupakan motivasi intrinsik bagi siswa. Dengan demikian, tampak jelas bahwa 
pemecahan masalah matematika mempunyai kedudukan yang penting dalam 
pembelajaran matematika di Sekolah Dasar. 

Pada Unit 5 ini Anda akan diperkenalkan lebih dalam tentang pengertian 
masalah dan pendekatan pemecahan masalah matematika, strategi pemecahan 
masalah matematika, dan langkah-langkah pembelajaran pemecahan masalah 
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matematika di Sekolah Dasar. Selanjutnya, setelah mempelajari materi Unit 5 ini, 
diharapkan Anda akan dapat mengaplikasikan pendekatan pemecahan masalah dalam 
pembelajaran matematika di kelas. Secara lebih terperinci, diharapkan Anda akan 
dapat: 
1. menyebutkan strategi pemecahan masalah  
2. menjelaskan pengertian pendekatan pemecahan masalah 
3. menjelaskan langkah-langkah pemecahan masalah 
Untuk membantu Anda mencapai tujuan tersebut, sajian materi dalam bahan ajar ini 
dibagi ke dalam tiga sub unit, sebagai berikut: 
1. Sub Unit 1 : membahas tentang Pengertian Pendekatan Pemecahan Masalah 
2. Sub Unit 2 : membahas Strategi Pemecahan Masalah 
3. Sub Unit 3 : menguraikan Langkah-langkah Pemecahan Masalah 
Untuk memahami ketiga sub unit di atas, Anda dituntut untuk membaca setiap uraian 
materi dengan cermat, mencatat kata-kata kuncinya, serta mengerjakan latihan dan 
tes formatif secara  disiplin tinggi. Dengan mengikuti petunjuk ini, mudah-mudahan 
Anda akan termotivasi, dan menjadikan pekerjaan yang menyenangkan bagi Anda. 
Semoga kesuksesan menanti Anda.  
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Subunit  1 
 

Pengertian Pendekatan Pemecahan  
Masalah Matematika 

 
 

nda tentu pernah merasakan adanya masalah. Tetapi apakah Anda mengetahui 
yang dimaksud dengan masalah tersebut. Memang tidak mudah 

mendefinisikannya. Jauh lebih mudah merasakannya. Masalah timbul apabila 
seseorang menginginkan sesuatu tetapi tidak segera mengetahui apa yang harus 
dilakukan untuk memperolehnya. Jadi, masalah adalah sesuatu yang timbul akibat 
adanya “rantai yang terputus” antara keinginan dan cara mencapainya . Keinginan 
atau tujuan yang ingin dicapai sudah jelas, tetapi cara untuk mencapai tujuan itu 
belum jelas. Biasanya tersedia berbagai alternatif yang bisa ditempuh untuk 
mencapai tujuan yang diinginkan itu. 

 A

Misalnya seseorang yang baru pertama kali mengunjungi sebuah kota ingin 
mencari sebuah kantor pos. Hal ini tentu merupakan masalah baginya, karena dia 
tidak tahu di mana ada kantor pos dan bagaimana mencapainya, walaupun tujuannya 
mencari kantor pos sudah jelas. Tetapi ada beberapa alternatif yang bisa ditempuh 
oleh orang ini untuk mencapai tujuannya, yaitu (1) melihat peta kota di mana ada 
kantor pos dan mengikuti jalan yang ada di peta itu, (2) bertanya kepada orang lain 
yang ditemuinya di jalan di mana kantor pos dan bagaimana mencapainya, atau  (3) 
memanggil taksi dan minta diantar ke sebuah kantor pos. 

Masalah bersifat relatif. Artinya, masalah bagi seseorang pada suatu saat 
belum tentu merupakan masalah bagi orang lain pada saat itu atau bahkan bagi orang 
itu sendiri beberapa saat kemudian. Secara lebih khusus, masalah bagi siswa kelas I 
Sekolah Dasar belum tentu merupakan masalah bagi siswa kelas IV Sekolah Dasar. 
Pada contoh di atas, menemukan sebuah kantor pos tentu bukan masalah bagi orang 
yang tinggal di kota itu dan tidak lagi menjadi masalah bagi orang itu sendiri pada 
kunjungannya yang kedua di kota itu. 

Pemecahan masalah pada dasarnya adalah proses yang ditempuh oleh 
seseorang untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya sampai masalah itu tidak 
lagi menjadi masalah baginya (Hudojo, 1988). Memilih salah satu di antara tiga 
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alternatif dan melaksanakannya hingga tiba di sebuah kantor pos adalah pemecahan 
masalah pada contoh di atas. 

Pada umumnya soal-soal matematika dapat dibedakan menjadi dua macam, 
yaitu soal rutin dan soal nonrutin. Soal rutin adalah soal latihan biasa yang dapat 
diselesaikan dengan prosedur yang dipelajari di kelas. Soal jenis ini banyak terdapat 
dalam buku ajar dan dimaksudkan hanya untuk melatih siswa menggunakan prosedur 
yang sedang dipelajari di kelas. Sedangkan soal nonrutin adalah soal yang untuk 
menyelesaikannya diperlukan pemikiran lebih lanjut karena prosedurnya tidak sejelas 
atau tidak sama dengan prosedur yang dipelajari di kelas. Dengan kata lain, soal 
nonrutin ini menyajikan situasi baru yang belum pernah dijumpai oleh siswa 
sebelumnya. Dalam situasi baru itu, ada tujuan yang jelas yang ingin dicapai, tetapi 
cara mencapainya tidak segera muncul dalam benak siswa.  

 Memberikan soal-soal nonrutin kepada siswa berarti melatih mereka 
menerapkan berbagai konsep matematika dalam situasi baru sehingga pada akhirnya 
mereka mampu menggunakan berbagai konsep ilmu yang telah mereka pelajari untuk 
memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi soal nonrutin inilah yang 
dapat digunakan sebagai soal pemecahan masalah. Dan pemecahan masalah dalam 
pengajaran matematika dapat diartikan sebagai penggunaan berbagai konsep, prinsip, 
dan keterampilan matematika yang telah atau sedang dipelajari untuk menyelesaikan 
soal nonrutin. Empat contoh berikut akan memperjelas perbedaan antara soal rutin 
dan soal nonrutin : 

1.  Buktikan bahwa jumlah setiap baris dari 6 lingkaran kecil di bawah ini adalah          
     9. 

1 
 
 5 6 

2 
 

3 2  
 

 
2. Gunakan angka 1 sampai 6 untuk mengisi 6 lingkaran kecil di bawah ini 

sehingga setiap baris berjumlah 9. 
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3. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 x 9 = . . . .  
4. Gunakan tanda operasi hitung biasa pada rangkaian angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9 sehingga hasilnya adalah 100 
 

Contoh (1) dan (3) adalah contoh soal rutin. Karena dalam contoh ini tidak 
ada situasi baru yang membutuhkan pemikiran lebih lanjut untuk menyelesaikannya. 
Apa yang harus dikerjakan untuk menyelesaikan soal ini segera muncul begitu soal 
ini selesai dibaca, yaitu menjumlahkan dan mengalikan bilangan bulat. Lain halnya 
dengan contoh (2) dan (4), apa yang harus dikerjakan untuk menjawab pada soal ini 
tidak sejelas pada contoh (1) dan (3), karena memerlukan strategi lain yaitu menebak 
dan menguji jawaban.  Oleh karena itu, untuk menyelasikan soal ini diperlukan 
pemikiran yang mendalam. Contoh soal (2) dan (4) inilah yang disebut soal 
pemecahan masalah matematika atau secara sederhana disebut sebagai masalah 
matematika.  

Di samping contoh di atas, juga dapat Anda membuat soal-soal pemecahan 
masalah dengan mempertimbangkan beberapa karakteristik soal-soal pemecahan 
masalah berikut. 

1. Memiliki lebih dari satu cara penyelesaian. Misalnya: 
Ahmad memiliki uang Rp 50.000,- Dia menggunakan uang tersebut untuk 
membayar tiket menonton pertandingan bola sebesar Rp 30.000,- dan membeli 
minuman ringan sebesar Rp 7.000,-. Berapa sisa uang yang dimilikinya 
sekarang? 

2. Memiliki lebih dari satu jawaban. Misalnya: 
Selisih kuadrat dua buah bilangan bulat adalah 48. Tentukan bilangan-bilangan 
tersebut! 

3. Melibatkan logika, penalaran, dan uji coba. Misalnya: 
Tiga orang anak menebak banyaknya permen yang terdapat dalam plastik. 
Mereka menebak 20, 23, dan 21. Anak pertama tebakannya keliru 1 angka, anak 
kedua keliru 3 angka, dan anak ketiga jawabannya tepat. Berapa banyak permen 
tersebut? 

4. Sesuai dengan situasi nyata dan minat siswa. Misalnya: 
Beberapa siswa berlatih futsal setiap hari Sabtu. Jika hari ini adalah Senin 5 
Maret 2007, pada tanggal berapa mereka akan berlatih kembali. 
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Untuk memecahkan soal-soal pemecahan masalah seperti contoh di atas, 
diperlukan berbagai strategi dan langkah-langkah pemecahan masalah yang secara 
mendalam akan dibahas di dalam sub Unit 2 bahan ajar ini. Sedangkan untuk 
melatihkan siswa menggunakan strategi pemecahan masalah tersebut, diperlukan 
suatu pendekatan pembelajaran yang disebut pendekatan pemecahan masalah 
(Problem Solving Approach). Pendekatan pemecahan masalah merupakan suatu 
pedoman mengajar yang sifatnya teoritis atau konseptual untuk melatihkan siswa 
memecahkan masalah-masalah matematika dengan menggunakan berbagai strategi 
dan langkah pemecahan masalah yang ada (Skemp, 1992).  

Kita ketahui bahwa dalam pemecahan masalah matematika, siswa 
dihadapkan pada situasi yang mengharuskan mereka memahami masalah 
(mengidentifikasi unsur yang diketahui dan yang ditanyakan), membuat model 
matematika, memilih strategi penyelesaian model matematika, melaksanakan 
penyelesaikan model matematika dan menyimpulkan. Untuk menghadapi situasi ini, 
guru memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya bagi siswa untuk 
mengembangkan ide-ide matematikanya sehingga siswa dapat memecahkan masalah 
tersebut dengan baik. Dalam hal ini guru tetap berpedoman pada strategi dan 
langkah-langkah pemecahan masalah yang ada. Hal ini berbeda pendekatan 
tradisional yang memfokuskan pada materi, sehingga siswa hanya diberikan prosedur 
yang tetap untuk menyelesaikan setiap masalah matematika.  

Mengingat karakteristik soal pemecahan masalah yang khas, maka 
pendekatan tradisional tidak akan dapat melatihkan siswa secara maksimal untuk 
memecahkan soal-soal pemecahan masalah matematika.  

Latihan 
Untuk memantapkan pemahaman Anda terhadap materi di atas, coba kerjakan 
latihan di bawah ini! 

1. Setelah Anda membaca uraian di atas, cobalah Anda simpulkan bagaimana 
Anda mengenal adanya suatu masalah? Jelaskan mengapa Anda 
menyimpulkan seperti  itu? 

2. Masalah bagi seseorang pada suatu saat belum tentu merupakan masalah bagi 
orang lain pada saat itu atau bahkan bagi orang itu sendiri beberapa saat 
kemudian. Setujukah Anda dengan pendapat ini? Dukung pendapat Anda 
dengan alasan! 

3. Cobalah diskusikan dengan teman-teman Anda, mengapa pemecahan masalah 
matematika penting diajarkan di Sekolah Dasar? 

5 - 6    Unit 5 



4. Berikan masing-masing dua buah contoh soal rutin dan soal non rutin dalam 
pelajaran matematika Sekolah Dasar! 

5. Mana diantara soal-soal di bawah ini yang dapat dikategorikan sebagai soal 
pemecahan masalah matematika bagi siswa kelas V Sekolah Dasar!   
a. Jika harga 8 pensil Rp 12.000,00,-, maka berapa harganya bila Eko 

ingin membeli 12 pensil? 
b. Luas suatu persegi panjang 24 cm2  dan kelilingnya adalah 20 cm. 

Berapa ukuran panjang dan lebar persegi panjang tersebut? 
c. Yasir mempunyai 7 kelereng dan Dayat 5 kelereng. Jika kelereng 

mereka diberikan kepada Zaki sebanyak 10 kelereng, masih bersisakah 
kelereng Yasir dan Dayat? 

d. Tentukan Keliling dan luas bangun di bawah ini! 
 
                                                       
                                        r 

                                 
Petunjuk Jawaban Latihan 

1. Anda cermati kembali pengertian masalah yang ada di uraian materi. 
Berdasarkan bekal tersebut, Anda dapat mengenal adanya suatu masalah. 

2. Pendapat Anda dapat saja berbeda-beda. Anda dapat menerima atau menolak 
pendapat tersebut dengan sejumlah argumentasi. Untuk memudahkan Anda 
mengemukakan pendapat, terlebih dahulu kaji kembali kapan suatu masalah itu 
timbul pada seseorang. 

3. Sebelum diskusi, ada baiknya Anda mencermati Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan  Sekolah Dasar terutama yang berkaitan dengan kompetensi yang 
harus dikuasai siswa Sekolah Dasar.   

4. Untuk menjawab soal ini, Anda harus memahami terlebih dahulu pengertian soal 
rutin dan soal non rutin sehingga Anda dapat menentukan karakteristik masing-
masing jenis soal tersebut. 

5. Berbekal pemahaman Anda tentang karakteristik soal rutin dan soal non rutin 
yang dikaitkan dengan materi pelajaran matematika pada setiap jenjang kelas di 
Sekolah Dasar, Anda akan dapat mengkategorikan soal pemecahan masalah pada 
masing-masing tingkatan tersebut.  
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Rangkuman 
Masalah adalah sesuatu yang tidak dapat terpecahkan oleh seseorang. 
Sedangkan pemecahan masalah pada dasarnya adalah proses yang 
ditempuh oleh seseorang untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya 
sampai masalah itu tidak lagi menjadi masalah baginya. 

Di dalam matematika, soal matematika nonrutin yang prosedur 
penyelesaiannya tidak sejelas atau tidak sama dengan prosedur yang sudah 
dipelajari siswa dapat dikatakan sebagai soal pemecahan masalah. 
Sedangkan pedoman mengajar yang sifatnya teoritis atau konseptual untuk 
melatihkan siswa memecahkan masalah-masalah matematika dengan 
menggunakan berbagai strategi pemecahan masalah yang ada disebut 
sebagai pendekatan pemecahan masalah (Problem Solving Approach). 

Pemecahan masalah penting untuk diajarkan pada siswa Sekolah Dasar, 
karena pemecahan masalah dapat melatih siswa untuk  mampu 
menggunakan berbagai konsep, prinsip dan keterampilan matematikan 
yang telah atau sedang dipelajarinya untuk memecahkan masalah 
matematika bahkan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-
hari 

 

Tes Formatif 1 
Untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi ini, jawablah 
pertanyaan-pertanyaan berikut. 

Jawablah semua pertanyaan dengan tepat dan jelas! 

1. Tuliskah satu masalah yang pernah Anda hadapi (jika memungkinkan gunakan 
ide-ide dari kejadian di sekitar Anda) 

2. Perhatikan secara seksama soal berikut. 
         Ahmad pada suatu hari berjalan-jalan di suatu desa dan ingin menyeberangi 

suatu sungai yang sangat lebar. Di tengah-tengah sungai ada dua pulau. 
Kedua pulau dan tepi sungai itu dihubungkan oleh 7 jembatan (Lihat 
Gambar) 
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       Apakah soal di atas merupakan masalah bagi Anda. Jelaskan. 

3. Jelaskan pengertian soal pemecahan masalah matematika! 
4. Tuliskan satu contoh soal pemecahan masalah untuk siswa kelas IV Sekolah 

Dasar! 
5. Jelaskan 2 buah perbedaan antara pendekatan pemecahan dengan pendekatan 

tradisional! 
 
Umpan Balik dan Tindak Lanjut 
 

Apabila Anda telah mengerjakan tes formatif, cocokkanlah jawaban Anda dengan 
kunci jawaban tes formatif yang terdapat pada bagian akhir unit ini, Kemudian 
berilah nilai terhadap jawaban yang Anda buat, dengan menggunakan pedoman 
perumusan yang ada pada bagian akhir unit ini. 

Rumus: 

                Jumlah Jawaban Anda yang Benar 

Tingkat Penguasaan  =                                                              x 100% 

                               Banyaknya soal 

      Arti tingkat penguasaan yang Anda capai: 
          90%  − 100%  =  baik sekali 
          80% −  89%   =  baik 
          70% −  79%   =  cukup 
           <  70%           =   kurang 
 
Bila tingkat penguasaan Anda mencapai 80% ke atas, Anda dapat melanjutkan 
dengan mempelajari materi pada sub unit berikutnya, Bagus! Tetapi, bila tingkat 
penguasaan Anda kurang dari 80%, Anda harus membaca kembali uraian materi Sub 
Unit 1, terutama pada bagian yang belum Anda kuasai. 
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Subunit  2 
 

Strategi Pemecahan Masalah Matematika 
 

ada suatu kesempatan jalan santai, Anda berjalan dengan kecepatan 5 km/jam di 
jalan datar,  3 km/jam mendaki, dan 6 km/jam menurun. Jika Anda memerlukan 

waktu 5 jam untuk berjalan di jalan datar, mendaki lalu turun dan kembali ke 
tempatnya semula melalui jalan yang sama, berapa jarak yang Anda tempuh? 

 P
Untuk memecahkan masalah di atas tidaklah mudah, karena memerlukan 

pemikiran yang mendalam. Namun dengan mengenal berbagai macam strategi 
pemecahan masalah yang akan pelajari pada Sub Unit 2 ini, Anda akan lebih mudah 
menyelesaikan permasalahan di atas. Pemahaman Anda tentang pengertian 
pemecahan masalah pada Sub Unit 1 akan dapat Anda jadikan sebagai referensi. 

Pada Sub Unit 1, kita sudah mengetahui bahwa pemecahan masalah adalah 
proses yang ditempuh oleh seseorang untuk menyelesaikan masalah yang 
dihadapinya sampai masalah itu tidak lagi menjadi masalah baginya. Suatu model 
yang dijadikan dasar untuk proses pemecahan masalah tersebut adalah model empat-
tahap yang diusulkan oleh George Polya (dalam Hudojo, 1988), yaitu : 

A. Memahami masalah 
B. Membuat rencana untuk menyelesaikannya 
C. Melaksanakan rencana yang dibuat pada langkah kedua 
D. Memeriksa ulang jawaban yang diperoleh. 

Model ini memperlihatkan bahwa pemecahan masalah merupakan suatu proses yang 
terdiri dari beberapa langkah yang saling berkaitan walaupun setiap langkah itu tidak 
selalu harus dilalui. Setelah kita memahami masalah, mungkin saja tanpa sadar kita 
memasuki tahap perencanaan atau mungkin langsung dapat melihat jalan 
penyelesainnya tanpa harus melalui tahap perencanaan. Namun pemeriksaan ulang 
terhadap jawaban yang diperoleh perlu dilakukan untuk melihat bagaimana 
sebenarnya masalah diselesaikan, dan lebih penting lagi, untuk mendapat pola 
pemecahan masalah yang nantinya dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah 
yang serupa. 

Untuk membuat rencana penyelesaian, Anda harus mengenal terlebih dahulu 
beberapa strategi pemecahan masalah matematika agar pemecahan masalah dapat 
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dilakukan secara lebih efektif dan sistematis. Secara sederhana, strategi pemecahan 
masalah matematika  dapat diartikan sebagai suatu teknik penyelesaian soal-soal 
pemecahan masalah matematika yang bersifat praktis. Strategi ini memuat beberapa 
komponen yang merupakan prasyarat dalam menggunakannya. Dari beberapa 
komponen tersebut, yang paling esensial adalah komponen materi matematika itu 
sendiri. Oleh karena itu, untuk dapat memilih strategi yang paling tepat dalam 
penyelesaian soal-soal pemecahan masalah matematika, pemahaman yang baik 
tentang materi itu sendiri sangat diperlukan sekali. Seseorang yang memiliki 
pemahaman materi yang kurang memadai, akan mengalami kesulitan dalam 
melaksanakan penyelesaian soal-soal pemecahan masalah matematika. 

Di samping kemampuan memahami substansi materi matematika, kemampuan 
menghitung juga merupakan bagian yang penting dalam menggunakan strategi 
untuk menyelesaikan soal-soal pemecahan masalah. Hampir semua strategi 
pemecahan masalah matematika menuntut keterampilan menghitung ini, karena 
soal-soal pemecahan matematika pada umum didominasi oleh soal-soal hitungan 
matematika. 

Ada berbagai macam strategi pemecahan matematika (Reys, 1978). Di dalam 
Sub Unit 2, Anda akan dikenalkan sebelas strategi sebagai berikut. 

 
1. Beraksi (Act It Out) 

Strategi ini menuntut kita melihat apa yang ada dalam masalah dan membuat 
hubungan antar komponen dalam masalah menjadi jelas melalui serangkaian 
aksi fisik atau manipulasi objek.  Perhatikan dua contoh permasalahan berikut: 

a. Enam siswa sedang berdiri di depan kelas. Lima siswa ikut 
bergabung. Berapa banyak siswa yang berdiri di depan kelas 
sekarang? 

b. Jika 7 orang mengendarai sepeda dan becak dengan jumlah roda 19, 
berapa orang yang mengendarai sepeda dan berapa orang yang 
mengendarai becak? 

Untuk memperjelas hubungan antar komponen dalam permasalahan nomor (1) 
di atas,   kita dapat menggunakan aksi fisik. Namun, untuk soal nomor (2), aksi 
fisik tentu saja tidaklah mudah. Oleh karena itu, kita dapat menggunakan 
manipulasi objek agar hubungan antar komponen dalam permasalahan menjadi 
jelas. 
 

2. Membuat Gambar atau Diagram 
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Strategi ini digunakan untuk menyederhanakan masalah dan memperjelas 
hubungan yang ada. Untuk membuat gambar atau diagram ini, kita tidak perlu 
membuatnya secara detail tetapi cukup yang berhubungan dengan permasalahan 
yang ada. Perhatikan contoh permasalahan berikut. 
Seseorang menempuh perjalanan dari kota A ke kota B dengan mengendarai 
mobil. Pada saat pergi kecepatan kendaraannya adalah 30 km/jam dan pada 
saat pulang 40 km/jam. Jika jarak tempuh kendaraan adalah 210 km, berapa 
waktu yang diperlukannya untuk menempuh perjalanan pergi dan pulang. 
 
Untuk memperjelas hubungan antar komponen dalam permasalahan di atas, kita 
dapat membuat gambar yang relevan seperti contoh di bawah ini. 

 

 

 
 
 

 
 

 
3. Mencari Pola 

Pada prinsipnya, strategi mencari pola ini sudah dikenal sejak di Sekolah Dasar. 
Untuk memudahkan memahami permasalahan,  siswa seringkali diminta untuk 
membuat tabel dan kemudian menggunakannya untuk menemukan pola yang 
relevan dengan permasalahan yang ada. Perhatikan contoh permasalahan 
berikut: 
Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyebarkan berita di sebuah kota 
yang berpenduduk 90.000 orang jika setiap orang yang mendengar berita itu 
menyebarkannya kepada 3 orang setiap 15 menit ? 

Untuk memperjelas permasalahan di atas, kita dapat membuat pola dengan 
didahului membuat tabel seperti contoh di bawah ini 
 

Tabel 5.1. 
Hubungan Banyaknya Orang yang Menerima Berita dan Berita yang Diterima 

Menit ke- 15 30 45 60 75 . . . n 

Orang 3 6 9 12 15 . . . 90.000 
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Pada Tabel 5.1 di atas, terlihat bahwa terdapat hubungan antara waktu 
penyebaran berita  dan banyaknya orang yang menerima berita. Dengan 
demikian kita dapat membuat pola berdasarkan Tabel ini. 
 

4. Membuat Tabel 
Strategi ini membantu mempermudah siswa untuk melihat pola dan memperjelas 
informasi yang hilang. Dengan kata lain, strategi ini sangat membantu dalam 
mengklasifikasi dan menyusun informasi atau data dalam jumlah besar. 
Perhatikan contoh permasalahan berikut. 

Di dalam suatu pembelajaran matematika yang menggunakan metode diskusi, 
kelas dibagi ke dalam lima kelompok yaitu kelompok I sampai dengan kelompok 
V. Setiap wakil kelompok diminta untuk menyajikan hasil diskusi kelompoknya di 
depan kelas. Budi menyajikan pertama kali dan Tia menyajikan laporannya  
yang terakhir. Sedangkan Rudi menyajikan laporannya lebih dahulu dari Tia, 
Ani melaporkan setelah Budi tetapi sebelum Rudi dan Andi mendapat 
kesempatan pada urutan ketiga. Berada di kelompok berapakah Rudi? 
Untuk memperjelas permasalahan di atas, informasi yang terdapat pada 
permasalahan disusun dalam bentuk Tabel seperti contoh di bawah ini. 

Tabel 5.2  

Daftar Urutan Penyajian Laporan 

Kelompok I Kelompok II Kelompok III Kelompok IV Kelompok V 

Budi Ani Andi Rudi Tia 

 

Berdasarkan Tabel 5.2 di atas terlihat dengan jelas bahwa Rudi berada di 
keompok IV. 

 
5. Menghitung Semua Kemungkinan secara Sistematis. 

Strategi ini sering digunakan bersamaan dengan strategi “mencari pola” dan 
“membuat tabel”, karena kadangkala tidak mungkin bagi kita untuk 
mengidentifikasi seluruh kemungkinan himpunan penyelesaian. Dalam kondisi 
demikian, kita dapat menyederhanakan pekerjaan kita dengan mengkategorikan 
semua kemungkinan tersebut ke dalam beberapa bagian. Namun, jika 
memungkinkan kadang-kadang kita juga perlu mengecek atau menghitung 
semua kemungkinan jawaban tersebut. Perhatikan dua buah contoh 
permasalahan berikut. 
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Dalam berapa cara orang dapat menjumlahkan 8 bilangan ganjil untuk 
mendapat jumlah 20 ? (Sebuah bilangan dapat digunakan lebih dari satu kali. 

Jika setiap huruf di bawah ini diberi kode dengan angka 0, 1, 2, 3, 6, 7, dan 9. 
Tentukan hasil penjumlahan soal berikut. 

SUN 

FUN  + 

SWIM 

Untuk memecahkan permasalahan nomor (6) di atas, kita dapat menghitung 
semua kemungkinan jawabannya karena kemungkinannya relatif sedikit. Namun 
untuk soal nomor (7), menghitung semua kemungkinan tentu saja tidaklah 
mudah. Oleh karena itu kita dapat mengklasifikasikan semua kemungkinan ke 
dalam beberapa bagian.   
  

6. Menebak dan Menguji 
Strategi Menebak yang “terdidik” ini didasarkan pada aspek-aspek yang relevan 
dengan permasalahan yang ada, ditambah pengetahuan dari pengalaman 
sebelumnya. Hasil tebakan tentu saja harus diuji kebenarannya serta diikuti oleh 
sejumlah alasan yang logis. Perhatikan contoh permasalahan berikut: 
(8)  Potonglah  daerah  segitiga  di bawah  ini  menjadi  tiga  bagian  
sedemikian hingga  
      ketiga bagian mempunyai luas dengan perbandingan 1 : 2 : 3. 
 
 
 
 
 
 
Dengan berbekal pengalaman dan pengetahuan tentang cara mencari luas 
segitiga, kita dapat menebak jawaban permasalahan di atas, yaitu dengan 
menarik garis tinggi dan membagi alas segitiga menjadi tiga bagian yang sama 
panjang. Namun demikian tebakan tersebut tetap harus diuji kebenarannya 
secara logis.  

7. Bekerja Mundur 
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Strategi ini cocok untuk menjawab permasalahan yang menyajikan kondisi 
(hasil)  akhir dan menanyakan sesuatu yang terjadi sebelumnya. Perhatikan 
contoh permasalahan berikut: 
Gita membuat beberapa kue. Seperdua bagian kue disimpannya untuk dimakan 
pada hari berikutnya. Kemudian dia membagi kue yang tersisa kepada tiga 
saudaranya sehingga setiap anak memperoleh 4 kue. Berapa banyak kue yang 
dibuat Gita? 

Pada permasalahan di atas, hasil akhirnya sudah diketahui yaitu 4 kue yang 
diperoleh masing-masing saudara Gita. Yang ditanyakan adalah kondisi 
sebelumnya yaitu banyak kue yang dimasak Gita. Untuk menyelesaikan 
permasalahan ini, kita menggunakan strategi bekerja mundur dengan terlebih 
dahulu menghitung jumlah kue yang diterima semua saudara Gita dan kemudian 
mengalikan hasilnya dengan dua 
 

8. Mengidentifikasi Informasi yang Diinginkan, Diberikan dan Diperlukan 
Strategi ini membantu kita menyortir informasi dan memberi mereka 
pengalaman dalam merumuskan pertanyaan. Dalam hal ini kita perlu 
menentukan pemasalahaan yang akan dijawab, menyortir informasi-informasi 
penting untuk menjawabnya, dan memilih langkah-langkah penyelesaian yang 
sesuai dengan soal. Perhatikan contoh permasalahan berikut: 
(10) Tentukan merek produk yang paling baik untuk tujuan tertentu. 

Untuk menjawab permasalahan di atas, terlebih dahulu kita harus menentukan 
permasalahan yang akan dijawab yaitu merek produk terbaik untuk tujuan 
tertentu misalnya mencuci pakaian. Selanjutnya kita menyortir informasi-
informasi yang ada di sekitar kita untuk menjawab permasalahan sebelum kita 
menyelesaikannya. 

 
9. Menulis Kalimat terbuka 

Strategi ini membantu kita melihat hubungan antara informasi yang diberikan 
dan yang dicari. Untuk menyederhanakan permasalahan, kita dapat 
menggunakan variabel sebagai pengganti kalimat dalam soal. Perhatikan contoh 
permasalahan berikut: 
 (11) Tunjukkan bahwa jumlah dua bilangan genap adalah genap! 

Informasi yang diberikan pada soal di atas adalah dua bilangan genap yang dapat 
ditulis dengan 2n dan 2m dengan n dan m bilangan cacah. Sedangkan informasi 
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yang akan dicari adalah menunjukkan jumlahnya adalah genap. Jadi yang akan 
ditunjukkan adalah 2n + 2m = 2 (n + m) 

 
10. Menyelesaikan Masalah yang Lebih Sederhana atau Serupa 

Suatu masalah yang rumit dapat diselesaikan dengan cara  menyelesaikan 
masalah yang serupa tetapi lebih sederhana. Perhatikan contoh permasalahan 
berikut: 
(12) Gunakan mistar untuk mengukur tebal selembar kertas. 

Untuk mengukur selembar kertas tentu bukan pekerjaan yang mudah. Oleh 
karena itu, untuk menjawab permasalahan di atas, kita dapat mengubahnya 
dengan mengukur 100 lembar kertas yang sama dan kemudian membagi hasil 
pengukurannya dengan 100. 
 

11. Mengubah Pandangan 
Strategi ini bisa digunakan setelah beberapa strategi lain telah dicoba tanpa hasil. 
Masalah yang dihadapi perlu didefinisikan dengan cara yang sama sekali 
berbeda. Perhatikan contoh permasalahan berikut: 
(13) Tentukan hasil dari 1 + 2 + 3 + . . . + 49  
Untuk menyelesaikan permasalahan di atas, cara yang biasa yang digunakan 
adalah dengan menjumlahkan semua bilangan satu persatu. Pandangan ini harus 
diubah dengan menggunakan cara yang lebih sederhana yaitu dengan 
menjumlahkan 1 dan 49, 2 dan 48, dan seterusnya. Karena jumlah setiap 
pasangan bilangan ini 50, maka hasil akhir permasasalahan di atas dengan 
mudah akan diperoleh. 
 

Coba Anda perhatikan kembali secara seksama kesebelas strategi 
pemecahan masalah matematika di atas. Apakah strategi mencari pola akan efektif 
jika digunakan tanpa terlebih dahulu permasalahan disederhanakan dalam bentuk 
tabel? Begitupun strategi beraksi, apakah dapat digunakan untuk menyelesaikan 
suatu permasalahan tanpa digabung dengan strategi yang lain misalnya membuat 
kalimat terbuka? Jawabannya tidak! Hal ini menunjukkan bahwa pada prinsipnya 
kita dapat menggabungkan beberapa strategi ketika kita akan menyelesaikan suatu 
soal pemecahan masalah matematika. Bahkan satu soal pemecahan masalah dapat 
saja diselesaikan dengan lebih dari satu strategi.  
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Untuk memilih manakah strategi yang paling tepat digunakan untuk 
memecahkan suatu permasalahan, diperlukan suatu keterampilan dan langkah-
langkah yang secara terinci akan dibahas pada Sub Unit 3.  
 
Latihan 
Untuk memantapkan pemahaman Anda terhadap materi di atas, coba kerjakan 
latihan di bawah ini! 

1. Mintalah dua orang teman Anda untuk menyelesaikan soal berikut. 
Jika dua bilangan berjumlah 18 dan hasil kalinya 45, carilah kedua bilangan itu. 

Apakah strategi yang digunakan kedua teman Anda ini sama? Jelaskan! 

2. Cobalah diskusikan dengan teman-teman Anda, Mengapa strategi pemecahan 
masalah matematika penting dalam pemecahan masalah matematika? 

3. Sebutkan satu prasyarat penting yang harus kita  miliki agar dapat menggunakan 
strategi-strategi pemecahan masalah secara efektif? 

Petunjuk Jawaban Latihan 

1. Anda cermati kembali pengertian masalah yang ada di uraian materi. 
Berdasarkan bekal tersebut, Anda dapat mengenal adanya suatu masalah. 

2. Pendapat Anda dapat saja berbeda-beda. Anda dapat menerima atau menolak 
pendapat tersebut dengan sejumlah argumentasi. Untuk memudahkan Anda 
mengemukakan pendapat, terlebih dahulu kaji kembali kapan suatu masalah itu 
timbul pada seseorang. 

3. Sebelum diskusi, ada baiknya Anda mencermati Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan  Sekolah Dasar terutama yang berkaitan dengan kompetensi 
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Rangkuman 
Strategi pemecahan masalah matematika  adalah suatu teknik 
penyelesaian soal-soal pemecahan masalah matematika yang bersifat 
praktis. Strategi ini memuat komponen materi matematika sebagai 
komponen yang paling penting.  

Ada sebelas strategi yang sering digunakan dalam pemecahan masalah 
matematika, yaitu:  (1) Beraksi,  (2) Membuat gambar atau diagram,  (3) 
Membuat pola, (4) Membuat tabel,  (5) Menghitung semua 
kemungkinan secara sistematis,   (6)  Menebak dan menguji, (7) Bekerja 
mundur, (8) Mengidentifikasi Informasi yang Diinginkan dan diberikan,  
(9) Menulis Kalimat terbuka, (10) Menyelesaikan Masalah yang lebih 
sederhana atau serupa, dan (11) Mengubah pandangan. 

 

Tes Formatif 2 
Jawablah semua pertanyaan dengan tepat dan jelas! 

1. Jelaskan apakah yang dimaksud dengan strategi pemecahan masalah 
matematika? 

2. Tunjukkan bahwa permasalahan nomor (9) dapat diselesaikan dengan dua 
macam strategi! 

3. Sebutkan materi-materi prasyarat yang harus dikuasi untuk menyelesaikan 
soal nomor 2 tersebut! 

4. Perhatikan permasalahan-permasalahan (1) sampai dengan (13). 
Identifikasi permasalah-permasalahan yang penyelesaiannya akan 
didominasi perhitungan-perhitungan matematika! 

5. Identifikasi level kelas (rendah/tinggi) yang sesuai dengan permasalahan-
permasalahan (1) sampai dengan (13). 
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Umpan Balik dan Tindak Lanjut 
Apabila Anda telah mengerjakan tes formatif, cocokkanlah jawaban Anda dengan 
kunci jawaban tes formatif yang terdapat pada bagian akhir unit ini, Kemudian 
berilah nilai terhadap jawaban yang Anda buat, dengan menggunakan pedoman 
perumusan yang ada pada bagian akhir unit ini. 

Rumus: 

                Jumlah Jawaban Anda yang Benar 

Tingkat Penguasaan  =                                                              x 100% 

                                Banyaknya soal 

     Arti tingkat penguasaan yang Anda capai: 
      90%  − 100%  =  baik sekali 
       80% −  89%   =  baik 
       70% −  79%   =  cukup 
       <  70%           =   kurang 
 
Bila tingkat penguasaan Anda mencapai 80% ke atas, Anda dapat melanjutkan 
dengan mempelajari materi pada sub unit berikutnya, Bagus! Tetapi, bila tingkat 
penguasaan Anda kurang dari 80%, Anda harus membaca kembali uraian materi Unit 
5, terutama pada bagian yang belum Anda kuasai. 
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Subunit  3 
 

LANGKAH-LANGKAH PENDEKATAN 
 PEMECAHAN MASALAH 

 

etelah Anda memahami strategi-srrategi pemecahan masalah matematika yang 
ada pada Sub Unit 2, tentu akan timbul pertanyaan bagaimana menerapkan 

strategi-strategi tersebut pada pembelajaran pemecahan masalah di Sekolah Dasar. 
Pertanyaan ini akan terjawab pada uraian materi Sub Unit 3 ini. Ada dua materi yang 
akan Anda pelajari pada Sub Unit 3 ini, yaitu (1) langkah-langkah umum 
pembelajaran pemecahan masalah dan (2) contoh penerapan pendekatan masalah 
pada pembelajaran pemecahan masalah matematika di Sekolah Dasar.  

 S

Setelah mempelajari materi Sub Unit 3 ini,  diharapkan Anda akan dapat 
membuat contoh penerapan pendekatan pemecahan masalah pada pembelajaran 
pemecahan masalah di Sekolah Dasar. Untuk itu Anda harus memahami secara baik 
uraian materi dan rangkuman yang ada serta mengerjakan latihan dan tes formatif 
secara disiplin tinggi. 

 
A. Langkah-langkah Umum  

Secara garis besar langkah-langkah pendekatan pemecahan masalah 
mengacu kepada model empat-tahap pemecahan masalah yang diusulkan oleh 
George Polya pada Sub Unit 2,  sebagai berikut. 

1. Memahami masalah 
2. Membuat rencana untuk menyelesaikan masalah 
3. Melaksanakan rencana yang dibuat pada langkah kedua 
4. Memeriksa ulang jawaban yang diperoleh 
 

Memahami masalah 
Pada  tahap  ini, kegiatan pemecahan masalah diarahkan untuk membantu 

siswa menetapkan apa yang diketahui pada permasalahan dan apa yang ditanyakan.  
Beberapa pertanyaan perlu dimunculkan kepada siswa untuk membantunya dalam 
memahami masalah ini. Pertanyaan-pertanyaan tersebut, antara lain: 
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a. Apakah yang diketahui dari soal? 
b. Apakah yang ditanyakan soal? 
c. Apakah saja informasi yang diperlukan? 
d. Bagaimana akan menyelesaikan soal? 

Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan di atas, diharapkan siswa dapat lebih 
mudah mengidentifikasi unsur yang diketahui dan yang ditanyakan soal. Dalam hal 
ini, strategi  mengidentifikasi informasi yang diinginkan, diberikan, dan diperlukan 
akan sangat membantu siswa melaksanakan tahap ini. Perhatikan contoh 
permasalahan berikut: 
(14) ” Hasil bagi dua buah bilangan cacah adalah 5. Jika jumlah kedua bilangan 
cacah  adalah 36, tentukan kedua bilangan cacah tersebut. 

Penyelesaian: Misalkan bilangan tersebut adalah a dan b. 
Diketahui: 

b
a   =  5 

a  +  b  =  36 
Ditanya : a  =  . . . .? 
               b  =  . . . .? 
 

Membuat Rencana untuk Menyelesaikan Masalah 
Pendekatan pemecahan masalah tidak akan berhasil tanpa perencanaan 

yang baik. Dalam perencanaan pemecahan masalah, siswa diarahkan untuk dapat 
mengidentifikasi strategi-strategi pemecahan masalah yang sesuai untuk 
menyelesaikan masalah. Dalam mengidentifikasi strategi-strategi pemecahan 
masalah ini, hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah apakah strategi 
tersebut berkaitan dengan permasalahan yang akan dipecahkan. Untuk contoh 
permasalahan (14) di atas, strategi membuat gambar atau tabel tentu tidak terkait 
dengan permasalahan yang akan dipecahkan. Strategi yang kemungkinan paling 
tepat digunakan adalah strategi bekerja mundur dan menggunakan kalimat terbuka. 

 
Melaksanakan Penyelesaian Soal 

Jika siswa telah memahami permasalahan dengan baik dan sudah 
menentukan strategi pemecahannya, langkah selanjutnya adalah melaksanakan 
penyelesaian soal sesuai dengan yang telah direncanakan. Kemampuan siswa 
memahami substansi materi dan keterampilan siswa melakukan perhitungan-
perhitungan matematika akan sangat membantu siswa untuk melaksanakan tahap 
ini. Perhatikan kembali contoh penyelesaian permasalahan (14).  
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b
a   =  5                         a  =  5b ⇒

a  +  b  =  36                  5b  +  b  =  36 ⇒
                                      6b  =  36 ⇒
                                      b   =  6 ⇒
b  =  6      a  = 5  x 6  =  30 ⇒
Jadi bilangan-bilangan tersebut adalah 30 dan 6 

 
Memeriksa Ulang Jawaban yang Diperoleh 

Langkah memeriksa ulang jawaban yang diperoleh merupakan langkah 
terakhir dari pendekatan pemecahan masalah matematika (Hudojo, 2001). Langkah 
ini penting dilakukan untuk mengecek apakah hasil yang diperoleh sudah sesuai 
dengan ketentuan dan tidak terjadi kontradiksi dengan yang ditanya. 

Ada empat langkah penting yang dapat dijadikan pedoman untuk dalam 
melaksanakan langkah ini, yaitu: 

a. Mencocokkan hasil yang diperoleh dengan hal yang ditanyakan 
b. Menginterpretasikan jawaban yang diperoleh 
c. Mengidentifikasi adakah cara lain untuk mendapatkan penyelesaian 

masalah 
d. Mengidentifikasi adakah jawaban atau hasil lain yang memenuhi. 
Pada contoh penyelesaian permasalahan (14) di atas, hasil yang diperoleh 

adalah bilangan 30 dan 6. Sedangkan unsur yang diketahui adalah 
b
a   =  5. Jika 

bilangan-bilangan 30 dan 6  kita gantikan ke 
b
a   =  5, kita dapatkan bahwa  

6
30   =  

5 bernilai benar. Hal ini menunjukkan bahwa hasil yang kita peroleh sudah sesuai 
dengan yang diketahui.   

 
B. Contoh Penerapan   

Untuk menerapkan pendekatan pemecahan masalah dalam pembelajaran 
pemecahan masalah matematika di Sekolah Dasar, dapat dilakukan secara klasikal 
maupun kelompok dengan mengikuti langkah-langkah umum pendekatan 
pemecahan masalah dan langkah-langkah pembelajaran yang biasa dilakukan di 
Sekolah Dasar, yaitu pendahuluan, pengembangan, penerapan, dan penutup .  

Berikut ini akan disajikan Contoh penerapan keempat langkah ini pada 
pembelajaran matematika pada materi pokok Volum Bangun Ruang  untuk siswa 
Kelas V Sekolah Dasar.  
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1. Pendahuluan 
 Mengiformasikan tujuan pembelajaran. 
 Mengingatkan siswa tentang rumus volum bangun ruang kubus dan balok 
 Mengarahkan siswa untuk membaca secara cermat satu permasalahan 

secara individual (permasalahan dapat disajikan dalam bentuk LKS). 
Misalkan permasalahan tersebut adalah sebagai berikut. 
Diketahui kotak berbentuk balok dengan ukuran seperti di bawah ini.  

 
 
                                        12 
                                                                           8 
                                                        30 

Carilah kotak lain dengan ukuran yang berbeda tetapi memilki volum 
yang sama. 

 
       2. Pengembangan                       

 Membimbing siswa untuk memahamai masalah dengan mengajukan 
pertanyaan-pertanyaan berikut. 

(a) Apakah yang diketahui dari soal? 
(b) Apakah yang ditanyakan soal? 
(c) Informasi apakah yang diperlukan untuk menjawab soal? 

 Membantu siswa menentukan strategi pemecahan masalah yang sesuai 
dengan permasalahan yang diberikan, misalnya dengan menebak ukuran 
yang diminta dan mengeceknya kemudian. Tebakan yang dibuat siswa 
hendaknya disertai dengan analisis yang masuk akal. Misalnya, siswa 
menebak ukuran yang diminta adalah panjang balok = 15 satuan, lebar = 12 
satuan, dan tinggi 16 satuan. Analisis terhadap tebakan ini adalah apabila 
ukuran panjang dibagi dua maka ukuran yang lain harus dikali dua agar 
diperoleh hasil perkalian yang sama. 

 Meminta siswa melaksanakan penyelesaian sesuai dengan yang telah 
direncanakan (Guru memberi bantuan jika diperlukan). Siswa dapat bekerja 
secara individual secara bebas dan siswa diberi kebebasan untuk memilih 
cara penyelesaian soal. 

 Bila suatu penyelesaian sudah diperoleh, Guru mendiskusikan apakah 
jawaban siswa sudah benar dan adakah kemungkinan alternatif jawaban lain 
atau cara lain untuk memperoleh jawab tersebut. Pada tahap ini akan terlihat 
bahwa jawaban yang diperoleh siswa akan beragam, begitupun cara 
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menjawabnya. Hal ini sesuai dengan karakteristik soal pemecahan masalah 
itu sendiri. 

       3.   Penerapan                       
 Guru menguji pemahaman siswa atas konsep yang diajarkan dengan 

pemberian beberapa permasalahan lain yang ada dalam LKS.  
 Memotivasi siswa untuk terlibat dalam pemecahan masalah 

      4.   Penutup                       
 Membantu siswa mengkaji ulang hasil pemecahan masalah 
 Menyimpulkan hasil pembelajaran 

 
Di samping keempat langkah di atas, masih ada beberapa hal yang perlu 

dipertimbangkan Guru sebelum mengajarkan pemecahan masalah ini pada siswa 
Sekolah Dasar. Pertimbangan-pertimbangan tersebut, antara lain adalah: 
1. Kemampuan siswa memahami substansi materi yang ada pada permasalahan 

Kemampuan ini memegang peranan penting dalam pemecahan masalah, karena 
siswa yang tidak memiliki kemampuan yang memadai dalam memahami 
substansi materi yang ada pada permasalahan, akan mengalami banyak kesulitan 
dan menyelesaikan soal-soal pemecahan masalah. Oleh karena itu Guru harus 
benar-benar cermat dalam mengidentifikasi apakah substansi materi yang ada 
pada permasalahn sudah benar-benar dikuasai dengan baik oleh siswa. Apabila 
belum, maka mengajarkan soal-soal pemecahan masalah akan menjadi tidak 
bermakna. Oleh karena itu, sebelum melatih siswa menyelesaikan soal-soal 
pemecahan masalah, Guru terlebih dahulu memfasilitasi siswa untuk memahami 
materi prasyarat yang harus dikuasai siswa. Proses ini dapat dilakukan Guru 
melalui kegiatan apersepsi atau pemberian tugas menyelesaikan soal-soal rutin 
yang terkait dengan soal-soal pemecahan masalah yang akan dipecahkan. 

2. Keterampilan siswa melakukan perhitungan-perhitungan matematika 
Kemampuan ini tidak kalah pentingnya dengan kemampuan siswa memahami 
substansi materi yang ada pada permasalahan. Siswa yang kemampuan dalam 
memahami substansi materi, masih akan mengalami kesulitan apabila tidak 
terampil dalam melakukan perhitungan-perhitungan matematika, karena hampir 
semua strategi pemecahan masalah matematika melibatkan perhitungan-
perhitungan matematika yang kadang-kadang cukup kompleks. Olah karena itu, 
keterampilan ini perlu selalu dilatihkan kepada siswa dalam rangka 
mengembangkan kemampuan siswa menyelesaikan soal-soal pemecahan 
masalah matematika. 

3. Kemampuan Guru menyiapkan soal-soal pemecahan masalah. 
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Membuat soal-soal pemecahan masalah tidaklah semudah membuat soal-soal 
rutin. Soal- soal pemecahan masalah tidak dapat sekonyong-konyong dibuat 
Guru tanpa melalui proses pemikiran yang panjang. Guru harus memiliki 
berbagai macam bacaan agar diperoleh soal-soal pemecahan masalah yang 
bermakna. Sumber bacaan yang dapat dijadikan Referensi bagi Guru adalah 
buku-buku, koran-koran atau majalah-majalah yang berhubungan dengan 
matematika Sekolah Dasar.  

 

Latihan 
Untuk memantapkan pemahaman Anda terhadap materi di atas, coba kerjakan latihan 
di bawah ini! 

1. Sebutkan langkah-langkah pokok pendekatan pemecahan masalah matematika! 
2. Pertanyaan apa saja yang perlu dimunculkan pada langkah memahami soal! 
3. Jelaskan mengapa langkah mengecek kembali perlu dilakukan dalam 

penyelesaian soal-soal pemecahan masalah matematika? 
 

Petunjuk Jawaban Latihan 

1. Anda cermati kembali pengertian masalah yang ada di uraian materi. 
Berdasarkan bekal tersebut, Anda dapat mengenal adanya suatu masalah. 

2. Pendapat Anda dapat saja berbeda-beda. Anda dapat menerima atau menolak 
pendapat tersebut dengan sejumlah argumentasi. Untuk memudahkan Anda 
mengemukakan pendapat, terlebih dahulu kaji kembali kapan suatu masalah itu 
timbul pada seseorang. 

3. Sebelum diskusi, ada baiknya Anda mencermati Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan  Sekolah Dasar terutama yang berkaitan dengan kompetensi 
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Rangkuman 
Secara garis besar ada empat langkah di dalam pendekatan pemecahan 
masalah matematika, yaitu:  

1.Memahami masalah 
2.Membuat rencana untuk menyelesaikan masalah 
3.Melaksanakan rencana yang dibuat pada langkah kedua 
4.Memeriksa ulang jawaban yang diperoleh 
Untuk menerapkan keempat langkah di atas di dalam pembelajaran 
pemecahan masalah di Sekolah Dasar, dapat dilakukan secara klasikal 
maupun kelompok dengan mengacu kepada empat langkah umum 
pembelajaran di Sekolah Dasar, yaitu (1) pendahuluan, (2) pengembangan, 
(3) penerapan, dan (4) penutup. 
Agar keempat langkah pembelajaran di atas dapat dilakukan dengan baik, 
Guru harus mempertimbangkan kemampuan siswa memahami substansi 
materi yang ada pada permasalahan, keterampilan siswa melakukan 
perhitungan-perhitungan matematika, dan kemampuan Guru menyiapkan 
soal-soal pemecahan masalah. 

 
 
Tes Formatif 3 
 
Untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi ini, jawablah 
pertanyaan-pertanyaan berikut. 
 
Pilih satu jawaban yang Anda anggap paling tepat! 

1. Menentukan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan penyelesaian 
soal-soal pemecahan masalah adalah kegiatan yang dilakukan pada langkah  

A. memahami masalah 
B. merencanakan penyelesaian 
C. melaksanakan penyelesaian 
D. mengecek kembali jawaban 

2. Pada langkah merencanakan penyelesaian soal, kegiatan yang dilakukan 
adalah …. 

A. mencari informasi yang diperlukan soal 
B. menentukan materi prasayarat  
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C. menentukan strategi pemecahan masalah 
D. mencocokkan hasil jawaban 

3. Alasan mengapa kegiatan memeriksa kembali jawaban penting dilaksanakan 
di dalam pendekatan pemecahan masalah adalah …. 
A. mengecek apakah soal dapat diselesaikan 
B. mengecek kebenaran jawaban 
C. memeriksa kelengkapan soal 
D. mengetahui informasi yang diperlukan soal 

4. Penerapan empat langkah pemecahan masalah dalam pembelajaran 
matematika tercermin pada langkah …. 
A. pendahuluan 
B. pengembangan 
C. penerapan 
D. penutup 

5. Hal yang harus dipertimbangkan Guru untuk menerapkan pendekatan  
pemecahan masalah dalam pembelajaran di Sekolah Dasar adalah …. 

A. kemampuan siswa menyelesaikan soal pemecahan masalah 
B. kemampuan siswa dalam memilih strategi pemecahan masalah 
C. kemampuan Guru menyelesaikan soal-soal pemecahan masalah 
D. kemampuan Guru menyiapkan soal-soal pemecahan masalah 

6. Perhatikan soal pemecahan masalah berikut. 
“Tunjukkan bahwa jumlah dua bilangan ganjil adalah genap” 

Unsur yang diketahui dari soal di atas adalah …. 

A. jumlah dua bilangan ganjil 
B. jumlah dua bilangan genap 
C. dua buah bilangan ganjil 
D. dua buah bilangan genap 

7. Yang bukan merupakan substansi materi pada soal di atas adalah …. 
A. pengertian bilangan ganjil 
B. pengertian bilangan genap 
C. jumlah dua bilangan ganjil 
D. jumlah dua bilangan genap 

8. Untuk mengembangkan kemampuan prasyarat siswa dalam melaksanakan 
penyelesaian soal pemecahan masalah adalah melalui pemberian …. 

A. tugas meringkas materi yang relevan dengan soal 
B. tugas menyelesaian soal rutin yang relevan dengan soal 
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C. tugas mengumpulkan sumber bacaan yang relevan dengan soal 
D. tugas membaca kembali materi yang relevan dengan soal 

 
Umpan Balik dan Tindak Lanjut 
Apabila Anda telah mengerjakan tes formatif, cocokkanlah jawaban Anda dengan 
kunci jawaban tes formatif yang terdapat pada bagian akhir unit ini, kemudian 
hitunglah jumlah jawaban Anda yang benar. Gunakan rumus berikut untuk 
mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi ini. 

Rumus: 

 

                Jumlah Jawaban Anda yang Benar 

Tingkat Penguasaan  =                                                              x 100% 

  Jumlah soal yang telah Anda buat 

Bila tingkat penguasaan Anda mencapai 80% ke atas, Anda dapat melanjutkan 
dengan mempelajari materi pada sub unit berikutnya, Bagus!  Tetapi, bila tingkat 
penguasaan Anda kurang dari 80%, Anda harus membaca kembali uraian materi 
sub unit 3, terutama pada bagian yang belum Anda kuasai. 
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KUNCI JAWABAN TES FORMATIF  
 
Tes Formatif 1  
1. Pada suatu ketika Anda diminta untuk menyajikan materi dan Anda 

merencanakan menggunakan media OHP. Anda sudah menyiapkan OHP berikut 
transparansi materi yang akan Anda sajikan. Pada saat Anda akan menyajikan 
materi, tiba-tiba listrik padam. Ini tentu saja merupakan masalah bagi Anda saat 
itu.  

2. Pemecahan masalah pada dasarnya adalah proses yang ditempuh oleh seseorang 
untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya sampai masalah itu tidak lagi 
menjadi masalah baginya. Misalnya pada kasus soal nomor 1, ketika Anda 
menemukan alternatif lain untuk menyajikan materi yang akan Anda sampaikan, 
berarti Anda telah menemukan pemecahan masalah Anda. 

3. Salah satu contoh soal pemecahan masalah yang sesuai siswa kelas IV Sekolah 
dasar adalah :“Sebuah bus memiliki 10 baris tempat duduk. Jika terdapat 4 tempat 
duduk pada setiap baris, berapa tempat duduk yang ada di dalam bus? 

4. Pendekatan pemecahan masalah merupakan suatu pedoman mengajar yang 
sifatnya teoritis atau konseptual untuk melatihkan siswa memecahkan masalah-
masalah matematika dengan menggunakan berbagai strategi dan langkah 
pemecahan masalah yang ada. Sedangkan pendekatan tradisional cenderung 
berfokus pada materi, sehingga siswa hanya diberikan prosedur yang tetap untuk 
menyelesaikan setiap masalah matematika. 
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Tes Formatif 2 
1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3 
 

Strategi pemecahan masalah matematika adalah suatu 
teknik penyelesaian soal-soal pemecahan masalah 
matematika yang bersifat praktis dan menuntut 
kemampuan pemahamaman substansi materi matematika 
dan perhitungan-perhitungan matematika.  

Permasalahan: 
Gita membuat beberapa kue. Seperdua bagian kue 
disimpannya untuk dimakan pada hari berikutnya. 
Kemudian dia membagi kue yang tersisa kepada tiga 
saudaranya sehingga setiap anak memperoleh 4 kue. 
Berapa banyak kue yang dibuat Gita? 

Penyelesaian: 

Misalkan kue yang dibuat = a (menulis kalimat terbuka) 

Kue yang disimpan = 
2
1  a 

Kue dibagi kepada tiga orang masing-masing mendapat 4 
kue 

⇒   
2
1  a  :  3  =  4 

⇒   
2
a    x   

3
1  =  4 

⇒    
6
a   =  4                                    Bekerja mundur 

⇒    a  =  24 

Jadi kue yang dibuat Gita adalah 24 potong. 

Dari penyelesaian di atas terlihat bahwa ada dua strategi 
yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di atas, 
yaitu bekerja mundur dan menulis kalimat terbuka 
(variabel). 

Materi-materi prsyarat yang harus dikuasi untuk 
menyelesaikan permasalahan nomor (9) adalah perkalian 
pecahan, pembagian pecahan dan operasi hitung bilangan 
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4 
 
 
5 
 
 

 

bulat. 

Penyelesaian permasalahan nomor (2), (3), (4), (6), (7), 
(9), (11) akan sangat didominasi oleh perhitungan-
perhitungan matematika, sedangkan permasalahan yang 
lain lebih didominasi gambar atau tabel. 

Diantara permasalahan-permasalahan yang ada pada 
uraian, hanya permasalahan nomor (1) yang sesuai untuk 
siswa pada level kelas rendah, sedangkan permasalahan 
yang lain lebih sesuai untuk siswa pada level kelas tinggi. 

 
Tes Formatif 3 

1 
2 
 
3 
 
 
4 
 
 
 
 
5 
 
 
 
6 
7 
 
 
8 
 
 

 

A 
C 
 

B 
 
 

B 
 
 
 
 

D 
 
 
 

C 
D 
 
 

B 

Sesuai dengan kegiatan pada langkah memahami masalah  
Sesuai dengan kegiatan pada langkah merencanakan 
penyelesaian soal 
Kegiatan memeriksa kembali jawaban penting dilaksanakan 
di dalam pendekatan pemecahan masalah salah satunya untuk 
mengecek kebenaran jawab 
Kegiatan pada langkah pendahuluan adalah apersepsi dan 
motivasi, kegiatan pada penerapan adalah latihan soal, dan 
kegiatan pada penutup adalah merangkum. Dengan demikian 
empat langkah pemecahan masalah tercermin pada langkah 
pengembangan. 
Hal yang harus dipertimbangkan Guru untuk menerapkan 
pendekatan pemecahan masalah dalam pembelajaran di 
Sekolah Dasar adalah kemampuan Guru menyiapkan soal-
soal pemecahan masalah 
Unsur yang diketahui soal ini adalah dua buah bilangan ganjil 
Yang bukan merupakan substansi materi pada soal nomor 6 
adalah jumlah dua buah bilangan genap, karena informasi ini 
tidak diperlukan pada penyelesaian soal 
Untuk mengembangkan kemampuan prasyarat siswa dalam 
melaksanakan penyelesaian soal pemecahan masalah adalah 
melalui pemberian tugas menyelesaian soal rutin yang relevan 
dengan soal 
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Glosarium 
 

Masalah                                    :  sesuatu yang timbul akibat adanya “rantai yang  

                                      terputus” antara keinginan dan cara mencapainya 

 

Melaksanakan penyelesaian : kegiatan melaksanakan penyelesaian soal sesuai 

dengan yang telah direncanakan 

 

Memahamai masalah            : langkah dalam pendekatan pemecahan masalah yang 

meliputi kegiatan menentukan unsur yang diketahui 

dari soal, menentukan unsur yang ditanyakan soal, 

menentukan informasi yang diperlukan soal, dan 

menentukan bagaimana untuk menyelesaikan soal. 

 

Memeriksa ulangan jawaban : langkah dalam pendekatan pemecahan masalah yang 

meliputi kegiatan menentukan mengecek hasil 

jawaban, menginterpretasikan jawaban, 

mengidentifikasi apakah ada alternatif cara lain untuk 

menjawab soal atau adakah alternatif jawaban lain 

yang mungkin 

 

Merencanakan penyelesaian   : langkah dalam pendekatan pemecahan masalah yang 

meliputi kegiatan menentukan strategi pemecahan 

masalah yang sesuai dengan soal. 

 

Pemecahan masalah                  : proses yang ditempuh oleh seseorang  

                                                    untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya 

sampai masalah itu tidak lagi menjadi masalah 

baginya 
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Pendekatan pemecahan masalah   : suatu pedoman mengajar yang sifatnya teoritis 

atau konseptual untuk melatihkan siswa 

memecahkan masalah-masalah matematika 

dengan menggunakan berbagai strategi dan 

langkah pemecahan masalah yang ada 

 

Soal rutin                                        : soal latihan biasa yang dapat diselesaikan dengan  

prosedur yang dipelajari di kelas 

 

Soal nonrutin                                      : soal yang untuk menyelesaikannya  

                                                            diperlukan pemikiran lebih lanjut karena 

prosedurnya tidak sejelas atau tidak sama 

dengan prosedur yang dipelajari di kelas 

 

Strategi pemecahan masalah matematika : suatu teknik penyelesaian soal-soal 

pemecahan masalah matematika yang 

bersifat praktis 

 



 
 

PENDEKATAN KETERAMPILAN PROSES 
 

UNIT 6 

Nyimas Aisyah 
 
 

PENDAHULUAN 
 
Tiga puluh tahun yang lalu menonton televisi hanya merupakan mimpi bagi 

rakyat Indonesia. Namun sekarang, jaringan televisi sudah tersebar ke seluruh 
penjuru tanah air. Tiga puluh tahun yang lalu jumlah pesawat telepon juga sangat 
terbatas. Namun sekarang, pesawat telepon sudah menyebar ke mana-mana. Bahkan 
sudah meningkat kepada penggunaan telepon genggam yang dulunya merupakan hal 
yang mustahil untuk dimiliki. Kemajuan ilmu dan teknologi ini juga diikuti oleh 
kemajuan pada bidang lain, seperti di bidang pertanian, industri, dan jasa. Pada saat 
ini, semuanya hampir sudah tersedia, tinggal bagaimana kita masing-masing untuk 
memanfaatkaannya. 

Sebagai Guru, apakah Anda  pernah memikirkan bagaimana memanfaatkan 
berbagai perkembangan ini di dalam pembelajaran matematika? Apakah Anda juga 
pernah berusaha mengarahkan siswa mengelola apa yang diperolehnya dari 
lingkungan sekitar untuk meningkatkan hasil belajar mereka? Apabila jawabannya 
belum, berarti Anda belum memahami dengan baik makna keterampilan proses 
dalam suatu pembelajaran. 

Keterampilan proses adalah keterampilan memproses informasi yang diwarnai 
dengan prinsip-prinsip Cara Belajar Siswa Aktif yang secara umum hampir sama 
dengan pembelajaran kontekstual (Contextual Teaching and Learning/CTL) seperti 
termuat dalam Kurikulum 2004 dan 2006. Di Sekolah Dasar, keterampilan ini 
seharusnya muncul dalam mata pelajaran kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi, 
termasuk juga matematika. Hal ini tercermin dari tujuan pembelajaran mata pelajaran 
kelompok ini seperti termuat di dalam kurikulum Sekolah Dasar 2006 (Depdiknas, 
2006) yaitu untuk mengenal, menyikapi, dan mengapresiasi ilmu pengetahuan dan 
teknologi, serta menanamkan kebiasaan berpikir dan berperilaku ilmiah yang kritis, 
kreatif dan mandiri. 

Bagaimana karakteristik keterampilan proses dalam pembelajaran matematika 
di Sekolah Dasar dan bagaimana hubungannya dengan CTL. Untuk mengetahui 
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semuanya ini, secara terinci dapat Anda pelajari di dalam Unit 6 bahan ajar ini. 
Selanjutnya, setelah mempelajari materi yang ada pada Unit 6 ini, diharapkan Anda 
akan dapat menjelaskan konsep dasar keterampilan proses dalam pembelajaran 
matematika di Sekolah Dasar.  Secara lebih khusus, diharapkan Anda akan dapat: 
1. menjelaskan pengertian keterampilan proses dan keterkaitannya dengan CTL; 
2. menjelaskan karakteristik keterampilan proses dalam pembelajaran matematika; 
3. menjelaskan langkah-langkah menerapkan keterampilan proses di dalam 

pembelajaran matematika di Sekolah Dasar. 
Untuk membantu Anda mencapai tujuan tersebut, materi yang disajikan pada 

Unit 6 ini dibagi ke dalam tiga sub unit sebagai berikut: 
Sub Unit 1 : Membahas tentang Hakikat Pendekatan Keterampilan Proses dan 

Keterkaitannya dengan CTL. 
Sub Unit 2 : Membahas tentang Karakteristik Keterampilan Proses dalam 

Pembelajaran Matematika. 
Sub Unit 3 : Membahas tentang Langkah-langkah menerapkan keterampilan proses 

di dalam pembelajaran matematika di Sekolah Dasar. 
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Sub Unit 1 
 

KONSEP DASAR PENDEKATAN 
KETERAMPILAN PROSES 

 
Sadar atau tidak, ketika Anda mengajar sebenarnya pendekatan keterampilan 

proses ini pernah Anda gunakan. Namun, apakah prosedur yang Anda gunakan telah 
benar, tentu tidak mudah untuk menjawabnya. Kita masih harus bertanya, 
keterampilan-keterampilan fisik dan mental apa saja yang sudah dimiliki, dikuasai, 
dan diterapkan siswa Anda dalam usaha mencari penemuan-penemuan baru? 

Untuk membantu Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, sebaiknya 
Anda pelajari dengan baik materi Sub Unit 1 yang membahas hakikat pendekatan 
keterampilan proses. Namun, sebelum mempelajari hakikat pendekatan keterampilan 
proses ini, ada baiknya Anda pahami juga beberapa konsep pembelajaran yang 
relevan dengan pendekatan keterampilan proses, yaitu konsep Cara Belajar Siswa 
Aktif (CBSA) dan konsep pembelajaran kontekstual atau Contextual Teaching and 
Learning (CTL) 

 
A. Pengertian dan Prinsip-prinsip Pendekatan Keterampilan Proses 

1. Pengertian 
Pendekatan keterampilan proses pada hakikatnya adalah suatu pengelolaan 

kegiatan belajar-mengajar yang berfokus pada pelibatan siswa secara aktif dan 
kreatif dalam proses pemerolehan hasil belajar (Conny, 1992) . Pendekatan 
keterampilan proses ini dipandang sebagai pendekatan yang oleh banyak pakar 
paling sesuai dengan pelaksaksanaan pembelajaran di sekolah dalam rangka 
menghadapi pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
yang semakin cepat dewasa ini. Dalam pembelajaran matematika pun, pendekatan 
keterampilan proses ini sangat cocok digunakan. Struktur matematika yang 
berpola deduktif kadang-kadang memerlukan proses kreatif yang induktif. Untuk 
sampai pada suatu kesimpulan, kadang-kadang dapat digunakan pengamatan, 
pengukuran, intuisi, imajinasi, penerkaan, observasi, induksi bahkan mungkin 
dengan mencoba-coba. Pemikiran yang demikian bukanlah kontradiksi, karena 
banyak objek matematika yang dikembangkan secara intuitif atau induktif. 

Pendekatan keterampilan proses akan efektif jika sesuai dengan kesiapan 
intelektual. Oleh karena itu, pendekatan keterampilan proses harus tersusun 
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menurut urutan yang logis sesuai dengan tingkat kemampuan dan pengalaman 
siswa. Misalnya sebelum melaksanakan penelitian, siswa terlebih dahulu harus 
mengobservasi atau mengamati dan membuat hipotesis. Alasannya tentulah 
sederhana, yaitu agar siswa dapat menciptakan kembali konsep-konsep yang ada 
dalam pikiran dan mampu mengorganisasikannya. Dengan demikian, keberhasilan 
anak dalam belajar matematika menggunakan pendekatan keterampilan proses  
adalah suatu perubahan tingkah laku dari seorang anak yang belum paham 
terhadap permasalahan matematika yang sedang dipelajari sehingga menjadi 
paham dan mengerti permasalahannya. 

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa keunggulan pendekatan 
keterampilan proses di dalam proses pembelajaran, antara lain adalah :  
1. siswa terlibat langsung dengan objek nyata sehingga dapat mempermudah 

pemahaman siswa terhadap materi pelajaran, 
2. siswa menemukan sendiri konsep-konsep yang dipelajari, 
3. melatih siswa untuk berpikir lebih kritis, 
4. melatih siswa untuk bertanya dan terlibat lebih aktif dalam pembelajaran, 
5. mendorong siswa untuk menemukan konsep-konsep baru, 
6. memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar  menggunakan metode 

ilmiah. 
Pendekatan keterampilan proses ini berbeda dengan pendekatan tradisional, 

karena di dalam pembelajaran dengan pendekatan tradisional, guru hanya 
memberikan materi pelajaran yang berfokus pada pemberian konsep-konsep, 
informasi, dan fakta yang sebanyak-banyaknya kepada siswa. Akibatnya, hasil 
belajar yang diperoleh siswa pun hanya terbatas pada aspek pengetahuan saja, 
sedangkan aplikasinya belum tentu dapat dilakukan. Padahal di dalam 
pembelajaran matematika, siswa juga dituntut untuk mengalihgunakan informasi 
yang diperolehnya pada bidang lain dan bahkan di dalam kehidupan sehari-hari. 
Siswa juga harus mampu mengkomunikasikan gagasan-gagasan matematika 
dalam berbagai bentuk seperti tabel, grafik, diagram, dan lain-lain. Dengan 
demikian, penerapan pendekatan tradisional di dalam pembelajaran matematika 
tidakkah cocok. 

 
2. Prinsip-prinsip Pendekatan Keterampilan Proses 

Dalam membahas pendekatan keterampilan proses, prinsip-prinsip tentang 
pendekatan tersebut menjadi hal mutlak yang harus Anda pahami. Satu hal yang 
harus kita sepakati bersama, bahwa dalam pembelajaran yang dilakukan 
orientasinya tidak hanya produk belajar, yakni hasil belajar yang dirumuskan 
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dalam tujuan pembelajaran saja, melainkan lebih dari itu. Pembelajaran yang 
dilakukan juga diarahkan pada bagaimana memperoleh hasil belajar atau 
bagaimana proses mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan terpenuhi. 

Untuk mencapai tujuan di atas, terdapat sejumlah prinsip yang harus Anda 
pahami (Conny, 1992), yang meliputi: 
(1). kemampuan mengamati, 
(2). kemampuan menghitung, 
(3). kemampuan mengukur, 
(4). kemampuan mengklasifikasikan, 
(5). kemampuan menemukan hubungan, 
(6). kemampuan membuat prediksi (ramalan), 
(7). kemampuan melaksanakan penelitian, 
(8). kemampuan mengumpulkan dan menganalisis data, 
(9). kemampuan menginterpretasikan data, dan 
(10). kemampuan mengkomunikasikan hasil. 

 
(1). Kemampuan Mengamati 

Mengamati merupakan salah satu keterampilan yang sangat penting 
untuk memperoleh pengetahuan, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun 
dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Kegiatan ini tidak sama dengan 
kegiatan melihat. Pengamatan dilaksanakan dengan memanfaatkan seluruh 
panca indera yang mungkin biasa digunakan untuk memperhatikan hal yang 
diamati, kemudian mencatat apa yang diamati, memilah-milah bagiannya 
berdasarkan kriteria tertentu, juga berdasarkan tujuan pengamatan, serta 
mengolah hasil pengamatan dan menuliskan hasilnya. Contoh: siswa 
mengamati benda-benda yang berbentuk lingkaran. 

 
(2)  Kemampuan Menghitung 

Kemampuan menghitung dalam pengertian yang luas, merupakan salah 
satu kemampuan yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Dapat 
dikatakan bahwa dalam semua aktivitas kehidupan semua manusia 
memerlukan kemampuan ini. Contoh: siswa menghitung garis tengah yang 
diperlukan untuk keliling suatu lingkaran. 
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(3)  Kemampuan Mengukur 
Dalam pengertian yang luas, kemampuan mengukur sangat diperlukan 

dalam kehidupan sehari-hari. Dasar dari kegiatan ini adalah perbandingan. 
Contoh: siswa mengukur panjang garis tengah lingkaran. 

 
(4)  Kemampuan Mengklasifikasi 

Kemampuan mengklasifikasi merupakan kemampuan mengelompokkan 
atau menggolongkan sesuatu yang berupa benda, fakta, informasi, dan 
gagasan. Pengelompokan ini didasarkan pada karakteristik atau ciri-ciri 
yang sama dalam tujuan tertentu, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun 
dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Contoh: siswa mengelompokkan 
benda-benda yang berbentuk lingkaran dengan yang bukan. 

 
(5)  Kemampuan Menemukan Hubungan 

Kemampuan ini merupakan kemampuan penting yang perlu dikuasai 
oleh siswa. Yang termasuk dalam kemampuan ini adalah: fakta, informasi, 
gagasan, pendapat, ruang, dan waktu. Kesemuanya merupakan variabel 
untuk menentukan hubungan antara sikap dan tindakan yang sesuai. Contoh:  
siswa menentukan waktu yang dibutuhkan oleh siswa lain yang dapat 
menempuh lintasan lapangan berbentuk lingkaran dengan garis tengah dan 
waktu tertentu. 

 
(6)  Kemampuan Membuat Prediksi (Ramalan) 

Ramalan yang dimaksud di sini bukanlah sembarang perkiraan, 
melainkan perkiraan yang mempunyai dasar atau penalaran. Kemampuan 
membuat ramalan atau perkiraan yang didasari penalaran, baik dalam 
kehidupan sehari-hari maupun dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. 
Dalam teori penelitian, kemampuan membuat ramalan ini disebut juga 
kemampuan menyusun hipotesis. Hipotesis adalah suatu perkiraan yang 
beralasan untuk menerangkan suatu kejadian atau pengamatan tertentu. 
Dalam kerja ilmiah, seorang ilmuwan biasanya membuat hipotesis yang 
kemudian diuji melalui eksperimen. Contoh: Siswa meramalkan mana yang 
lebih panjang jarak tempuhnya jika dua buah benda yang berlainan jari-jari 
digelindingkan. Siswa kemudian membuat hipotesis tentang rumus keliling 
lingkaran. 
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(7)  Kemampuan Melaksanakan Penelitian (Percobaan) 

Penelitian merupakan kegiatan para ilmuwan di dalam kegiatan ilmiah. 
Namun, dalam kehidupan sehari-hari penelitian (percobaan) merupakan 
kegiatan penyelidikan untuk menguji gagasan-gagasan melalui kegiatan 
eksperimen praktis. Kegiatan percobaan umumnya dilaksanakan dalam mata 
pelajaran eksakta seperti fisika, kimia, dan biologi. Sedangkan untuk mata 
pelajaran non eksakta, kegiatan yang biasa dilakukan adalah penelitian 
sederhana yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan. Contoh: siswa 
melakukan percobaan untuk menemukan rumus keliling lingkaran. 

 
(8)  Kemampuan Mengumpulkan dan Menganalisis Data 

Kemampuan ini merupakan bagian dari kemampuan melaksanakan 
penelitian. Dalam kemampuan ini, siswa perlu menguasai bagaimana cara-
cara mengumpulkan data dalam penelitian baik kuantitatif maupun 
kualitatif. Contoh: siswa mengumpulkan data yang diperoleh dari 
percobaan, menganalisis data tersebut, dan membuat kesimpulan berupa 
rumus keliling lingkaran 

 
(9)  Kemampuan Menginterpretasikan Data 

Dalam kemampuan ini, siswa perlu menginterpretasikan hasil yang 
dperoleh dan disajikan dalam bentuk tabel, diagram, grafik, atau histogram. 
Contoh: siswa menginterpretasikan hubungan antara garis tengah dan 
keliling lingkaran dengan menggunakan grafik yang diperoleh dari 
percobaan. 

 
(10) Kemampuan Mengkomunikasikan Hasil 

Kemampuan ini merupakan salah satu kemampuan yang juga harus 
dikuasai siswa. Dalam kemampuan ini, siswa perlu dilatih untuk 
mengkomunikasikan  hasil penemuannya kepada orang lain dalam bentuk 
laporan penelitian, paper, atau karangan. Contoh: siswa membuat laporan 
tentang hasil percobaan menentukan rumus keliling lingkaran 

 
Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa pada prinsipnya pendekatan 

keterampilan proses sangat diwarnai dengan prinsip Cara Belajar Siswa Aktif 
(CBSA) dan pembelajaran kontekstual dalam memberi kesempatan kepada siswa 
untuk menemukan dan mengkontsruksi sendiri pemahaman mereka tentang ide dan 
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konsep matematika. melalui serangkaian kegiatan pemecahan masalah. Untuk itu, 
berikut ini akan disajikan secara singkat konsep dan prinsip Cara Belajar Siswa Aktif 
(CBSA) dan  pembelajaran kontekstual atau Contextual Teaching and Learning 
(CTL)  

 
B. Konsep dan Prinsip Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) 

Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) merupakan istilah yang bermakna sama 
dengan Student Active Learning (SAL). Dalam dunia pendidikan dan pengajaran 
termasuk matematika, CBSA bukanlah hal yang baru. Bahkan beberapa teori 
menunjukkan bahwa CBSA merupakan tuntutan logis dari hakikat pembelajaran 
yang sebenarnya. Hampir tidak mungkin terjadi proses pembelajaran yang tidak 
memerlukan keterlibatan siswa di dalamnya. 

Sebagai suatu konsep, CBSA adalah suatu proses pembelajaran yang subjek 
didiknya terlibat secara fisik, mental-intelektual, maupun sosial dalam memahami 
ide-ide dan konsep-konsep pembelajaran (Ahmadi, 1991). Dengan kata lain, arah 
pembelajaran CBSA mengacu pada siswa atau “student oriented” yang bermakna 
pembentukan sejumlah keterampilan untuk membangun pengetahuan sendiri baik 
melalui proses asimilasi maupun akomodasi. Dalam proses pembelajaran yang 
seperti ini, siswa dipandang sebagai objek dan sekaligus sebagai subjek. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa CBSA adalah salah satu 
strategi pembelajaran yang menuntut aktivitas atau partisipasi peserta didik seoptimal 
mungkin sehingga mereka mampu mengubah tingkah lakunya dalam proses 
internalisasi secara lebih efektif dan efisien. 

Ada beberapa prinsip belajar yang dapat digunakan dalam menunjang 
tumbuhnya CBSA di dalam pembelajaran (Ahmadi, 1991), yaitu: 
(1). motivasi belajar siswa, 
(2). pengetahuan prasyarat, 
(3). tujuan yang akan dicapai, 
(4). hubungan sosial, 
(5). belajar sambil bekerja, 
(6). perbedaan individu, 
(7). menemukan, dan 
(8). pemecahan masalah. 

 
(1)  Motivasi Belajar Siswa 

Motivasi belajar merupakan prinsip utama dalam CBSA. Tanpa adanya 
motivasi, hasil belajar yang dicapai siswa tidak akan optimal. Oleh karena itu, 
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peranan guru dalam mengembangkan motivasi belajar ini sangat diperlukan 
sekali. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan guru untuk menumbuhkan 
motivasi belajar siswa dalam CBSA, antara lain melalui penggunaan metode atau 
cara belajar yang bervariasi, mengadakan pengulangan informasi, menggunakan 
media dan alat bantu yang bervariasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan 
pengiring atau pelacak, dan lain-lain.  

 
(2)   Pengetahuan Prasyarat 

Matematika bersifat hirarkis. Untuk menguasai suatu materi atau topik 
matematika, peserta didik harus menguasai terlebih dahulu materi-materi 
sebelumnya yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dengan materi 
yang akan dipelajari tersebut. Oleh karena itu, tugas guru adalah menyelidiki 
pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang telah dimiliki siswa untuk 
mempelajari suatu materi. Dengan cara demikian, siswa akan lebih siap untuk 
memahami materi yang akan dipelajarinya. 

 
(3)   Tujuan yang Akan Dicapai 

Pembelajaran yang terencana dengan baik akan memberikan hasil yang 
baik pula. Perencanaan pembelajaran ini biasanya diwujudkan dalam perumusan 
tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Tujuan inilah yang menjadi pedoman bagi 
guru dalam menentukan keluasan dan kedalaman materi. 

 
(4)    Hubungan Sosial 

Dalam belajar siswa perlu dilatih untuk bekerja sama dengan teman-
temannya agar konsep-konsep yang sulit dipahami oleh siswa secara mandiri akan 
menjadi lebih mudah  jika dipelajari secara berkelompok. Latihan bekerja sama 
ini juga bermanfaat dalam proses pembentukan kepribadian siswa terutama sikap 
sosialnya. 

 
(5)   Belajar Sambil Bekerja 

Pada hakikatnya anak belajar sambil bekerja. Semakin banyak aktivitas 
fisik siswa, akan semakin berkembang pula kemampuan berpikir siswa. Apa yang 
diperoleh siswa dalam pembelajaran yang banyak melibatkan aktivitas fisiknya, 
akan lebih lama mengendap dalam memori siswa. Siswa akan bergembira dalam 
belajar apabila diberi kesempatan yang sebanyak-banyaknya dalam bekerja. Oleh 
karena itu, prinsip belajar sambil bekerja ini merupakan prinsip yang paling 
banyak mewarnai CBSA. 
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(6)   Perbedaan Individu 

Setiap anak memiliki karakteristik tersendiri, misalnya dalam kemampuan, 
kebiasaan, minat, latar belakang keluarga, dan lain-lain. Dalam pembelajaran, 
guru sebaiknya dapat memperhatikan perbedaan individu pada anak didiknya. 
Guru tidak boleh memperlakukan semua anak dengan cara yang sama, walaupun 
tidak semua perbedaan anak dapat diakomodasi.  

 
(7)   Menemukan 

Menemukan merupakan prinsip yang harus banyak mewarnai CBSA. 
Dalam CBSA, siswa harus diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mencari 
dan menemukan sendiri informasi-informasi yang ada di dalam pembelajaran. 
Dengan cara demikian, siswa akan merasa lebih bersemangat dalam belajar dan 
belajar menjadi pekerjaan yang tidak membosankan bagi siswa 

 
(8)   Memecahkan Masalah 

Pembelajaran akan lebih terarah apabila dimulai dengan permasalahan yang 
harus dipecahkan siswa. Situasi yang menghendaki siswa harus memecahkan 
masalah ini akan mendorong siswa untuk dapat mengembangkan kemampuan 
berpikirnya secara maksimal. 

 
C. Konsep Pembelajaran Kontekstual (CTL) 

Definisi pembelajaran kontekstual secara umum masih belum disepakati oleh 
para ahli, tetapi tentang dasar dan unsur-unsur kuncinya lebih banyak yang mereka 
sepakati. Pembelajaran kontekstual sebagai terjemahan Contextual Teaching and 
Learning (CTL) memiliki dua peranan dalam pendidikan yaitu sebagai filosofi 
pendidikan dan sebagai rangkaian kesatuan dari strategi pendidikan. Sebagai filosofi 
pendidikan, CTL mengasumsikan bahwa peranan pendidik adalah membantu peserta 
didik menemukan makna dalam pendidikan dengan cara membuat hubungan antara 
apa yang mereka peroleh di dunia nyata dengan yang mereka pelajari di sekolah 
untuk kemudian menerapkan pengetahuan tersebut di dunia nyata. Dengan demikian, 
inti pembelajaran kontekstual adalah melibatkan situasi dunia nyata sebagai sumber 
maupun terapan materi pelajaran. 

Pembelajaran kontekstual sebenarnya bukalah ide baru. Pembelajaran tersebut 
berakar dari filosofi yang dikembangkan oleh John Dewey yang mengemukakan 
bahwa peserta didik akan belajar dengan baik, ketika apa yang dipelajarinya 
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dikaitkan dengan apa yang mereka ketahui dan ketika mereka secara aktif belajar 
sendiri.  

 
Dalam pembelajaran kontekstual, terdapat beberapa ciri, yaitu: 

a. Pembelajaran aktif: peserta didik diaktifkan untuk mengkontsruksi pengetahuan 
dan memecahkan masalah. 

b. Multi konteks: pembelajaran dalam konteks yang ganda akan memberikan 
peserta didik pengalaman yang dapat digunakan untuk mempelajari dan 
mengidentifikasi ataupun memecahkan masalah dalam konteks yang baru (terjadi 
transfer). 

c. Kerjasama dan diskursus: peserta didik belajar dari orang lain melalui kerjasama, 
diskursus (penjelasan-penjelasan) kerja tim dan mandiri (self reflection). 

d. Berhubungan dengan dunia nyata: pembelajaran yang menghubungkan dengan 
isu-isu kehidupan nyata melalui kegiatan pengalaman di luar kelas dan simulasi. 

e. Pengetahuan prasyarat: pengalaman awal peserta didik dan situasi pengetahuan 
yang didapat mereka akan berarti atau bernilai dan nampak sebagai dasar dalam 
pembelajaran. 

f. Pemecahan masalah: berpikir tingkat tinggi yang diperlukan dalam memecahkan 
masalah nyata harus ditekankan pada kebermaknaan memorasi dan pengulangan-
pengulangan. 

g. Mengarahkan sendiri (self-direction): peserta didik ditantang dan dimungkinkan 
untuk membuat pilihan-pilihan, mengembangkan alternatif-laternatif, dan 
diarahkan sendiri. Dengan demikian mereka bertanggung jawab sendiri dalam 
belajarnya (Siswono, 2004). 

Dalam pembelajaran kontekstual terdapat empat elemen kunci, yaitu: 
a. belajar bermakna, 
b. penerapan pengetahuan, 
c. berpikir tingkat tinggi, 
d. kurikulum yang berkait standar, 
e. respon terhadap budaya dan 
f. penilaian autentik. 
 

a. Belajar Bermakna 
Pemahaman, relevansi pribadi, dan penilaian seorang peserta didik yang 

melekat pada isi yang dipelajari. Tanpa menekankan pada penemuan makna bagi 
peserta didik, banyak peserta didik yang akan menjauhi belajar, karena mereka 
melihat bahwa itu tidak sesuai dengan kehidupannya. 

Pengembangan Pembelajaran Matematika SD 6-11



b. Aplikasi Pengetahuan 
Penerapan pengetahuan merupakan strategi yang sangat umum digunakan 

dalam CTL dalam rangka untuk membantu peserta didik menemukan makna 
dalam belajarnya. Peserta didik jarang sekali yang tertarik pada pembelajaran 
yang abstrak dan tidak berhubungan dengan dunia nyata. 

 
c. Berpikir Tingkat Tinggi 

Penggunaan berpikir tingkat tinggi akan membantu mengembangkan 
pikiran dan keterampilan peserta didik serta memberikan pemahaman yang 
mendalam tentang apa yang dipelajarinya. Tanpa ini, peserta didik mungkin 
mudah lupa apa yang sudah dipelajarinya. 

 
d. Kurikulum yang Berkaitan dengan Standar 

Kurikulum yang didasarkan pada standar-standar akan memberikan 
landasan kuat terhadap materi-materi yang dipelajari dalam kelas-kelas khusus 
dan pada berbagai tingkat pendidikan. Selain itu juga, akan memberikan kerangka 
kerja yang lebih mantap dan jelas dalam mengajarkan materi lintas kelas, bila 
dibandingkan dengan pendapat pribadi atau pengalaman-pengalaman guru saja. 

 
 Menerapkan CTL dalam suatu pembelajaran pada prisipnya sama saja 

dengan menciptakan suatu pembelajaran yang menantang daya cipta siswa untuk 
menemukan informasi baru dalam pembelajaran. Di dalam Depdiknas (2003) 
disebutkan bahwa ada tujuh prinsip pembelajaran CTL, yaitu: 
(1). kontsruktivis (constructivism), 
(2). inkuiri (inquiry), 
(3). bertanya (questioning), 
(4). masyarakat belajar (learning community), 
(5). pemodelan (modeling), 
(6). refleksi (reflection) dan 
(7). penilaian yang sebenarnya (authentic assestment). 
 

(1). Kontsruktivisme (Constructivism) 
Siswa membangun pemahaman oleh diri sendiri dari pengalaman-

pengalaman baru berdasarkan pengalaman awal. Pengalaman awal selalu 
merupakan dasar/tumpuan yang digabung dengan pengalaman baru untuk 
mendapatkan pengalaman baru. Pemahaman yang mendalam dikembangkan 
melalui pengalaman yang bermakna.  
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(2)  Penemuan (Inquiry) 

Kegiatan pembelajaran dilakukan dengan induktif, diawali dengan 
pengamatan dalam rangka memahami suatu konsep. Dalam praktik, pembelajaran 
melewati siklus kegiatan mengamati, bertanya, menganalisis, dan merumuskan 
teori, baik secara individual maupun secara bersama-sama dengan temannya. 
Penemuan juga merupakan aktivitas untuk mengembangkan dan sekaligus 
menggunakan keterampilan berpikir kritis siswa. 

 
(3)   Bertanya (Questioning) 

Pertanyaan merupakan komponen penting dalam pembelajaran kontekstual. 
Pertanyaan merupakan alat pembelajaran bagi guru untuk mendorong, 
membimbing, dan menilai kemampuan berpikir siswa. Pertanyaan juga digunakan 
oleh siswa selama melaksanakan kegiatan yang berbasis penemuan. 

 
(4) Masyarakat belajar (Learning Community) 

Proses pembelajaran berlangsung dalam situasi sesama siswa saling 
berbicara dan menyimak, berbagi pengalaman dengan orang lain. Bekerja sama 
dengan orang lain untuk menciptakan pembelajaran siswa aktif lebih baik jika 
dibandingkan dengan belajar sendiri yang mendidik siswa untuk menjadi individu 
yang egoistis. 

 
(5) Pemodelan (Modeling) 

Aktivitas guru di kelas memiliki efek model bagi siswa. Jika guru mengajar 
dengan berbagai variasi metode dan teknik pembelajaran, secara tidak langsung 
siswa pun akan meniru metode atau teknik yang dilakukan guru tersebut. Kondisi 
semacam ini akan banyak memberika manfaat bagi guru untuk mengarahkan 
siswa melakukan sesuatu yang diinginkannya melalui pendemonstrasian cara yang 
diinginkan tersebut. 

 
(6)  Refleksi (Reflection) 

Salah satu pembeda pendekatan kontekstual dengan pendekatan tradisional 
adalah cara-cara berpikir tentang sesuatu yang telah dipelajari oleh siswa. Dalam 
proses berpikir itu, siswa dapat merevisi dan merespon kejadian, aktivitas, dan 
pengalaman mereka. 
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(7)  Penilaian yang Sebenarnya (Authentic Assestment) 
Penilaian autentik ini bersifat mengukur produk pembelajaran yang 

bervariasi, yaitu pengetahuan dan keterampilan serta sikap siswa. Penilaian ini 
juga tidak hanya melihat produk akhir, tetapi juga prosesnya. Instruksi dan 
pertanyaan-pertanyaannya disusun yang kontekstual dan relevan. 

 
Latihan 

 
Untuk memantapkan pemahaman Anda terhadap materi di atas, coba kerjakan latihan 
di bawah ini! 
 
1. Jelaskan keterkaitan antara pembelajaran kontekstual dengan Cara Belajar Siswa 

Aktif (CBSA) dan pendekatan keterampilan proses ! 
2. Tuliskan masing-masing satu contoh prinsip-prinsip CBSA! 
3. Jelaskan hakikat pendekatan keterampilan proses dalam pembelajaran! 

 
Petunjuk Jawaban Latihan 
 
1. Baca kembali karakteristik CBSA, pembelajaran kontekstual dan hakikat 

pendekatan keterampilan proses 
2. Untuk memudahkan Anda membuat contoh, gunakan uraian materi tentang 

prinsip-prinsip pembelajaran kontekstual. 
3. Anda dapat menyimpulkan dari uraian materi hakikat keterampilan proses. 
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Rangkuman 
 

 
Pendekatan keterampilan proses adalah suatu pendekatan pembelajaran yang 

sangat relevan dengan prinsip-prinsip Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) dan 
pembelajaran kontekstual (Contextual Teaching and Learning). Prinsip-prinsip 
yang harus muncul di dalam CBSA ada delapan, yaitu: (1) motivasi siswa,  (2) 
pengetahuan prasyarat, (3) tujuan yang akan dicapai, (4) hubungan sosial,  (5) 
belajar sambil bekerja, (6) perbedaan individu,  (7) menemukan, dan (8) 
pemecahan masalah. Sedangkan prinsip-prinsip pembelajaran kontekstual ada 
tujuh, yaitu : (1) konstruktivis (constructivism), (2) inkuiri (inquiry), (3) bertanya 
(questioning),(4) masyarakat belajar (learning community), (5) pemodelan 
(modeling), (6) refleksi (reflection) dan (7) penilaian yang sebenarnya (authentic 
assestment).  

Pendekatan keterampilan proses pada hakikatnya adalah suatu pengelolaan 
kegiatan belajar-mengajar yang berfokus pada pelibatan siswa secara aktif dan 
kreatif dalam proses pemerolehan hasil belajar.  Secara garis besar, ada sepuluh 
prinsip yang harus muncul di dalam pendekatan keterampilan proses, yaitu:  (1) 
kemampuan mengamati, (2) kemampuan menghitung, (3) kemampuan mengukur, 
(4) kemampuan mengklasifikasikan,  (5) kemampuan menemukan hubungan, (6) 
kemampuan membuat prediksi (ramalan), (7) kemampuan melaksanakan 
penelitian, (8) kemampuan mengumpulkan dan menganalisis data, (9) kemampuan 
menginterpretasikan data, dan  (10) kemampuan mengkomunikasikan hasil  

Pengembangan Pembelajaran Matematika SD 6-15



Tes Formatif 1 
 
Untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi ini, jawablah 
pertanyaan-pertanyaan berikut: 

 
Pilih satu jawaban yang Anda anggap paling tepat! 
 
1. Di dalam pembelajaran matematika dengan pendekatan keterampilan proses 

siswa diberi kesempatan untuk …. 
A.  memperoleh hasil pembelajaran secara mandiri 
B.  terlibat secara aktif dan kreatif di dalam pembelajaran 
C.  terlibat secara aktif di dalam merencanakan pembelajaran 
D.  merencanakan sendiri tujuan yang ingin dicapainya 

 
2. Siswa membuat dugaan tentang nilai IT. Di dalam pendekatan keterampilan 

proses, hal ini merupakan penerapan dari prinsip .... 
A.  menghitung 
B.  meramal 
C.  membuat hipotesis 
D.  mengklasifikasikan 

 
3. Berikut ini persamaan pendekatan keterampilan proses dan pembelajaraan 

kontekstual, kecuali .... 
A.  pembelajaran aktif 
B.  multi konteks 
C.  guru mengarahkan belajar siswa 
D.  berhubungan dengan dunia nyata 

 
4. Karakteristik Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) adalah .... 

A.  problem solving oriented 
B.  teacher oriented 
C.  student oriented  
D.  material oriented 

 
5. Di dalam CBSA, pengetahuan prasyarat digunakan untuk …. 

A.  mengetahui arah belajar siswa 
B.  mengetahui kesiapan siswa menerima materi 
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C.  mempermudah siswa mengerjakan soal 
D.  mengetahui karakteristik siswa 

 
6. Jika siswa membangun sendiri pemahamannya berdasarkan pengalaman-

pengalaman awalnya, maka di dalam pembelajaran kontekstual, hal ini 
merupakan penerapan prinsip dari .... 
A.   kontsruktivisme 
B.   inkuiri 
C.   bertanya 
D.   masyarakat belajar 

 
7. Yang bukan merupakan ciri authentic assestment pada pembelajaran kontekstual 

adalah …. 
A.   penilaian meliputi hasil dan proses 
B.   penilaian meliputi aspek pengetahuan dan keterampilan 
C.   penilaian meliputi kognitif, afektif, dan psimotorik 
D.   pertanyaan-pertanyaan berbentuk kontekstual    

 
8. Siswa mereviu dan merespon kejadian, kegiatan, dan pengalaman belajaranya. Di 

dalam pembelajaran konteksual, hal ini sangat sesuai dengan prinsip ....  
A.   penilaian sebenarnya 
B.   masyarakat belajar 
C.   refleksi 
D.   bertanya 

 
9. Perbedaan pendekatan keterampilan proses dan pendekatan tradisional adalah 

dalam hal .... 
A.  keterlibatan siswa di dalam pembelajaran 
B.  peranan guru 
C.  fokus hasil belajar 
D.  penggunaan sumber/media 

 
10.  Keunggulan pendekatan keterampilan proses adalah, bahwa siswa .... 

A.   dilatih berpikir prosedural 
B.   dilatih untuk banyak bertanya 
C.   didorong belajar individual 
D.   didorong menemukan konsep 
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Umpan Balik dan Tindak Lanjut 
 

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang 
terdapat pada bagian akhir Unit ini. Hitunglah jawaban Anda yang benar. 
Gunakanlah rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda 
terhadap materi Sub Unit 1. 
 
Rumus: 

                                      Jumlah Jawaban Anda yang Benar 
Tingkat Penguasaan  =                                                              x 100% 

10 
 

Arti tingkat penguasaan yang Anda capai: 
      90%  − 100%  =  baik sekali 
       80% −  89%   =  baik 
       70% −  79%   =  cukup 
       <  70%           =   kurang 

 
Bila tingkat penguasaan Anda mencapai 80% ke atas, Anda dapat melanjutkan 

dengan mempelajari materi pada sub unit berikutnya. Bagus! Tetapi, bila tingkat 
penguasaan Anda kurang dari 80%, Anda harus membaca kembali uraian materi Sub 
Unit 1, terutama pada bagian yang belum Anda kuasai. 
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Sub Unit 2 
 

IMPLEMENTASI PENDEKATAN 
KETERAMPILAN PROSES  

 
Dalam Sub Unit 1, Anda sudah mempelajari konsep dasar pendekatan 

keterampilan proses dan prinsip-prinsipnya. Selanjutnya, bagaimana 
mengimplementasikan pendekatan keterampilan proses ini di dalam pembelajaran 
matematika di Sekolah Dasar akan Anda pelajari pada Sub Unit 2 ini. Ada dua 
prinsip penting yang akan pelajari pada Sub Unit 2 ini, yaitu pengorganisasian kelas 
dan metode/teknik pembelajaran yang sesuai. Penjelasan akan diakhiri dengan 
langkah-langkah pembelajaran dan penilaian pembelajaran.  

 
A. Pengorganisasian Kelas 

Pengorganisasian kelas merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan 
guru dalam mengatur kelas. Istilah kelas ini mengacu pada sekelompok siswa dalam 
jenjang pendidikan tertentu, bukan sekadar mengacu pada ruang belajar belaka. 
Pendekatan ini menghendaki para guru dapat mengorganisasikan kelas sebaik-
baiknya sehingga dapat tercipta suasana kelas yang memungkinkan siswa belajar 
dengan baik. Kegiatannya meliputi pengelolaan kelas secara fisik maupun nonfisik. 

 Secara fisik, yang dimaksud dengan pengelolaan kelas, antara lain: berupa 
pengaturan ruang kelas yang meliputi tempat duduk siswa, letak papan tulis, rak-rak 
buku, lemari, dan media pembelajaran. Dengan pengaturan yang baik, segala 
aktivitas yang dilakukan, baik oleh guru maupun siswa dapat bermanfaat bagi 
kebaikan siswa. Sementara itu, pengorganisasian kelas yang bersifat nonfisik 
meliputi pengelolaan suasana kelas yang memungkinkan anak merasa aman, 
gembira, bersemangat, dan bergairah untuk belajar. 

Suasana ini dapat tercipta, antara lain dengan cara-cara sebagai berikut: 
a. Komunikasi yang tercipta hendaknya multiarah sehingga siswa dapat 

berkomunikasi dengan guru, sesama siswa, maupun seluruh kelas. Guru 
berkomunikasi dengan siswa, baik secara kelompok maupun individual. Secara 
skematis, komunikasi multiarah ini dapat digambarkan dalam skema berikut. 
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Ada balikan interaksi bagi guru dan antar siswa  
 

b. Jam pelajaran harus dikelola secara efektif dan efisien. Dalam hal ini, guru dan 
siswa dapat menggunakan waktu belajar yang telah dirancangnya sendiri atau 
dapat juga bersama siswa sebagaimana yang telah disusun dalam Rencana 
Pembelajaran (RP). Kegiatan-kegiatan tersebut hendaknya kegiatan yang 
mendorong anak untuk aktif terlibat di dalamnya serta memberikan kemungkinan 
yang besar kepada siswa untuk mencapai hasil belajar. 

 
c. Pengelompokan siswa hendaknya memperhatikan hal-hal berikut: 
 1. masalah yang akan dibahas siswa, 
 2. kemampuan siswa, 
 3. jenis kelamin siswa, 
 4. kemudahan hubungan antar siswa, 
 5. minat siswa, 
 6. sifat kelompok, apakah tetap atau sementara, 
 7. jumlah anggota dalam setiap kelompok. 

 Pengelompokan siswa ini dilaksanakan apabila kegiatan pembelajaran 
memang memerlukan adanya pengelompokan siswa sehingga hal ini tidak berarti 
bahwa setiap kegiatan pembelajaran memerlukan pengelompokan siswa. 

 
B. Metode dan Teknik Belajar Mengajar 

 Dalam Kamus Besar Matematika (dalam Sudjana, 1989), metode 
didefinisikan sebagai cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu 
pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. Selain itu, metode juga 
didefinisikan sebagai cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan 
suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Dalam pembelajaran 
matematika, metode diartikan sebagai sistem perencanaan pembelajaran matematika 
secara menyeluruh untuk memilih, mengorganisasikan, dan menyajikan materi 
pelajaran matematika secara teratur. Sementara itu, teknik diartikan sebagai metode 
atau sistem mengerjakan sesuatu. Dalam pembelajaran matematika, teknik ini 
mengacu pada implementasi perencanaan pembelajaran matematika di depan kelas. 
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 Metode bersifat prosedural. Artinya, penerapan pembelajaran matematika 
harus dikerjakan menurut langkah-langkah yang teratur, bertahap, yakni mulai 
perencanaan pembelajaran, penyajian, sampai dengan penilaian dan hasil 
pembelajaran. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap metode pembelajaran 
matematika, antara lain sebagai berikut: 
a. Persamaan dan perbedaan antara sistem bahasa pertama siswa dengan bahasa 

kedua yang mereka pelajari; 
b. Usia siswa pada saat mereka belajar bahasa; 
c. Latar belakang sosial budaya siswa; 
d. Pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan berbahasa siswa dalam bahasa yang 

dipelajarinya yang sudah mereka punyai; 
e. Pengetahuan dan keterampilan berbahasa guru dalam bahasa yang akan 

dipelajarinya: 
 guru bahasa menguasai bahan ajar, yakni matematika yang akan  diajarkannya, 
 guru bahasa mampu mengelola program-program belajar-mengajar 
matematika; 

f. Kedudukan dan fungsi bahasa yang dipelajari siswa dalam masyarakat tempat 
dimana mereka berada; 

g. tujuan pembelajaran yang diinginkan; dan  
h. alokasi waktu yang tersedia untuk kegiatan pembelajaran. 
 

Selain itu, dalam teknik pembelajaran matematika, teknik yang digunakan 
bergantung pada guru, serta pada kondisi dan situasi kelas. Secara garis besar 
Sudjana (1989) mengenalkan beberapa teknik penyajian pembelajaran yang sering 
digunakan adalah: 
(a). ceramah; 
(b). diskusi, dan 
(c). resitasi (penugasan). 

 
(a)   Metode Ceramah 

Ceramah adalah penuturan bahan pelajaran secara lisan. Metode ini tidak 
senantiasa jelek bila penggunaannya betul-betul disiapkan dengan baik, didukung 
dengan alat dan media, serta memperhatikan batas-batas kemungkinan 
penggunaannya. Ada dua hal yang harus diperlihatkan dalam penggunaan metode 
ini, yakni: 
1. Menetapkan apakah metode ceramah wajar digunakan dengan 

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 
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a.  Tujuan yang hendak dicapai. 
b.  Bahan yang akan diajarkan termasuk buku sumbernya yang tersedia. 
c.  Alat, fasilitas, dan waktu yang tersedia. 
d.  Jumlah murid beserta taraf kemampuannya. 
e.  Kemampuan guru dalam penguasaan materi dan kemampuan berbicara. 
f.  Pemilihan metode mengajar lainnya sebagai metode bantu. 
g.  Situasi pada waktu itu. 

2. Langkah-langkah menggunakan metode ceramah. Pada umumnya tiga langkah 
pokok yang harus diperhatikan, yakni: persiapan/perencanaan, pelaksanaan, 
dan kesimpulan. Langkah-langkah metode ceramah yang diharapkan adalah 
sebagai berikut: 
a. Tahap persiapan, artinya tahap guru untuk menciptakan kondisi belajar 

yang baik sebelum mengajar dimulai. 
b. Tahap pengajian, artinya tiap guru menyampaikan bahan ceramah. 
c. Tahap asosiasi (komparasi), artinya memberi kesempatan kepada siswa 

untuk menghubungkan dan membandingkan bahan cearamah yang telah 
diterimanya. Untuk itu maka pada tahap ini sama diberikan atau 
disediakan tanya jawab dan diskusi. 

d. Tahap generalisasi atau kesimpulan. Pada tahap ini, kelas menyimpulkan 
hasil ceramah umumnya, sedangkan siswa mencatat bahan yang telah 
diceramahkan. 

e. Tahap aplikasi/evaluasi. Tahap terakhir ini, diadakan penilaian terhadap 
pemahaman siswa mengenai bahan yang telah diberikan guru. Evaluasi 
dapat diberikan dalam bentuk lisan, tulisan, tugas, dan lain-lain. 

Perlu diperhatikan, bahwa ceramah akan berhasil baik bila 
didukung/dibantu oleh metode-metode yang lain, misalnya: tanya jawab, tugas, 
latihan, dan lain-lain. 

Metode ceramah ini wajar digunakan apabila: 
a. Ingin mengajar topik baru. 
b. Tidak ada sumber bahan pelajaran pada siswa. 
c. Menghadapi sejumlah siswa yang cukup banyak. 

 
(b)  Metode Diskusi 

Diskusi pada dasarnya ialah tukar menukar informasi, pendapat, dan unsur-
unsur pengalaman secara teratur dengan maksud untuk mendapat pengertian 
bersama yang lebih jelas dan lebih teliti tentang sesuatu, atau untuk 
mempersiapkan dan merampungkan keputusan bersama. Oleh karena itu, diskusi 
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bukan debat, karena debat adalah perang mulut, orang beradu argumentasi, beradu 
paham, dan kemampuan persuasi untuk memenangkan pahamnya sendiri. Dalam 
diskusi, tiap orang diharapkan memberikan sumbangan sehingga seluruh 
kelompok kembali dengan paham yang dibina bersama. Dengan sumbangan tiap 
orang, kelompok diharapkan akan maju dari satu pemikiran ke pemikiran yang 
lain, langkah demi langkah sampai kepada paham terakhir sebagai hasil karya 
bersama. Dilihat dari pesertanya diskusi dibedakan atas: 
1) ada yang terdiri atas beberapa orang saja (sekelompok orang), misalnya 

Buzzing, debat, reaksi lingkaran, diskusi kelas, dan lain-lain yang sejenisnya. 
2) ada diskusi yang sifatnya melibatkan sejumlah massa (banyak orang) 

sehingga disebut metode interaksi massa, misalnya seminar, workshop, panel, 
forum, dan simposium. 

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan metode diskusi 
adalah: 
1. Persiapan/perencanaan diskusi : 

a. Tujuan diskusi harus jelas, agar pengarahan diskusi lebih terjamin. 
b. Peserta diskusi harus memenuhi persyaratan tertentu,dan jumlahnya 

disesuaikan dengan sifat diskusi itu sendiri. 
c. Penentuan dan perumusan masalah yang akan didiskusikan harus jelas. 
d. Waktu dan tempat diskusi harus tepat, sehingga tidak akan berlarut-larut. 

2. Pelaksanaan diskusi: 
a. Membuat struktur kelompok (pimpinan, sekretaris, anggota) 
b. Membagi-bagi tugas dalam diskusi 
c. Merangsang seluruh peserta untuk berpartisipasi 
d. Mencatat ide-ide atau saran-saran yang penting 
e. Menghargai setiap pendapat yang diajukan peserta 
f. Menciptakan situasi yang menyenangkan. 

3. Tindak lanjut diskusi 
a. Membuat hasil-hasil atau kesimpulan dari diskusi 
b. Membacakan kambali hasilnya untuk diadakan koreksi seperlunya 
c. Membuat penilaian terhadap pelaksanaan diskusi tersebut untuk dijadikan 

bahan pertimbangan dan perbaikan pada diskusi-diskusi yang akan datang. 
Catatan yang perlu diperhatikan  bahwa berhasil tidaknya diskusi banyak 

bergantung pada faktor-faktor berikut: 
 Kepandaian dan kelincahan pimpinan diskusi 
 Jelas tidaknya masalah dan tujuan yang dirumuskan 
 Partisipasi dari setiap anggota 
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 Terciptanya situasi yang merangsang jalannya diskusi 
 Mengusahakan masalahnya agar cukup problematik dan merangsang siswa 
berpikir. Biasanya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan pikiran. 
 

(c).  Metode Tugas Belajar dan Resitasi 
Tugas dan resitasi tidak sama dengan pekerjaan rumah, tetapi jauh lebih 

luas dari itu. Tugas dapat dilaksanakan di rumah, di sekolah, di perpustakaan, dan 
di tempat lainnya. Tugas dan resitasi merangsang anak untuk aktif belajar baik 
secara individual maupun kelompok. 
1. Jenis-jenis tugas 

Tugas sangat banyak macamnya, bergantung pada tujuan yang akan dicapai, 
seperti tugas meneliti, tugas menyusun laporan (lisan/tulisan), tugas motorik 
(pekerjaan motorik), tugas di laboratorium dan lain-lain. 
2. Langkah-langkah menggunakan metode tugas/resitasi 

a.  Fase pemberian tugas 
Tugas yang diberikan kepada siswa hendaknya mempertimbangkan 
 tujuan yang akan dicapai 
 jenis tugas yang jelas dan tepat sehingga anak mengerti apa yang 

ditugaskan tersebut 
 sesuai dengan kemampuan siswa 
 ada petunjuk/sumber yang dapat membantu pekerjaan siswa 
 sediakan waktu yang cukup untuk mengerjakan tugas tersebut. 

b.  Langkah pelaksanaan tugas 
 diberikan bimbingan atau pengawasan oleh guru 
 diberikan dorongan sehingga anak mau bekerja 
 diusahakan pekerjaannya dilakukan oleh siswa sendiri, tidak menyuruh 

orang lain 
 dianjurkan agar siswa mencatat hasil-hasil yang ia peroleh dengan 

sistematik 
  c. Fase mempertanggungjawabkan tugas 

Hal yang harus dikerjakan pada fase ini: 
 laporan siswa baik lisan atau tertulis dari apa yang telah dikerjakannya 
 ada tanya jawab atau diskusi kelas 
 penilaian hasil pekerjaan siswa,  baik dengan tes maupun non tes atau 

cara lainnya 
     Fase mempertanggungjawabkan tugas inilah yang disebut resitasi. 
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C. Contoh Penerapan Pendekatan Keterampilan Proses dalam Pembelajaran 
Matematika 

 
Uraian Kegiatan Pembelajaran Prinsip Keterampilan 

Proses 
Standar Kompetensi: 
Menjelaskan sifat-sifat bangun dan hubungan antar bangun 

 

Kompetensi Dasar:  
Menyelidiki sifat-sifat kesebangunan dan simetri 

 

Indikator: 
Siswa dapat menunjukkan kesebangunan antarbangun datar  

 

Materi Pokok: Kesebangunan   
Alat dan Bahan: 
 Penggaris dan pensil 
 Kertas karton atau kertas berpetak 
 Gunting 
 Benda-benda di sekitar 

 

Metode : Diskusi Kelompok  
Langkah-langkah Pembelajaran 
1. Pendahuluan: 

a. Mengkomunikasikan tujuan pembelajaran  
b. Melakukan tanya jawab berkaitan dengan materi 

prasyarat, yaitu pembagian dua bilangan 
c. Menjelaskan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan 

siswa di dalam kelompoknya 
2. Kegiatan Inti: 

a. Siswa mengamati benda-benda yang ada di dalam 
kelas 

b. Siswa mengelompokkan benda-benda yang 
mempunyai permukaan datar dan tidak 

c. Siswa meramal dan membuat hipotesis tentang 
pasangan-pasangan benda yang sebangun, misalnya 
antara permukaan meja dan permukaan buku 

d. Siswa melakukan percobaan mengukur dan 
menghitung perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian 
dari setiap pasangan benda 

e. Siswa mengukur sisi-sisi pada masing-masing 
pasangan benda 

 
 
 
 
 
 
 
 

Observasi 
 

Klasifikasi 
 

Meramal dan membuat 
hipotesis 

 
Percobaan/Eksperimen 

 
 

Mengukur 
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f. Siswa menghitung perbandingan panjang sisi-sisi yang 
bersesuaian dari masing-masing pasangan benda 

g. Siswa mengendalikan variabel panjang sisi untuk 
menentukan perbandingan benda 

h. Siswa menentukan perbandingan yang senilai dan 
tidak senilai 

i. Siswa membuat tabel perbandingan sisi pasangan 
benda  

j. Berdasarkan tabel yang ada, siswa  menafsirkan 
benda-benda yang sebangun dan tidak sebangun 

3. Penutup 
a. Merangkum hasil kegiatan 
b. Memberi PR 

 

Menghitung 
 

Mengendalikan variabel 
 

Menemukan hubungan 
 

Komunikasi 
 
Interpretasi data 

 
 

 
Berdasarkan contoh di atas terlihat bahwa dalam menerapkan pendekatan 

keterampilan proses di dalam pembelajaran matematika, diperlukan peralatan dan 
sumber-sumber pembelajaran yang mendukung pelaksanaan pembelajaran. Sumber-
sumber ini diupayakan seminim dan sesederhana mungkin dengan memanfaatkan 
benda-benda yang ada di lingkungan sekitar siswa. Sumber-sumber yang bisa 
didapatkan di sekitar sekolah antara lain adalah referensi,  lingkungan fisik, bahan 
siswa atau barang bekas yang dapat diolah menjadi barang yang bermanfaat, 
peristiwa alam, dan pengalaman siswa. 

 
D. Penilaian  

Pada pendekatan keterampilan proses, baik hasil maupun proses perlu dinilai 
oleh para guru. Penilaian hasil dapat dilakukan dengan bentuk tes yang biasa 
dilakukan oleh guru, seperti tes pilihan ganda, benar salah, tes dengan jawaban 
ringkas, penulisan esai, penyelesaian soal, pelaksanaan eksperimen, dan pengerjaan 
tugas tertentu. Perlu kiranya diperhatikan agar butir-butir tes sebaiknya disusun 
dengan membuat kisi-kisi terlebih dahulu agar penyebarannya cukup merata. Kalau 
tidak dilakukan, mungkin banyak guru yang akan tergelincir untuk mengetes daya 
ingat siswa saja dan terlupa membuat soal untuk mengetahui pemahaman siswa 
terhadap suatu konsep, kemampuannya untuk melihat hubungan sebab-akibat, 
menghubungkan beracam-macam data, kemampuan siswa untuk menganalisis data, 
menentukan alternatif pemecahan masalah, meramalkan, dan sebagainya. Dengan 
kisi-kisi tersebut, soal yang dibuat guru merupakan instrumen yang baik untuk 

Pengembangan Pembelajaran Matematika SD 6-26 



penilaian proses. Selain itu, guru dapat pula melakukan observasi pada bagian-bagian 
tertentu dan secara terus-menerus terhadap kerja kelompok. 

Dengan menerapkan pendekatan keterampilan proses, aspek sikap dan nilai 
perlu pula mendapat penilaian, meskipun banyak hal tidak dapat diukur secara 
mutlak. Dengan instrumen nontes, seperti skala penilaian, daftar cek, skala sikap, 
mengarang, tanya jawab, melihat hasil eksperimen siswa, melihat pajangan, hasil 
kerja siswa, dan pemberian berbagai macam umpan balik secara lisan dan/atau 
tertulis, hal-hal yang tidak dapat diukur dapat pula dinilai seperti apakah seorang 
siswa tekun, cermat, dan jujur pada waktu melakukan observasi, apakah siswa rapih 
dalam melakukan eksperimen dan mengumpulkan data, apakah siswa dapat bersikap 
terbuka terhadap kritik teman-temannya dan dapat bekerja sama dalam kelompok, 
serta seorang siswa mempunyai bakat memimpin. 

Umpan balik sebagai tindak lanjut hasil penilaian baik formatif maupun 
sumatif umumnya telah diketahui pada guru sebagai alat yang ampuh untuk 
memberikan penguatan (reinforcement) atas jawaban yang benar sehingga terjadi 
nilai tambah atas proses belajar siswa, untuk pengarahan kembali kalau siswa 
mengambil kesimpulan yang salah demi memperbaiki kesalahan. Adapun ciri-ciri 
umpan balik yang baik adalah sebagi berikut: 
a. Umpan balik hendaknya diberikan secara teratur dan terus menerus. Umpan balik 

hendaknya menjadi bagian yang wajar dari setiap pelajaran. Guru hendaknya 
tidak perlu menunggu sampai umpan balik itu diminta oleh siswa, apalagi 
menunggu sampai orang tua, kepala sekolah, atau penilik/pengawas memintanya. 

b. Umpan balik harus jujur. Maksudnya, ialah bahwa umpan balik tersebut harus 
merupakan pendapat guru yang jujur dan benar tentang kemajuan siswa yang 
bersangkutan. Walaupun hal ini mungkin sukar bagi siswa tertentu, umpan balik 
yang samar-samar meragukan, atau hanya mengandung sedikit kebenaran saja 
tidak akan dapat membantu secara maksimal. 

c. Umpan balik harus lengkap. Umpan balik harus mencakup segala sesuatu yang 
menyangkut pendapat guru tentang tugas/kegiatan siswa. Bilamana dikuatirkan 
terlalu banyak umpan balik, terutama yang bersifat negatif, akan mencekam atau 
membingungkan siswa, maka pemberian umpan balik harus benar-benar tepat 
pada waktunya atau mungkin dapat juga diberikan secara meyebar dalam jangka 
waktu tertentu. Namun demikian, umpan balik harus selalu lengkap. 

d. Umpan balik harus bermanfaat bagi siswa. Umpan balik itu haruslah cukup 
spesifik dan terperinci. Suatu tanda cek, nilai yang berupa huruf atau angka, atau 
kata-kata seperti “baik sekali” atau “kurang” sebenarnya kurang berarti bagi 
seorang siswa. Guru hendaknya memberikan komentar tentang pekerjaan siswa 
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dan membahas kemajuan belajar siswa dengan cara yang sedemikian rupa 
sehingga siswa yang bersangkutan dapat memanfaatkan umpan balik itu untuk 
memperbaiki hasil belajarnya. 

 
Latihan 

 
Untuk memantapkan pemahaman Anda terhadap materi di atas, coba kerjakan latihan 
di bawah ini! 
 
1. Jelaskan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam menerapkan 

pembelajaran dengan pendekatan keterampilan proses! 
2. Jelaskan hubungan penilaian dalam pendekatan keterampilan proses. 
3. Buatlah langkah-langkah pembelajaran materi pokok simetri untuk kelas V 

semester 2 dengan metode diskusi dan menerapkan prinsip-prinsip pendekatan 
keterampilan proses ! 

 
Petunjuk Jawaban Latihan 
 
1. Baca kembali pengelolaan kelas dan metode/teknik pembelajaran 
2. Baca kembali uraian tentang penilaian.  
3. Urutan langkah-langkah pembelajaran terdiri dari pendahuluan, kegiatan inti, dan 

penutup. Langkah-langkah disajikan dalam bentuk tabel dan memuat komponen 
prinsip-prinsip keterampilan proses yang bersesuaian 
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Rangkuman 
 

 
Untuk menerapkan pendekatan keterampilan proses dalam pembelajaran 

matematika di Sekolah Dasar perlu mempertimbangan pengorganisasian kelas, 
metode/teknik pembelajaran yang sesuai, dan penilaian pembelajaran.  

Pengelolaan kelas dalam pembelajaran dengan pendekatan keterampilan 
proses dilaksanakan dengan pengaturan kelas, baik secara fisik maupun nonfisik. 
Pengaturan dilakukan sedemikian rupa agar siswa mempunyai keluasaan gerak, 
merasa aman, bergembira, dan bersemangat dalam belajar. Dengan kondisi yang 
demikian, hasil belajar yang diperoleh siswa akan maksimal. 

Penggunaan metode dalam pembelajaran dengan pendekatan keterampilan 
harus dirancang sedemikian rupa sehingga prinsip-prinsip keterampilan proses 
dapat muncul semaksimal mungkin di dalam pembelajaran. Metode-metode 
tersebut antara lain adalah ceramah, diskusi, dan penugasan (resitasi). 

Untuk menilai kegiatan belajar dengan keterampilan proses, alat penilaian 
yang digunakan meliputi penilaian kognitif, afektif, dan psimotorik. 

 
 

Tes Formatif 2 
 

Untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi ini, jawablah 
pertanyaan-pertanyaan berikut: 

 
Pilih satu jawaban yang Anda anggap paling tepat! 
 
1. Secara fisik, pengelolaan kelas di dalam pembelajaran dengan pendekatan 

keterampilan proses dapat berupa .... 
A.  pengaturan pintu dan jendela 
B.  pengaturan sirkulasi udara 
C.  pengaturan letak lemari  
D.  pengaturan ukuran kursi 

 
2. Pengelolaan kelas yang bersifat nonfisik di dalam pembelajaran dengan 

pendekatan keterampilan proses, meliputi …. 
A.  pengaturan tata ruang kelas yang nyaman 
B.  penataan media pembelajaran yang maksimal 
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C.  pengelolaan yang menciptakan rasa aman bagi siswa 
D.  pengelolaan yang memungkinkan komunikasi dua arah 

 
3. Pengelompokan siswa dalam pendekatan keterampilan proses hendaknya 

mempertimbangkan .... 
A.  kemampuan siswa 
B.  kemampuan guru 
C.  ketersediaan sumber belajar 
D.  kesamaan karakteristik siswa 

 
4. Metode di dalam pendekatan keterampilan proses bersifat prosedural, yang 

berarti .... 
A.  dilakukan secara menyeluruh berdasarkan materi yang ada 
B.  dilakukan menurut langkah-langkah yang bertahap dan teratur 
C.  dilakukan menurut kondisi yang memungkinkan terjadinya  interaksi 
D.  dilakukan secara bertahap berdasarkan kedalaman materi 

 
5. Pemilihan metode pembelajaran dengan pendekatan keterampilan proses 

hendaknya mempertimbangkan .... 
A.  kemampuan guru 
B.  kedalaman materi pembelajaran 
C.  ketersediaan sumber belajar 
D.  tujuan pembelajaran 

 
6.  Komponen yang tidak termuat di dalam langkah-langkah pendekatan 

ketarampilan proses adalah .... 
A.  standar kompetensi 
B.  indikator 
C.  uraian materi 
D.  prinsip-prinsip yang terkait 

 
7. Kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan prinsip menginterpretasikan data 

pada pembelajaran materi pokok menghitung nilai IT pada lingkaran adalah .... 
A.   membuat tabel 
B.   menafsirkan nilai IT 
C.   meramal nilai IT 
D.   mengukur keliling lingkaran 
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8. Prinsip yang sesuai dengan kegiatan menentukan luas permukaan kubus yang 

rusuknya diperbesar dua kali adalah.... 
A.   mengukur 
B.   menghitung  
C.   mengendalikan variabel 
D.   menemukan hubungan 

 
9. Yang tidak termasuk penilaian ranah afektif dalam pendekatan keterampilan 

proses adalah  …. 
A.   keterampilan siswa mengukur 
B.   kerapian siswa bekerja 
C.   kemampuan siswa berdiskusi 
D.   kemampuan siswa bekerja sama 

 
10. Yang bukan merupakan prinsip dalam penilaian pembelajaran dengan 

pendekatan keterampilan proses  adalah …. 
A.  memberi angka dan membuat catatan tentang kesulitan siswa 
B.  format hasil observasi lengkap dan terperinci 
C.  format hasil observasi sederhana 
D.  penilaian meliputi proses dan produk 

 
Umpan Balik dan Tindak Lanjut 
 

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang 
terdapat pada bagian akhir Unit ini. Hitunglah jawaban Anda yang benar. 
Gunakanlah rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda 
terhadap materi Sub Unit 2. 
 
Rumus: 

                                      Jumlah Jawaban Anda yang Benar 
Tingkat Penguasaan  =                                                              x 100% 

10 
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Arti tingkat penguasaan yang Anda capai: 
      90%  − 100%  =  baik sekali 
       80% −  89%   =  baik 
       70% −  79%   =  cukup 
       <  70%           =   kurang 

 
Bila tingkat penguasaan Anda mencapai 80% ke atas, Anda dapat melanjutkan 

dengan mempelajari materi pada unit berikutnya. Bagus! Tetapi, bila tingkat 
penguasaan Anda kurang dari 80%, Anda harus membaca kembali uraian materi Sub 
Unit 2, terutama pada bagian yang belum Anda kuasai. 
 
Kunci Jawaban Tes Formatif  

 
Tes Formatif 1 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

B 
 

C 
 

C 
 

D 
 

B 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

D 
 

A, C, dan D bukan karakteristik pendekatan keterampilan proses. 
 
Yang paling tepat kegiatannya adalah membuat hipotesis. 
 
A, B, dan D merupakan persamaan pendekatan keterampilan proses dan 
pembelajaran kontekstual. 
Karakteristik CBSA adalah student oriented, yaitu keterlibatan siswa secara fisik, 
mental-emosional, maupun sosial. 
Karena siswa yang memiliki pengetahuan prasyarat yang baik akan lebih mudah 
menerima materi pelajaran. 
Sesuai dengan definisi konstruktivisme. 
 
Pengetahuan dan keterampilan baru mengakomodasi penilaian ranah kognitif dan 
psimotorik. 
Sesuai dengan makna merefleksi. 
 
Hampir tidak ada perbedaan penggunaan media antara pendekatan keterampilan 
proses dan pendekatan tradisional. 
A, B, dan C bukan karakteristik pendekatan keterampilan proses. 
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Tes Formatif 2 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 
 

C 
 

A 
 

A 
 

B 
 

D 
 

C 
 

B 
 

D 
 

A 
 

B 

A, B, dan D bukan bagian dari pengelolaan kelas. 
 
B dan C pengelolaan bersifat fisik, sedangkan D komunikasinya multiarah. 
 
Komponen siswa merupakan komponen pertimbangan yang paling penting. 
 
Jelas. 
 
A, B, dan C bukan merupakan pertimbangan yang utama. 
 
Sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan keterampilan 
proses. 
Sesuai dengan prinsip komuniksai dalam pendekatan keterampilan proses. 
 
Sesuai dengan prinsip menemukan hubungan dalam pendekatan keterampilan 
proses. 
Termasuk dalam ranah psikomotorik. 
 
Format yang lengkap dan terperinci akan menyulitkan guru untuk mengisinya 
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Glosarium 
 

Authentic Assestment      : adalah penilaian yang meliputi semua aspek 
pembelajaran,   baik kognitif, afektif, maupun 
psimotorik. 

 
Interpretasi                                  : adalah tafsiran terhadap hasil yang disajikan dalam        
                                                      bentuk tabel, diagram, atau grafik. 
 
Pembelajaran kontekstual         : adalah pembelajaran yang melibatkan situasi dunia 

nyata sebagai sumber maupun terapan materi 
pelajaran. 

 
Prediksi                                      : adalah dugaan yang disertai dengan penalaran. 
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PENDEKATAN MATEMATIKA REALISTIK 
 

UNIT 7 

 Yusuf Hartono 
 
Pendahuluan 
 

atematika itu sulit! Begitu kesan yang beredar di antara sebagian besar siswa 
dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, bahkan mahasiswa pun 

seringkali memiliki kesan serupa. Bukan tidak mungkin Anda sendiri mempunyai 
kesan yang sama tentang matematika. Kesan ini diyakini sebagai salah satu penyebab 
kurang berminatnya sebagian besar siswa untuk belajar matematika. Banyak upaya 
sudah dilakukan orang untuk membuat matematika menjadi pelajaran yang 
menyenangkan. Berbagai metode dan pendekatan belajar telah dikembangkan untuk 
membuat siswa menyenangi matematika. Pendekatan matematika realistik adalah 
salah satu pendekatan belajar matematika yang dikembangkan untuk mendekatkan 
matematika kepada siswa. Masalah-masalah nyata dari kehidupan sehari-hari 
digunakan sebagai titik awal pembelajaran matematika untuk menunjukkan bahwa 
matematika sebenarnya dekat dengan kehidupan sehari-hari. Benda-benda nyata 
yang akrab dengan kehidupan keseharian siswa dijadikan sebagai alat peraga dalam 
pembelajaran matematika.. Penelitian-penelitian di bidang ini telah menghasilkan 
laporan yang cukup menggembirakan. Siswa menjadi lebih tertarik dan senang 
belajar matematika serta menunjukkan peningkatan hasil belajar yang cukup 
memuaskan (Hadi, 2005). 

M 

Pada unit 7 ini Anda akan mempelajari bagaimana merancang pembelajaran 
matematika dengan menggunakan pendekatan matematika realistik. Setelah 
mempelajari unit ini, diharapkan Anda dapat secara kreatif memanfaatkan “dunia 
nyata” di sekitar sekolah atau tempat tinggal Anda masing-masing untuk merancang 
pembelajaran matematika yang menyenangkan bagi siswa Anda. Unit ini terdiri dari 
dua subunit. Sub unit pertama berisi teori dan landasan filosofis serta karakteristik 
dasar pendekatan matematika realistik, sedangkan sub unit kedua berisi langkah-
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langkah implementasi pendekatan ini dalam pembelajaran matematika yang 
dilengkapi dengan contoh-contoh nyata.  

Untuk informasi bahwa, unit ini dilengkapi pula dengan video pembelajaran 
matematika realistik di sebuah sekolah dasar. Pelajarilah unit ini dengan baik dan 
kerjakan latihan dan tes formatif yang terdapat pada bagian akhir setiap sub unit 
tanpa melihat terlebih dahulu kunci jawabannya, lalu bandingkan pekerjaan Anda 
dengan kunci jawaban yang ada pada bagian akhir setiap subunit. Di samping itu, 
perhatikan dengan seksama bagaimana prinsip-prinsip pendekatan matematika 
realistik di terapkan dalam proses pembelajaran matematika yang ada dalam video. 
Ajaklah mahasiswa lain di tempat Anda atau teman mengajar Anda untuk 
mendiskusikan isi video tersebut. Akhirnya, cobalah temukan ide-ide Anda sendiri 
sesuai dengan lingkungan Anda masing-masing dan jangan lupa mencobakannya di 
kelas tempat Anda mengajar.  

 
SELAMAT BELAJAR, SEMOGA SUKSES! 
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Subunit  1 
 

Konsep-Konsep Dasar  
Pendekatan Matematika Realistik           

 
Pengertian 
Realistic mathematics education, yang diterjemahkan sebagai pendidikan 
matematika realistik (PMR), adalah sebuah pendekatan belajar matematika yang 
dikembangkan sejak tahun 1971 oleh sekelompok ahli matematika dari Freudenthal 
Institute, Utrecht University di Negeri Belanda. Pendekatan ini didasarkan pada 
anggapan Hans Freudenthal (1905 – 1990) bahwa matematika adalah kegiatan 
manusia. Menurut pendekatan ini, kelas matematika bukan tempat memindahkan 

matematika dari guru kepada siswa, melainkan tempat siswa 
menemukan kembali ide dan konsep matematika melalui 
eksplorasi masalah-masalah nyata. Di sini matematika 
dilihat sebagai kegiatan manusia yang bermula dari 
pemecahan masalah (Dolk, 2006).  Karena itu, siswa tidak 
dipandang sebagai penerima pasif, tetapi harus diberi 
kesempatan untuk menemukan kembali ide dan konsep 
matematika di bawah bimbingan guru. Proses penemuan 

kembali ini dikembangkan melalui penjelajahan berbagai persoalan dunia nyata 
(Hadi, 2005).  Di sini dunia nyata diartikan sebagai segala sesuatu yang berada di 
luar matematika, seperti kehidupan sehari-hari, lingkungan sekitar, bahkan mata 
pelajaran lain pun dapat dianggap sebagai dunia nyata. Dunia nyata digunakan 
sebagai titik awal pembelajaran matematika. Untuk menekankan bahwa proses lebih 
penting daripada hasil, dalam pendekatan matematika realistik digunakan istilah 
matematisasi, yaitu proses mematematikakan dunia nyata. Proses ini digambarkan 
oleh de Lange (dalam Hadi, 2005) sebagai lingkaran yang tak berujung (lihat 
Gambar 1). Selanjutnya, oleh Treffers (dalam van den Heuvel-Panhuisen, 1996) 
matematisasi dibedakan menjadi dua, yaitu matematisasi horizontal dan matematisasi 
vertikal. Kedua proses ini digambarkan oleh Gravenmeijer (dalam Hadi, 2005) 
sebagai proses penemuan kembali (lihat Gambar 7.2).  

 
 

Figure 1 Hans Freudenthal 
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Dunia nyata  

 

 

 

 

Matematisasi 
dalam aplikasi 

Matematisasi 
dan refleksi 

 

Abstraksi dan 
formalisasi 

 

 

             Gambar 7.1 
Matematisasi Konseptual 

 

Matematisasi horizontal adalah proses penyelesaian soal-soal kontekstual dari dunia 
nyata.  Dalam matematika horizontal, siswa mencoba menyelesaikan soal-soal dari 
dunia nyata dengan cara mereka sendiri, dan menggunakan bahasa dan simbol 
mereka sendiri. Sedangkan matematisasi vertikal adalah proses formalisasi konsep 
matematika. Dalam matematisasi vertikal, siswa mencoba menyusun prosedur umum 
yang dapat digunakan untuk menyelesaikan soal-soal sejenis secara langung tanpa 
bantuan konteks. Dalam istilah Freudenthal (dalam van den Heuvel-Panhuisen, 1996) 
matematisasi horizontal berarti bergerak dari dunia nyata ke dalam dunia simbol, 
sedangkan matematisasi vertikal berarti bergerak di dalam dunia simbol itu sendiri. 
Dengan kata lain, menghasilkan konsep, prinsip, atau model matematika dari 
masalah kontekstual sehari-hari termasuk matematisasi horizontal, sedangkan 
menghasilkan konsep, prinsip, atau model matematika dari matematika sendiri 
termasuk matematisasi vertikal. Pada Gambar 7.2, matematisasi horizontal 
digambarkan sebagai panah garis, sedangkan matematisasi vertikal sebagai panah 
blok. 
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Algoritma Bahasa 
matematika 

Sistem matematika formal 
 

 

 

 

 
penyelesaian 

 

penguraian 

Soal-soal kontekstual 

 

 

 

 

 

 

                      Gambar 7. 2 
  Matematisasi horizontal dan vertikal 

 

Konsepsi tentang Siswa 
Dalam pendekatan matematika realistik, siswa dipandang sebagai individu 

(subjek) yang  memiliki pengetahuan dan pengalaman sebagai hasil interaksinya 
dengan lingkungan. Selanjutnya, dalam pendekatan ini diyakini pula bahwa siswa 
memiliki potensi untuk mengembangkan sendiri pengetahuannya, dan bila diberi 
kesempatan mereka dapat mengembangkan pengetahuan dan pemahaman mereka 
tentang matematika. Melalui eksplorasi berbagai masalah, baik masalah kehidupan 
sehar-hari maupun masalah matematika, siswa dapat merekonstruksi kembali 
temuan-temuan dalam bidang matematika. Jadi, berdasarkan pemikiran ini konsepsi 
siswa dalam pendekatan ini adalah sebagai berikut (Hadi, 2005): 

• Siswa memiliki seperangkat konsep alternatif tentang ide-ide matematika 
yang mempengaruhi belajar selanjutnya; 

• Siswa memperoleh pengetahuan baru dengan membentuk pengetahuan itu 
untuk dirinya sendiri; 
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• Siswa membentuk pengetahuan melalui proses perubahan yang meliputi 
penambahan, kreasi, modifikasi, penghalusan, penyusunan kembali, dan 
penolakan ; 

• Siswa membangun pengetahuan baru untuk dirinya sendiri dari beragam 
pengalaman yang dimilikinya; 

• Siswa memiliki kemampuan untuk memahami dan mengerjakan 
matematika  tanpa memandang ras, budaya, dan jenis kelamin. 

 

Peran Guru 
Pemikiran dan konsepsi di atas menggeser peran guru dalam kelas. Kalau 

dalam pendekatan tradisional guru dianggap sebagai  pemegang otoritas yang 
mencoba memindahkan pengetahuannya kepada siswa, maka dalam pendekatan 
matematika realistik ini guru dipandang sebagai fasilitator, moderator, dan evaluator 
yang menciptakan situasi dan menyediakan kesempatan bagi siswa untuk 
menemukan kembali ide dan konsep matematika dengan cara mereka sendiri. Oleh 
karena itu, guru harus mampu menciptakan dan mengembangkan pengalaman belajar 
yang mendorong siswa untuk memiliki aktivitas baik untuk dirinya sendiri maupun 
bersama siswa lain (interaktivitas). Akibatnya guru tidak boleh hanya terpaku 
pada materi dalam kurikulum dan buku teks, tetapi harus terus menerus 
memutakhirkan materi dengan masalah-masalah baru dan menantang. Jadi, 
peran guru dalam pendekatan matematika realistik dapat dirumuskan sebagai berikut: 

• Guru harus berperan sebagai fasilitator belajar; 
• Guru harus mampu membangun pengajaran yang interaktif; 
• Guru harus memberi kesempatan kepada siswa untuk aktif memberi 

sumbangan pada proses belajarnya; 
• Guru harus secara aktif membantu siswa dalam menafsirkan masalah-

masalah dari dunia nyata; dan 
• Guru harus secara aktif mengaitkan kurikulum matematika dengan dunia 

nyata, baik fisik maupun sosial. 
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Karakteristk 
Beberapa karakteristik pendekatan matematika realistik menurut Suryanto 

(2007)  adalah sebagai berikut:   

1. Masalah kontekstual yang realistik (realistic contextual problems) 
digunakan untuk memperkenalkan ide dan konsep matematika kepada 
siswa. 

2. Siswa menemukan kembali ide, konsep, dan prinsip, atau model 
matematika melalui pemecahan masalah kontekstual yang realistik 
dengan bantuan guru atau temannya. 

3. Siswa diarahkan untuk mendiskusikan penyelesaian terhadap masalah 
yang mereka temukan (yang biasanya ada yang berbeda, baik cara 
menemukannya maupun hasilnya). 

4. Siswa merefleksikan (memikirkan kembali) apa yang telah dikerjakan dan 
apa yang telah dihasilkan; baik hasil kerja mandiri maupun hasil diskusi. 

5. Siswa dibantu untuk mengaitkan beberapa isi pelajaran matematika yang 
memang ada hubungannya. 

6. Siswa diajak mengembangkan, memperluas, atau meningkatkan hasil-
hasil dari pekerjaannya agar menemukan konsep atau prinsip matematika 
yang lebih rumit. 

7. Matematika dianggap sebagai kegiatan bukan sebagai produk jadi atau 
hasil yang siap pakai. Mempelajari matematika sebagai kegiatan paling 
cocok dilakukan melalui learning by doing (belajar dengan mengerjakan). 

 
 Beberapa hal yang perlu dicatat dari karakteristik pendekatan matematika 
realistik di atas adalah bahwa pembelajaran matematika realistik  

1. termasuk “cara belajar siswa aktif” karena pembelajaran matematika 
dilakukan melalui ”belajar dengan mengerjakan;.”  

2. termasuk pembelajaran yang berpusat pada siswa karena mereka 
memecahkan masalah dari dunia mereka sesuai dengan potensi mereka, 
sedangkan guru hanya berperan sebagai fasilitator;  

3. termasuk pembelajaran dengan penemuan terbimbing karena siswa 
dikondisikan untuk menemukan atau menemukan kembali konsep dan 
prinsip matematika;  

4. termasuk pembelajaran kontekstual karena titik awal pembelajaran 
matematika adalah masalah kontekstual, yaitu masalah yang diambil dari 
dunia siswa; 
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5. termasuk pembelajaran konstruktivisme karena siswa diarahkan untuk 
menemukan sendiri pengetahuan matematika mereka dengan 
memecahkan masalah dan diskusi.  

 

Dua catatan terakhir di atas mengisyaratkan bahwa secara prinsip 
pendekatan matematika realistik merupakan gabungan pendekatan konstruktivisme 
dan kontekstual dalam arti memberi kesempatan kepada siswa untuk membentuk 
(mengkonstruksi) sendiri pemahaman mereka tentang ide dan konsep matematika, 
melalui penyelesaian masalah dunia nyata (kontekstual). Untuk lebih jelasnya, 
berikut ini disajikan secara singkat teori dan prinsip dasar pendekatan 
konstruktivisme dan kontekstual.  

Pendekatan Konstruktivisme 
 Konstruktivisme adalah suatu pendekatan belajar menurut teori belajar 
Piaget. Menurut Piaget, manusia memiliki struktur kognitif yang berupa skemata, 
yaitu kotak-kotak informasi (skema) yang berbeda-beda. Setiap pengalaman akan 
dihubungkan dengan kotak-kotak informasi ini. Struktur kognitif seseorang 
berkembang melalui dua cara, yaitu asimilasi dan akomodasi, sebagai hasil 
interaksinya dengan lingkungan. Asimilasi adalah proses memasukkan pengalaman 
baru secara langsung ke dalam kotak informasi yang sudah ada. Ini terjadi bila 
pengalaman baru itu sama dengan isi kotak informasi yang tersimpan dalam struktur 
kognitif seseorang. Akomodasi adalah proses memasukkan pengalaman baru secara 
tidak langsung ke dalam kotak informasi yang sudah ada. Ini terjadi bila pengalaman 
baru tidak sesuai dengan informasi yang sudah ada, dalam hal ini informasi yang 
sudah tersimpan dalam struktur kognitif seseroang akan mengalami modifikasi. 
Sebagai contoh, seorang anak yang melihat macan untuk pertama kali mungkin akan 
menganggapnya sebagai seekor kucing besar karena dalam struktur kongnitif anak 
itu sudah ada kotak informasi mengenai kucing dan dia berusaha memasukkan macan 
ke dalam kotak informasi kucing. Bila anak itu sudah mulai mengerti bahwa macan 
bukan kucing, maka dia akan membentuk kotak informasi baru mengenai macan atau 
memodifikasi kotak informasi kucing yang ada di dalam struktur kognitifnya. 
Dengan cara inilah struktur kognitif seseorang berkembang semakin lengkap dan 
rinci sesuai dengan pengalamannya. 

 Karakteristik utama belajar menurut pendekatan konstruktivisme adalah 
sebagai berikut (Mustaji dan Sugiarso, 2005). 
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• Belajar adalah proses aktif dan terkontrol yang maknanya dikonstruksi 
oleh masing-masing individu; 

• Belajar adalah aktivitas sosial yang ditemukan dalam kegiatan bersama 
dan memiliki sudut pandang yang berbeda; dan 

• Belajar melekat dalam pembangunan suatu artifak yang dilakukan dengan 
saling berbagi dan dikritik oleh teman sebaya. 

Berdasarkan karakteristik belajar di atas, beberapa prinsip pembelajaran menurut 
pendekatan konstruktivisme adalah sebagai berikut: 

• Menciptakan lingkungan dunia nyata dengan menggunakan konteks yang 
relevan; 

• Menekankan pendekatan realistik guna memecahkan masalah dunia 
nyata; 

• Analisis strategi yang dipakai untuk memecahkan masalah dilakukan oleh 
siswa; 

• Tujuan pembelajaran tidak dipaksakan tetapi dinegosiasikan bersama; 
• Menekankan antar hubungan konseptual dan menyediakan perspektif 

ganda mengenai isi; 
• Evaluasi harus merupakan alat analisis diri sendiri; 
• Menyediakan alat dan lingkungan yang membantu siswa 

menginterpretasikan perspektif ganda tentang dunia; dan 
• Belajar harus dikontrol secara internal oleh siswa sendiri dan dimediasi 

oleh guru. 
 
Adapun prinsip-prinsip konstruktivisme yang banyak digunakan dalam 

pembelajaran matematika antara lain (Hadi, 2005): 

• Pengetahuan dibangun sendiri oleh siswa, baik secara personal maupun 
sosial; 

• Pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke siswa; 
• Pengetahuan diperoleh siswa hanya dengan keaktifan sendiri; 
• Siswa terus  aktif  mengkonstruksi pengetahuannya sehingga konsep yang 

dimilikinya menjadi semakin rinci, lengkap, dan ilmiah; 
• Guru hanya menyediakan sarana dan situasi agar proses konstruksi 

berjalan mulus. 
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Pendekatan Kontekstual 
 Pendekatan kontekstual didasarkan pada keyakinan bahwa seseorang akan 
tertarik untuk mempelajari sesuatu apabila ia melihat makna dari apa yang 
dipelajarinya itu. Makna muncul dari hubungan antara isi dan konteksnya. Di sini 
konteks diartikan sebagai situasi atau keadaan yang memberi makna kepada suatu 
objek. Misalnya, dalam konteks matematika, kata ganjil berarti bilangan bulat yang 
tidak habis dibagi dua, sedangkan dalam konteks  bahasa Indonesia  kata ini bisa 
berarti aneh atau janggal. Jadi sebuah kata atau istilah bisa mempunyai makna yang 
berbeda sesuai dengan konteksnya. Dalam skala yang lebih besar, misalnya, konteks 
Sumatera tidak sama dengan konteks Sulawesi karena kebudayaan, adat istiadat, dan 
kebiasaan hidup di Sumatera tidak sama denga kebudayaan, adat istiadat, dan 
kebiasaan hidup di Sulawesi. Demikian pula konteks Jawa tidak bisa dibawa ke 
Kalimantan. Tugas utama guru menurut pendekatan kontekstual adalah menyediakan 
konteks yang memberi makna pada isi sehingga melalui makna tersebut siswa dapat 
menghubungkan isi pelajaran dengan pengetahuan dan pengalamannya.  Tentu saja 
konteks yang dipilih harus sesuai dengan kebudayaan, adat istiadat, dan  kebiasaan 
hidup di tempat siswa tinggal.  

 Pendekatan kontekstual meyakini beberapa hal (Johnson dalam Hadi, 2005), 
antara lain  

• Siswa memahami dan mengingat apa yang mereka pelajari bila mereka 
menemukan makna dari pelajaran mereka; 

• Dengan pembelajaran kontekstual siswa mampu menghubungkan pelajaran di 
sekolah dengan konteks nyata dalam kehidupan sehari-hari; 

• Pembelajaran kontekstual memperluas konteks pribadi siswa dalam artian 
memacu siswa untuk membuat hubungan-hubungan yang baru sehingga 
menemukan makna yang baru. 

Jadi, pada dasarnya pendekatan konstekstual adalah sebuah pendekatan 
belajar yang membantu siswa melihat makna dari pelajaran mereka di sekolah 
melalui hubungan antara pelajaran tersebut dengan konteks kehidupan sehari-hari, 
baik secara pribadi, sosial, maupun budaya. Untuk mencapai hal ini, pendekatan 
kontekstual memiliki delapan prinsip (Hadi, 2005), yaitu: 

• hubungan yang bermakna, 
• pekerjaan yang berarti, 
• pengaturan belajar sendiri,  
• kolaborasi,  
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• berpikir kritis dan kreatif, 
• pendewasaan individu, 
• pencapaian standar yang tinggi, dan 
• penilaian autentik. 

Peran guru menurut pendekatan kontekstual adalah sebagai berikut (lihat Nurhadi et 
al., 2005):  

• Mengkaji konsep yang harus dipelajari siswa 
• Memahami pengalaman hidup siswa 
• Mempelajari lingkungan sekolah dan tempat tinggal siswa 
• Merancang pembelajaran yang mengaitkan konsep dengan pengalaman 

siswa 
• Membantu siswa mengaitkan konsep dengan pengalaman mereka  
• Mendorong siswa membangun kesimpulan yang merupakan 

pemahaman mereka tentang konsep  yang sedang dipelajari  
Ada tujuh komponen utama dalam pendekatan kontekstual, yaitu (Nurhadi et al, 
2005):  

• Konstruktivisme  
Dalam komponen ini siswa memperoleh pemahaman yang mendalam 
melalui pengalaman belajar yang bermakna  dengan cara membangun 
sendiri pengetahuannya sedikit demi sedikit dari konteks yang terbatas. 

• Penemuan 
Di sini siswa mengembangkan pemahaman konsep melalui siklus 
mengamati, bertanya, menganalisis, dan merumuskan teori baik secara 
individu maupun berkelompok. Keterampilan berpikir kritis juga 
dikembangkan di sini.  

• Bertanya 
Dalam komponen ini siswa didorong untuk mengetahui sesuatu dan 
memperoleh informasi. Di samping itu, kemampuan berpikir kritis siswa 
dapat dilatih dan sekaligus dinilai.  

• Masyarakat Belajar 
Di sini siswa dilatih untuk berbicara dan berbagi pengalaman serta 
bekerjasama dengan orang lain untuk menciptakan pembelajaran yang 
lebih baik. 

• Pemodelan 

                                                                                                                        Pembelajaran Matematika Sekolah Dasar  7 -11 



Di sini siswa diberi model (contoh) tentang apa yang harus mereka 
kerjakan. Pemodelan dapat berupa demonstrasi dan pemberian contoh. 

• Penilaian Autentik (Sebenarnya) 
 Dengan komponen ini proses dan hasil kedua-duanya dapat diukur.   

• Refleksi 
Komponen ini merupakan komponen yang penting  karena memberi 
kesempatan untuk melihat kembali apa yang sudah dikerjakan termasuk 
kemajuan belajar dan hambatan yang ditemui. 

Evaluasi  
 Evaluasi merupakan kegiatan yang penting dalam sebuah proses 
pembelajaran. Guru memerlukan informasi tentang keberhasilan proses 
pembelajarannya. Orang tua siswa juga memerlukan informasi tentang  kemajuan 
atau hasil belajar anaknya dalam matematika. Selain itu, siswa sendiri berhak 
mengetahui apa yang mereka peroleh dari pembelajaran matematika. Informasi 
yang diperoleh dari kegiatan evaluasi dapat digunakan sebagai umpan balik bagi 
semua pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran matematika di sekolah. 
Selanjutnya, Suryanto (2007) memberikan beberapa catatan mengenai evaluasi  
pada  pembelajaran matematika realistik .  

1. Observasi (pengamatan) 
Pada pembelajaran matematika realistik, evaluasi tidak hanya diperlukan 
untuk mengukur pencapaian kompetensi tertentu, tetapi juga diperlukan 
untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan siswa, yang meliputi 
sikap mereka terhadap pelajaran matematika, taraf kemampuan 
memecahkan masalah, kekeliruan yang mereka lakukan dalam 
memecahkan masalah, cara mereka bekerja sama dengan teman sekelas, 
kebutuhan akan bantuan dalam belajar matematika, motivasi belajar, dan 
sebagainya. Karena itu, salah satu cara evaluasi yang perlu ditekankan 
dalam pendekatan ini adalah observasi (pengamatan). 

2. Evaluasi kontinu 
Evaluasi pada pembelajaran matematika realistik lebih menekankan 
evaluasi proses belajar atau proses pembelajaran. Jadi, observasi 
sebaiknya dilakukan secara terus menerus. 

3. Peranan guru dalam evaluasi 
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Peranan guru dalam evaluasi meliputi kegiatan melakukan observasi, 
mendiagnosis kesulitan siswa, mengembangkan tes dan instrumen lain, 
melaksanakan tes, dan menggunakan instrumen lain. 

4. Pendekatan holistik 
Evaluasi pada pembelajaran matematika realistik tidak hanya untuk 
mengukur pencapaian kompetensi seorang siswa, tetapi juga untuk 
memperoleh gambar yang selengkap-lengkapnya mengenai siswa 
tersebut. Karena itu, evaluasi harus bersifat holistik (menyeluruh). 

5. Format soal terbuka 
Evalasi harus dapat mengungkap kegiatan siswa (menemukan, 
matematisasi, dan sebagainya). Karena itu, jika tes akan digunakan dalam 
evaluasi, maka tes yang cocok adalah tes yang memuat soal terbuka, yaitu 
soal-soal yang dapat dikerjakan dengan beberapa cara atau yang 
mempunyai beberapa kemungkinan jawaban tergantung pada tambahan 
informasi yang boleh dicari oleh siswa, atau soal-soal yang memerlukan 
kecakapan siswa untuk mengkomunikasikan penyelesaiannya. 

6. Masalah terapan yang sesungguhnya 
Evaluasi pada pembelajaran matematika realistik perlu memuat masalah 
terapan yang sesungguhnya dengan konteks non-matematis, yang 
memungkinkan siswa melalukan matematisasi horizontal dan dapat 
membuat siswa merasa bahwa masalah itu memang perlu diselesaikan, 
bukan sekedar masalah verbal untuk melatih siswa menggunakan rumus.  

Contoh: Untuk mengikuti perlombaan matematika, siswa harus sudah siap 
di depan kantor  Dinas Pendidikan pada hari Senin pukul 08.00. Anisa 
tinggal di Perumahan Damai, Jalan Merpati nomor 10. Dengan kendaraan 
apa saja Anisa dapat datang ke tempat perlombaan dan pukul berapa dia 
harus berangkat?  

 
Latihan 
 
Untuk memantapkan pemahaman Anda terhadap materi di atas, coba kerjakan latihan 
di bawah ini! 

1. Apa yang menjadi dasar pemikiran pendekatan matematika realistik? 
2. Jelaskan dua macam proses matematisasi. 
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3. Jelaskan hubungan pendekatan konstruktivisme dan kontekstual.  
4. Jelaskan peran guru dalam pendekatan matematika realistik. 
5. Sebutkan beberapa kelebihan dan kekurangan pendekatan matematika realistik. 
Petunjuk Kunci Jawaban 

1. Baca kembali pengertian pendekatan realistik.    
2. Baca kembali proses matematisasi seperti pada Gambar 1 
3. Bacalah dengan seksama bagian Konstruktivisme dan Kontekstual. Hubungan 

kedua pendekatan ini dapat ditelusuri dari sifat atau prinsip keduanya.   
4. Peran guru merupakan konsekuensi dari karakteristik pendekatan matematika 

realistik.  Beberapa peran guru dapat dilihat kembali dalam uraian di atas. 
Berikanlah penjelasan singkat mengenai peran-peran tersebut. 

5. Kelebihan dan kekurangan pendekatan matematika realistik dapat merupakan 
akibat dari karekteristik pendekatan ini. Pelajarilah karakteristik pendekatan 
matematika realistik, kemudian diskusikan dengan teman Anda sesama 
mahasiswa atau teman Anda mengajar. Jawaban Anda tidak perlu sama dengan 
jawaban mahasiswa lain.   
 

Rangkuman 
Pendekatan matematika realistik merupakan sebuah teori pembelajaran 
matematika yang berawal dari pandangan Hans Freudenthal. Pendekatan ini 
memandang matematika sebagai kegiatan manusia dan harus dikaitkan 
dengan realitas. Artinya, matematika harus dekat dan relevan dengan 
kehidupan siswa sehari-hari. Selanjutnya, pembelajaran matematika dikemas 
sebagai proses “penemuan kembali yang terbimbing.” Di sini siswa dapat 
mengalami proses yang sama dengan proses penemuan ide dan konsep 
matematika. Proses penemuan kembali ide dan konsep matematika ini 
dilakukan melalui matematisasi horizontal dan matematisasi vertikal.   
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Tes Formatif 1 
 
Untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi ini, jawablah 
pertanyaan-pertanyaan berikut. 
 

   Pilih satu jawaban yang Anda anggap paling tepat! 

1. Pendekatan matematika realistik berawal dari anggapan bahwa.... 
A. matematika harus ditransfer dari guru kepada siswa. 
B. siswa harus aktif menemukan sendiri ide dan konsep matematika. 
C. siswa harus duduk dengan tenang untuk menerima pelajaran dari guru.  
D. guru harus menggunakan masalah nyata dalam pembelajaran matematika. 

2. Matematisasi digunakan untuk menyatakan bahwa .... 
A. matematika adalah kegiatan manusia. 
B. matematika adalah sebuah proses. 
C. matematika adalah hasil temuan manusia.  
D. proses lebih penting daripada hasil. 

3. Salah satu prinsip pendekatan matematika realistik adalah …. 
A. menghargai ragam jawaban dan kontribusi siswa. 
B. mengutamakan hasil pekerjaan siswa. 
C. menekankan penyelesaian formal. 
D. mengutamakan keseragaman jawaban siswa. 

4. Dalam pembelajaran matematika realistik, siswa dianggap sebagai  individu yang   
A. tidak bisa berbuat apa-apa.   
B. hanya bisa menerima pelajaran.    
C. belum mampu berpikir kritis   
D. dapat mengembangkan diri sendiri.   

5.  Dalam pembelajaran matematika realistik, tugas utama guru adalah .... 
A. menyediakan alat peraga yang dibuat dari lingkungan siswa. 
B. membimbing siswa menyelesaikan masalah dari dunia nyata.  
C. menyiapkan masalah kontekstual yang realistik.   
D. memindahkan pengetahuannya kepada siswa  

6. Prinsip pendekatan konstruktivisme yang dipakai dalam pendekatan matematika 
realistik adalah ....    

A. penggunaan model interaktif.   
B. pembentukan pengetahuan oleh siswa.   
C. kebermaknaan pembelajaran  
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D. penekanan hubungan konseptual  
7. Prinsip pendekatan kontekstual yang dipakai dalam pendekatan matematika 

realistik adalah ....  
A. pembelajaran kolaborasi   
B. pembelajaran bermakna   
C. penggunaan konteks dalam pembelajaran.   
D. pengembangan kreativitas.  

8. Diantara soal-soal dibawah ini yang merupakan contoh soal terbuka adalah …. 
A. Sebuah buku tulis berharga Rp 3.000,-. Ani membeli selusin buku tulis dan 

mendapat potongan sebesar 10%. Berapa Ani harus membayar? 
B. Rumah Anton dan rumah Beni berjarak masing-masing 5 km dan 3 km dari 

sekolah. Berapa jarak rumah Anton dan rumah Beni?  
C. Sebuah kebun berbentuk persegi panjang dengan keliling 72 meter. Bila 

perbandingan panjang dan lebar adalah 5 : 4, hitunglah luas kebun tersebut.   
D. Pak Eko menimbang 5 karung padi, tiap-tiap karung beratnya 75 kg. Berapa 

kwintal berat seluruh padi pak tani itu?   
9. Salah satu prinsip dalam evaluasi pembelajaran matematika realistik adalah 

A. menyeluruh  
B. parsial   
C. terbatas    
D. tertutup  

10.   Dalam pendekatan kontekstual, konteks digunakan untuk ….  
A. mempermudah siswa mengerjakan soal.  
B. membuat pelajaran lebih bermakna.  
C. membuat siswa lebih tertarik pada isi pelajaran.  
D. meningkatkan motivasi belajar siswa.  

 
Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Apabila Anda telah mengerjakan tes formatif, cocokkanlah jawaban Anda dengan 
kunci jawaban tes formatif yang terdapat pada bagian akhir unit ini, kemudian 
hitunglah jumlah jawaban Anda yang benar. Gunakan rumus berikut untuk 
mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi ini 
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Rumus: 

                Jumlah Jawaban Anda yang Benar 

Tingkat Penguasaan  =                                                              x 100% 

                               Banyaknya soal 

 
 

Arti tingkat penguasaan yang Anda capai: 
      90%  − 100%  =  baik sekali 
       80% −  89%   =  baik 
       70% −  79%   =  cukup 
       <  70%           =   kurang 
  
Bila tingkat penguasaan Anda mencapai 80% ke atas, Anda dapat melanjutkan 
dengan mempelajari materi pada sub unit berikutnya. Bagus! Tetapi, bila tingkat 
penguasaan Anda kurang dari 80%, Anda harus membaca kembali uraian materi 
pada sub unit ini, terutama pada bagian yang belum Anda kuasai. 
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Subunit  2 
 

Implementasi 
Pendekatan Matematika Realistik 

 
Pada sub unit 1, kita telah membahas mengenai prinsip-prinsip dasar pendekatan 
matematika realistik. Selanjutnya, pada sub unit 2 ini kita akan menggunakan 
prinsip-prinsip tersebut untuk merancang pembelajaran matematika, di kelas.  
 
Karakteristik Pendekatan Matematika Realistik 

Sebelum kita mengimplementasikan pendekatan matematika realistik, 
marilah kita terlebih dahulu melihat kembali karakteristik pendekatan ini. Di sini kita 
akan menggunakan 5 (lima) karakteristik utama pendekatan matematika realistik 
sebagai pedoman dalam merancang pembelajaran matematika. Kelima karakteristik 
itu adalah sebagai berikut: 

1. Pembelajaran harus dimulai dari masalah kontekstual yang diambil dari 
dunia nyata. Masalah yang digunakan sebagai titik awal pembelajaran 
harus nyata bagi siswa agar mereka dapat langsung terlibat dalam situasi 
yang sesuai dengan pengalaman mereka.  

2. Dunia abstak dan nyata harus dijembatani oleh model. Model harus sesuai 
dengan tingkat abstraksi yang harus dipelajari siswa. Di sini model dapat 
berupa keadaan atau situasi nyata dalam kehidupan siswa, seperti cerita-
cerita lokal atau bangunan-bangunan yang ada di tempat tinggal siswa. 
Model dapat pula berupa alat peraga yang dibuat dari bahan-bahan yang 
juga ada di sekitar siswa.  

3. Siswa dapat menggunakan strategi, bahasa, atau simbol mereka sendiri 
dalam proses mematematikakan dunia mereka. Artinya, siswa memiliki 
kebebasan untuk mengekspresikan hasil kerja mereka dalam 
menyelesaikan masalah nyata yang diberikan oleh guru.    

4. Proses pembelajaran harus interaktif. Interaksi baik antara guru dan siswa 
maupun antara siswa dengan siswa merupakan elemen yang penting 
dalam pembelajaran matematika. Di sini siswa dapat berdiskusi dan 
bekerjasama dengan siswa lain, bertanya dan menanggapi pertanyaan, 
serta mengevaluasi pekerjaan mereka. 
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5. Hubungan di antara bagian-bagian dalam matematika, dengan disiplin 
ilmu lain, dan dengan masalah dari dunia nyata diperlukan sebagai satu 
kesatuan yang saling kait mengait dalam  penyelesaian masalah. 

 
Sekarang mari kita membahas karakteristik di atas untuk melihat bagaimana 
seharusnya pembelajaran matematika dirancang. Pertama, pembelajaran matematika 
harus realistik. Dalam bahasa Belanda kata realiseren berarti membayangkan. Jadi, 
pembelajaran matematika realistik dapat diartikan sebagai pembelajaran matematika 
yang dapat dibayangkan oleh siswa.  Karena itu, pembelajaran matematika harus 
dimulai dengan masalah yang diambil dari dunia nyata supaya siswa dapat 
membayangkannya.  Masalah yang dipilih harus disesuaikan dengan konteks 
kehidupan siswa. Artinya, masalah yang dipilih harus dikenal baik oleh siswa. 
Contoh, dalam konteks makanan khas suatu daerah, pempek hanya cocok digunakan 
di Sumatera Selatan, tetapi tidak cocok untuk digunakan di Papua. Dalam konteks 
bangunan untuk pembelajaran bentuk-bentuk geometri, misalnya,  Monas atau 
Jembatan Ampera tidak cocok untuk digunakan di Kalimantan, karena siswa tidak 
dapat membayangkan bangunan-bangunan tersebut. Ini adalah karanteristik kedua. 
Selanjutnya, dalam pembelajaran matematika realistik siswa diberi sebuah masalah 
dari dunia nyata dan diberi waktu untuk berusaha menyelesaikan masalah tersebut 
dengan cara dan bahasa serta simbol mereka sendiri. Misalnya, pada awal 
pembelajaran guru bercerita bahwa dia memiliki dua potong roti dan akan membagi 
kedua potong roti itu kepada tiga orang anaknya. Kemudian guru itu bertanya kepada 
siswa bagaimana cara memotong roti tersebut supaya ketiga anaknya mendapat 
bagian yang sama banyak. Selanjutnya siswa diberi waktu untuk menyelesaikan 
masalah itu dengan cara mereka sendiri, seperti membuat gambar atau mencari 
sesuatu yang menyerupai roti. Tentu saja pembelajaran ini akan lebih menarik bila 
guru tadi benar-benar membawa dua potong roti ke dalam kelas. Karakteristik 
selanjutnya adalah sifat interaktif. Setelah diberi kesempatan menyelesaikan masalah 
dengan cara mereka sendiri, siswa diminta menceritakan cara yang digunakannya 
untuk menyelesaikan masalah tersebut kepada teman-teman sekelasnya. Siswa lain 
diminta memberi tanggapan mengenai cara yang disajikan temannya. Dengan cara 
seperti ini siswa dapat berinteraksi dengan sesamanya, bertukar informasi dan 
pengalaman, serta berlatih mengkomunikasikan hasil kerjanya kepada orang lain. 
Akhirnya, siswa dibimbing untuk menemukan aturan umum untuk menyelesaikan 
masalah sejenis. Di sinilah siswa dapat melihat hubungan matematika dengan 
kehidupan sehari-hari atau dengan pelajaran lain. Inilah yang membuat pembelajaran 
matematika lebih bermakna.  
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Langkah-langkah Pembelajaran Matematika Realistik 
 Uraian di atas jelas menggambarkan langkah-langkah pembelajaran 
matematika realistik. Secara umum langkah-langkah pembelajaran matematika 
realistik dapat dijelaskan sebagai berikut (lihat Zulkardi, 2002): 

1. Persiapan 
Selain menyiapkan masalah kontekstual, guru harus benar-benar 

memahami masalah dan memiliki berbagai macam strategi yang mungkin 
akan ditempuh siswa dalam menyelesaikannya.  
2. Pembukaan 

Pada bagian ini siswa diperkenalkan dengan strategi pembelajaran 
yang dipakai dan diperkenalkan kepada masalah dari dunia nyata. 
Kemudian siswa diminta untuk memecahkan masalah tersebut dengan 
cara mereka sendiri. 

3. Proses pembelajaran 
Siswa mencoba berbagai strategi untuk menyelesaikan masalah sesuai 

dengan pengalamannya, dapat dilakukan secara perorangan maupun 
secara kelompok. Kemudian setiap siswa atau kelompok 
mempresentasikan hasil kerjanya di depan siswa atau kelompok lain dan 
siswa atau kelompok lain memberi tanggapan terhadap hasil kerja siswa 
atau kelompok penyaji. Guru  mengamati jalannya diskusi kelas dan 
memberi tanggapan sambil mengarahkan siswa untuk mendapatkan 
strategi terbaik serta menemukan aturan atau prinsip yang bersifat lebih 
umum.  

4. Penutup 
Setelah mencapai kesepakatan tentang strategi terbaik melalui diskusi 

kelas, siswa diajak menarik kesimpulan dari pelajaran saat itu. Pada akhir 
pembelajaran siswa harus mengerjakan soal evaluasi dalam bentuk 
matematika formal.  

 
 Sekarang marilah kita perhatikan contoh bagaimana langkah-langkah ini 
diterapkan dalam sebuah pembelajaran matematika. Misalnya, topik yang akan 
diajarkan adalah bilangan pecahan.  Salah satu kompetensi yang akan dicapai dalam 
topik ini adalah ”menjelaskan arti pecahan dan membandingkannya.”  Kita dapat 
menggunakan kue yang berbentuk bulat dan tipis, seperti serabi, atau kertas 
berbentuk lingkaran yang sama besar.   

• Persiapan 
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Sebagai persiapan, guru mempelajari terlebih dahulu arti pecahan dan 
cara mengurutkannya. Setelah menetapkan masalah kontekstual yang 
akan dipakai untuk memulai pembelajaran, guru menyiapkan segala 
sesuatu yang dibutuhkan. Di sini kita akan menggunakan masalah 
membagi kue serabi, sehingga guru harus menyediakan beberapa lembar 
kertas berbentuk lingkaran yang sama besar sebagai model kue serabi. 
Selanjutnya guru menyiapkan skenario pembelajaran yang akan 
digunakan di kelas. Berbagai strategi yang mungkin akan ditempuh siswa 
dalam kegiatan pembelajaran sebaiknya sudah diantisipasi pada langkah 
ini, sehingga guru bisa mengendalikan proses pembelajaran di kelas. 

• Pembukaan  
Pada awal pembelajaran, guru menceritakan kepada siswa bahwa 

seorang ibu ingin membagi 3 potong kue serabi kepada 4 orang anaknya 
sedemikian rupa sehingga setiap anak mendapat bagian yang sama. 
Setelah itu, guru mengelompokkan siswa ke dalam kelompok-kelompok 
dengan anggota masing-masing 4 orang. Setiap kelompok diberi 3 lembar 
kertas berbentuk lingkaran yang sama besar sebagai model kue serabi dan 
sebuah gunting, lalu diminta membagi 3 lembar kertas berbentuk 
lingkaran itu di antara mereka sehingga setiap  anggota menerima bagian 
yang sama besar. Guru memberi waktu kepada setiap kelompok untuk 
memecahkan masalah tersebut dengan cara mereka sendiri. Setelah waktu 
yang diberikan habis, setiap kelompok diberi kesempatan untuk 
menyajikan cara yang mereka tempuh untuk menyelesaikan masalah, 
sedangkan kelompok lain memberi kritik dan saran. Kemudian siswa 
dikelompokkan menjadi kelompok dengan anggota masing-masing 5 
orang dan diminta membagi 3 lembar kertas berbentuk lingkaran menjadi 
lima bagian yang sama seperti sebelumnya. Lalu siswa diminta 
membandingkan potongan mana yang lebih besar (3 lembar kertas 
berbentuk lingkaran  dipotong 4 atau dipotong 5).  

• Proses pembelajaran  
Pada saat pembelajaran berlangsung  guru hanya memperhatikan 

kegiatan setiap kelompok membagi ”kue”  yang diberikan dan memberi 
bantuan jika diperlukan. Kemudian guru memberi kesempatan kepada 
wakil setiap kelompok untuk menyajikan cara mereka membagi ”kue” 
dan kelompok lain memberi kritik dan saran. Selain itu, siswa juga 
diminta mendiskusikan potongan mana yang lebih besar (”kue” yang 
dibagi 4 atau yang dibagi 5). Guru mengarahkan siswa dalam diskusi 
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kelas untuk membuat kesimpulan bersama tentang arti bilangan pecahan 
dan cara mengurutkannya.   

• Penutup  
Sebagai penutup, siswa diminta mengerjakan soal dan diberi 

pekerjaan rumah yang berkaitan dengan materi perbandingan pecahan.  
Pada akhir pelajaran guru mengajak siswa bersama-sama menyimpulkan 
apa yang sudah mereka kerjakan dan pelajari saat itu.  

 
 Peranan Alat Peraga 
 Tidak sedikit guru beranggapan bahwa pola pikir siswa terutama siswa 
sekolah dasar sama dengan pola pikir guru sehingga banyak guru menganggap 
bahwa apa yang dijelaskannya di depan kelas dapat dipahami dengan baik oleh 
siswa. Anggapan ini sebenarnya menyesatkan. Sesuai dengan teori belajar Bruner, 
pembelajaran matematika di sekolah dasar terutama di kelas bawah sangat 
memerlukan benda kongkrit yang dapat diamati dan dipegang langsung oleh siswa 
ketika melakukan aktivitas belajar. Karena itu, peranan alat peraga dalam 
pembelajaran matematika realistik tidak boleh dilupakan. Dalam hal ini alat peraga 
dapat menjembatani konsep abstrak matematika dengan dunia nyata. Di samping itu, 
alat peraga juga dapat membantu siswa menemukan strategi pemecahan masalah. 
Dari penggunaan alat peraga ini siswa dapat membangun sendiri pengetahuannya, 
memahami masalah, dan menemukan strategi pemecahan masalah. 
 Sebagai contoh, berikut ini disajikan pembelajaran matematika di SD 
Kanisius Demangan Baru Yogyakarta (Triyana, 2004). Materi yang dibahas adalah 
”lebih besar dan lebih kecil” dan ”bilangan antara.”  Guru memulai pelajaran dengan 
meminta siswa menebak bilangan rahasia yang dipikirkannya. Puluhan siswa segera 
mengacungkan jari berebut ingin menebak bilangan rahasia itu. Lebih dari sepuluh 
anak telah menjawab, namun tak satupun yang berhasil menebak bilangan rahasia 
sang guru. Masih ada beberapa siswa yang mencoba menjawab. Tiba-tiba ada 
seorang siswa menemukan ide mengajukan pertanyaan ”Apakah bilangan itu kurang 
dari 100?” Guru segera merespons dengan menjawab, ”Ya, bagus sekali! Silakan 
bertanya lagi.”  Seorang siswa bertanya lagi apakah bilangan itu lebih dari 50. Guru 
memberi pujian dan terus memotivasi siswa untuk mengajukan beberapa pertanyaan 
lagi. Kurang dari 10 menit akhirnya siswa dapat menebak bilangan rahasia yang 
dimaksud, yaitu 75. Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah sebenarnya yang 
diharapkan oleh guru dari siswa agar mereka sendiri dapat mengembangkan pola 
pikir untuk memecahkan suatu masalah. Selanjutnya, guru mengajak siswa kembali 
bermain tebak-tebakan bilangan rahasia. Masih ada siswa yang langsung 
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menyebutkan bilangan tertentu.Tetapi ada pula siswa yang mengajukan pertanyaan 
apakah bilangan rahasia itu lebih besar atau lebih kecil dari bilangan tertentu. Karena 
memakan waktu yang lama, guru membantu siswa dengan menggambarkan garis 
bilangan di papan tulis, kemudian meminta siswa menuliskan bilangan-bilangan 
yang sudah disebutkan tadi. Berkat bantuan garis bilangan ini siswa dapat menebak 
bilangan rahasia yang dimaksud dengan lebih cepat dan terarah. Cara lain yang dapat 
ditempuh adalah dengan membuat kartu-kartu bilangan yang digantungkan pada 
seutas tali. Mula-mula disiapkan kartu-kartu bilangan yang diberi gantungan (bisa 
menggunakan peniti atau penjepit kertas). Kemudian seutas tali digantungkan di 
papan tulis. Ketika seorang siswa menyebutkan sebuah bilangan, siswa itu diminta 
mengambil kartu bilangan yang disebutkannya dan menggantungkan kartu itu pada 
tali yang sudah direntangkan di papan tulis. Kartu-kartu bilangan tersebut 
digantungkan sesuai urutannya, yang lebih kecil di sebelah kiri. Dengan alat peraga 
sederhana ini siswa dapat langsung melihat posisi bilangan-bilangan sehingga 
mereka dapat membentuk sendiri pengetahuan tentang bilangan ”lebih dari”  atau 
”kurang dari” dan bilangan antara.  
 
Beberapa Contoh 
 Pada bagian ini disajikan beberapa contoh masalah kontekstual yang dapat 
digunakan dalam pembelajaran matematika realistik. Contoh-contoh ini 
menggunakan konteks Indonesia. Dalam prakteknya, Anda dapat menemukan sendiri 
konteks yang lebih sesuai dengan keadaan lokal dan kehidupan siswa di tempat Anda 
mengajar.  
 
Contoh 1 (Belanja) 

Contoh ini diadopsi dari Dolk (2006). Guru memperkenalkan konteks kepada 
siswa dengan bercerita bahwa dia akan mengajak beberapa tetangganya untuk makan 
malam di rumahnya dalam rangka ulang tahun anaknya. Dia akan memasak gulai 
ayam. (Anda dapat menggunakan masakan yang biasa dimasak orang di tempat 
tinggal Anda masing-masing). Pada saat berbelanja, dia mendapatkan bahwa harga 
ayam pada saat itu adalah Rp 15.000,- per kilogram. (Harga dapat disesuaikan 
dengan harga setempat yang lebih realistik). Untuk acara makan malam tersebut dia 
memerlukan tiga setengah kilogram daging ayam. Guru meminta siswa menghitung 
berapa besar uang yang diperlukan untuk membeli 3 ½  kilogram daging ayam 
tersebut.  Siswa bekerja dalam kelompok dengan dua atau tiga anggota. Beberapa 
strategi yang mungkin ditempuh oleh siswa adalah sebagai berikut: 
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• Siswa langsung mengalikan ke bawah 15.000 dengan 3,5 seperti di bawah ini 
untuk memperoleh solusi Rp 52.500,-. 

• Siswa mengalikan terlebih dahulu 15000 dengan 3 untuk memperoleh 45000, 
lalu menjumlahkannya dengan ½  dikali 15000, yaitu 7500 dan memperoleh 
solusi sebesar Rp 52.500,-. 

• Siswa membagi 15000 menjadi 10000 dan 5000, kemudian mengalikan 
masing-masing dengan 3 dan ½  lalu menjumlahkannya untuk mendapatkan 
solusi yang sama, yaitu Rp 52.500,-. 

 
Contoh 2 (Mengukur dengan manik-manik) 

Kemampuan untuk melakukan pengukuran dalam memecahkan masalah 
sehari-hari adalah salah satu kompetensi yang harus dimiliki siswa dalam pokok 
bahasan geometeri dan pengukuran. Salah satu hasil belajar yang diharapkan adalah 
membandingkan pengukuran panjang dan berat. Pada prinsipnya pengukuran adalah 
kegaitan membandingkan panjang, volume, atau berat sesuatu dengan satuan standar 
(baku) yang telah disepakati di seluruh dunia. Sebelum siswa diperkenalkan pada 
pengukuran dengan satu baku, seperti meter, kilogram, liter dan sebagainya, mereka 
terlebih dahulu diperkenalkan pada pengukuran dengan satuan tak baku. Rantai 
manik-manik dapat digunakan sebagai alat pengukur sederhana yang dapat dibuat 
sendiri oleh siswa. Dalam proses pembelajaran siswa diminta mengukur meja, kursi, 
tinggi badan, dan lain-lain dengan menggunakan rantai manik-manik yang sudah 
mereka buat. Setelah itu, siswa menyajikan hasil pengukurannya di depan kelas. 
Siswa lalu diarahkan untuk memikirkan masalah bagaimana kalau manik-manik yang 
digunakan sebagai pengukur tidak sama. Di sini siswa baru mulai diperkenalkan 
pada satuan baku 
 
Contoh 3 (Kartu bilangan) 

Contoh berikut adalah percobaan yang dilakukan oleh Dr. Yansen Marpaung, 
salah satu anggota tim Pendidikan Matematika Realistik Indonesia, di Timbulrejo 
Yogyakarta (Hadi, 2005). Pak Yansen mempersiapkan 20 kartu  yang dapat 
”didudukkan” dan terbuat dari karton, serta menuliskan sebuah bilangan pada setiap 
kartu mulai dari 1 hingga 20. Mula-mula Pak Yansen mengambil kartu bilangan 1 
dan 20 serta meletakkan kedua kartu tersebut pada kedua ujung papan tulis sehingga 
terdapat jarak yang cukup besar di antaranya. Selanjutnya, Pak Yansen mengambil 
kartu bilangan 2 dan bertanya kepada siswa apakah ada yang mau meletakkan kartu 
itu di papan tulis. Seorang siswa maju dan meletakkan kartu bilangan 2  di antara 
kartu bilangan 1 dan 20 tepat di samping kartu bilangan 1. Setelah itu Pak Yansen 
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mengambil kartu bilangan lain secara acak dan kembali bertanya apakah ada yang 
mau meletakkan kartu tersebut pada papan tulis. Demikian seterusnya hingga semua 
kartu telah diletakkan pada papan tulis dengan urutan yang benar. Strategi lain 
dikembangkan oleh Pak Yansen. Dia membalik kartu bilangan yang sudah tersusun 
pada papan tulis dan menyisakan beberapa pada posisi semula. Siswa diminta 
menebak bilangan pada kartu-kartu yang terbalik tersebut.  Pembelajaran dengan 
kartu bilangan ini telah mendorong interaktivitas di kelas dan melibatkan siswa 
dalam sebuah pembelajaran yang bermakna, dua karakteristik penting dalam 
pendekatan matematika realistik.  
 
Contoh 4 (Membagi kue) 

Contoh ini adalah pembelajaran matematika realistik yang dilakukan oleh 
Steivoorte (2006) di sekolah dasar Twickelo di Delden, negeri Belanda. Banyak 
siswa mengalami kesulitan dalam mempelajari pecahan. Dalam konteks Belanda, 
Steinvoorte menggunakan kue dadar (sejenis makanan yang berbentuk bulat dan 
tipis) dan pizza dalam pembelajaran pecahan. (Untuk Indonesia, konteks ini bisa 

diganti dengan jenis makanan lain yang berbentuk bulat dan tipis.)  Pecahan 
4
3 , 

misalnya, dapat dilihat sebagai 
4
3 kue dadar atau 

4
3  pizza, yaitu bulatan dengan 

seperempat bagian yang diangkat. Empat orang siswa diminta membagi 3 kue dadar. 

Mereka segera menemukan bahwa 
4
3 dapat disusun dari berbagai bagian: tiga 

potongan yang seperempat atau satu potongan yang setengah dan satu potongan yang 

seperempat. Kemudian siswa ditugasi untuk menghitung 
4
3 dari suatu jumlah; 

misalnya, 
4
3 dari 16 buah apel. Jika diberi balok kayu, siswa dengan sendirinya 

menemukan ide untuk menyusun balok-balok  tersebut  ke dalam empat kelompok 
yang sama dan mengambil tiga kelompok dari situ. Ada seorang siswa yang tidak 
mengambil tiga kelompok dari empat kelompok yang ada, tetapi mengambil tiga apel 
dari setiap kelompok. ”Bukankah tiga perempat adalah tiga dari empat?” katanya. 

Ada siswa lain yang tahu bahwa 
4
3 dari 16 sama saja dengan  16 dibagi 4 lalu dikali 

3. Perlu dicatat di sini bahwa kue dadar, pizza, dan apel adalah konteks negeri 
Belanda, yang boleh jadi tidak cocok untuk daerah tertentu di Indonesia. Dalam 
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konteks Indonesia, kue dadar atau pizza dapat diganti, misalnya, dengan kue serabi, 
dan apel dengan jeruk. 
 
Latihan 
Untuk memantapkan pemahaman Anda terhadap materi di atas, coba kerjakan latihan 
di bawah ini! 

1. Jelaskan makna kata kontekstual dan realistik dalam “masalah kontekstual yang 
realistik.”   

2. Tuliskan sebuah masalah kontekstual yang realistik yang dapat dijadikan titik 
awal pembelajaran pokok bahasan “geometri dan pengukuran.”   

3. Alat peraga atau model apa yang akan Anda persiapkan dan gunakan dalam 
pembelajaran pada soal nomor 2.   

4. Buatlah skenario pembelajaran dengan menggunakan masalah pada soal nomor 
2.   

5. Alat penilaian apa yang cocok dengan pembelajaran yang Anda rencanakan pada 
soal nomor 4?   

Petunjuk Kunci Jawaban 
1. Baca kembali dengan baik penjelasan tentang karakteristik pendekatan 

matematika realistik. Di sana Anda dapat menemukan makna kedua kata 
tersebut. 

2. Masalah yang  Anda tuliskan tidak harus sama dengan masalah yang ditulis oleh 
teman Anda. Dalam hal ini Anda dapat menemukan masalah kontekstual dari 
kehidupan sehari-hari di lingkungan tempat tinggal siswa.  

3. Alat peraga atau model yang Anda rencanakan harus disesuaikan dengan masalah 
yang Anda pilih dalam soal nomor 2 dan sebaiknya menggunakan bahan-bahan 
yang tersedia di lingkungan sekolah atau tempat tinggal siswa.  

4. Contoh pada subunit ini dapat dijadikan acuan untuk menyusun skenario 
pembalajaran.  

5. Anda dapat mencermati kembali uraian tentang assessmen pada sub unit 
sebelumnya.  
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Rangkuman 
 
Karakteristik pembelajaran matematika realistik adalah sebagai 
berikut: 

1. menggunakan masalah kontekstual yang realistik; 
2. menggunakan model sebagai jembatan dunia abstrak dan dunia nyata; 
3. menghargai keanekaragaman jawaban siswa ; 
4. bersifat interaktif; 
5. berkaitan dengan bagian lain dalam matematika, mata pelajaran lain, 

dan kehidupan nyata.  
 
Langkah-langkah pembelajaran matematika realistik adalah sebagai 
berikut. 

1. Persiapan 
a.   menentukan masalah kontekstual yang sesuai dengan pokok  
     bahasan yang akan diajarkan 
b.   mempersiapkan model atau alat peraga yang dibutuhkan 

2. Pembukaan 
a. memperkenalkan masalah kontekstual kepada siswa 
b. meminta siswa menyelesaikan masalah dengan cara mereka sendiri 

3. Proses Pembelajaran 
a. memperhatikan kegiatan siswa baik secara individu ataupun 

kelompok 
b. memberi bantuan jika diperlukan 
c. memberi kesempatan kepada siswa untuk menyajikan hasil kerja 

mereka dan mengomentari hasil kerja temannya 
d. mengarahkan siswa untuk mendapatkan strategi terbaik untuk 

menyelesaikan masalah 
e. mengarahkan siswa untuk menemukan aturan atau prinsip yang 

bersifat umum 
4. Penutup 

a. mengajak siswa menarik kesimpulan tentang apa yang telah 
mereka lakukan dan pelajari 

b. memberi evaluasi berupa soal matematika dan pekerjaan rumah 
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Tes Formatif 2 
Untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi ini, jawablah 
pertanyaan-pertanyaan berikut. 
 

Pilih satu jawaban yang Anda anggap paling tepat! 

1. Masalah kontekstual adalah masalah yang sesuai dengan .... 
A. pengalaman siswa. 
B. bayangan siswa. 
C. kenyataan    
D. budaya  setempat  
2. Masalah yang realistik adalah masalah yang .... 
A. pernah dialami siswa. 
B. dapat dibayangkan oleh siswa  . 
C. sederhana .  
D. sesuai dengan pokok bahasan yang akan diajarkan 

3. Model yang digunakan dalam pembelajaran matematika realistik dapat berupa 
hal-hal berikut, kecuali .... 
A. cerita-cerita rakyat  
B. gedung-gedung pencakar langit yang terkenal  
C. alat peraga  
D. keadaan sekolah  

4. Proses pembelajaran harus interaktif, artinya:  
A. guru dan siswa harus sama-sama aktif  
B. terjadi komunikasi dua arah antara siswa dan siswa  
C. terjadi komunikasi dua arah antara guru dan siswa  
D. terjadi komunikasi dua arah baik antara guru dan siswa maupun antar siswa 
dan siswa  

5. Pada saat membuka pelajaran guru harus ....    
A. menceritakan masalah yang dihadapinya  
B. meminta siswa menyelesaikan masalah di sekolah  
C. meminta siswa menyelesaikan sebuah masalah yang nyata    
D. meminta siswa menceritakan masalah-masalah mereka   

6. Pada saat pembelajaran berlangsung guru harus ....   
A. membimbing siswa menyelesaikan masalah supaya diperoleh jawaban yang 

sama  
B. membantu siswa memahami masalah   
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C. mengarahkan siswa ke jawaban tunggal    
D. membiarkan siswa bekerja sendiri   

7. Kesimpulan yang diperoleh dari sebuah pembelajaran matematika realistik 
haruslah …. 
A. bersifat realistik  pula 
B. berupa strategi terbaik untuk menyelesaikan masalah  
C. berupa strategi umum untuk menyelsaikan masalah lain yang serupa    
D. berupa konsep matematika yang bersifat abstrak   

8. Kartu bilangan seperti dalam Contoh 3 dapat digunakan sebagai alat peraga 
dalam pembelajaran pokok bahasan ....   
A. barisan bilangan bulat. 
B. urutan bilangan bulat. 
C. penjumlahan bilangan bulat   
D. perkalian bilangan bulat 

9. Penggunaan alat peraga dalam pembelajaran matematika sesuai dengan teori 
belajar ....   
A. Bruner. 
B. van Hiele. 
C. Gagne. 
D. Dienes. 

10. Meminta siswa menyajikan hasil kerjanya dan siswa lain menanggapinya sesuai 
dengan karakteristik .....   
A. pembelajaran matematika harus realistik. 
B. pembelajaran matematika harus interaktif. 
C. pembelajaran matematika harus kontekstual.    
D. pembelajaran matematika harus komunikatif.  
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Umpan Balik dan Tindak Lanjut 
Apabila Anda telah mengerjakan tes formatif, cocokkanlah jawaban Anda dengan 
kunci jawaban tes formatif yang terdapat pada bagian akhir unit ini, Kemudian 
hitunglah jumlah jawaban Anda yang benar. Gunakan rumus berikut untuk 
mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi ini. 

Rumus: 

                Jumlah Jawaban Anda yang Benar 

Tingkat Penguasaan  =                                                              x 100% 

                               Banyaknya soal 

Arti tingkat penguasaan yang Anda capai: 
      90%  − 100%  =  baik sekali 
       80% −  89%   =  baik 
       70% −  79%   =  cukup 
       <  70%           =   kurang 
 
Bila tingkat penguasaan Anda mencapai 80% ke atas, Anda dapat melanjutkan 
dengan mempelajari materi pada unit berikutnya. Bagus! Tetapi, bila tingkat 
penguasaan Anda kurang dari 80%, Anda harus membaca kembali uraian Sub Unit 2, 
terutama pada bagian yang belum Anda kuasai. 
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Kunci Jawaban Tes Formatif 
  
 
Tes Formatif 1 
  

1 B A dan C pandangan pendekatan konvensional, dan D merupakan 
salah satu cara untuk membantu siswa menemukan ide dan konsep 
matematika. 

2 D Dalam pendekatan matematika realistik proses mematematikakan 
dunia nyata dianggap lebih penting daripada hasil yang diperoleh. 

3 A Dalam pembelajaran matematika realistik siswa melakukan 
diskusi mengenai hasil yang diperolehnya dengan teman 
sekelasnya. Karena itu, jawaban informal yang beragam sangat 
dihargai. 

4 D Dalam pendekatan matematika realistik, siswa dipandang sebagai 
individu yang mampu mengembangkan dirinya sendiri. 

5 C Masalah kontekstual yang realistik adalah titik awal pembelajaran 
matematika realistik. Karena itu, guru perlu menyiapkan masalah 
kontekstual yang  realisitk sebelum pelajaran dimulai.   

6 B Dalam pendekatan matematika realistik siswa diarahkan untuk 
menemukan sendiri matematika dengan memecahkan masalah 
kontekstual yang realistik. 

7 C Dalam pendekatan matematika realistik digunakan masalah yang 
sesuai dengan konteks kehidupan siswa. 

8 B Soal terbuka memiliki banyak kemungkinan jawaban yang benar 
tergantung pada informasi tambahan dari siswa. 

9 A Evaluasi  pembelajaran matematika realistik bersifat holistik atau 
menyeluruh. 

10 C Konteks akan membantu siswa melihat hubungan isi pelajaran 
dengan kehidupan sehari-hari, sehingga pelajaran menjadi lebih 
bermakna. 

 
Tes Formatif 2 

 
1 D Kontekstual berarti sesuai dengan budaya dan kebiasaan setempat. 
2 B Realistik berarti dapat dibayangkan. 
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3 B Gedung-gedung pencakar langit belum tentu dikenal dan dapat 
dibayangkan oleh siswa. 

4 D Interaktif berarti  terjadi interaksi atau komunikasi dua arah antar 
guru dan siswa dan antara siswa dan siswa. 

5 C Pembelajaran matematika realistik selalu dimulai dengan dengan 
masalah dari dunia nyata. 

6 B Guru hanya membantu siswa memahami masalah dan tidak 
membantu siswa menyelesaikan masalah. 

7 C Pada akhir pelajaran siswa diarahkan untuk menemukan strategi 
atau prosedur yang lebih umum yang dapat  langsung digunakan 
untuk menyelesaikan masalah lain yang serupa  tanpa bantuan 
konteks. 

8 B Skenario pembelajaran pada contoh yang dimaksud jelas mengacu 
kepada kompetensi mengurutkan bilangan bulat.  

9 A Jelas 
10 B Melalui proses ini siswa membangun interaksi dengan sesamanya 

dan dengan guru. 
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Glosarium 
 
 
kontekstual                        : sesuai dengan budaya atau kebiasaan setempat 
 
matematisasi horizontal : proses penyelesaian masalah dari dunia nyata dengan 

bantuan konteks 
 
matematisasi vertikal   : proses penyusunan prosedur umum dari penyelesaian 

masalah kontekstual sehingga dapat dipakai untuk 
menyelesaikan masalah lain tanpa bantuan konteks 

 
realistik                             : nyata , dapat dibayangkan 
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UNIT 8 

 
 

 
MERANCANG PEMBELAJARAN 

MATEMATIKA 
 

Nyimas Aisyah 
 
 

PENDAHULUAN 
 
Merancang pembelajaran matematika tentu merupakan pekerjaan yang sangat 

akrab digeluti oleh guru matematika. Setiap guru matematika dimanapun dia 
bertugas dan pada jenjang manapun dia mengajar tentu harus melaksanakan 
pekerjaan ini. Namun demikian, harus diakui bahwa pekerjaan ini bukanlah 
pekerjaan yang mudah, karena memerlukan keterampilan yang memadai untuk 
melakukan telaah yang mendalam dan komprehensif terhadap kurikulum yang 
berlaku, isu-isu yang berkembang dalam bidang pendidikan, persoalan-persoalan 
yang muncul di lapangan, minat dan kemampuan siswa, serta perkembangan IPTEK.  

Banyaknya tuntutan dalam merancang pembelajaran matematika, membuat 
sebagian guru matematika tidak dapat melaksanakannya dengan baik. Bahkan 
sejumlah fakta menunjukkan bahwa sebagian guru matematika hanya menggunakan 
produk jadi rencana pembelajarann matematika untuk memenuhi tuntutan 
administrasi. Hal ini tentu saja sangat memprihatinkan karena pada prinsipnya 
merancang pembelajaran matematika merupakan salah satu kegiatan penting bagi 
guru matematika dalam melaksanakan proses pembelajaran yang efektif. Hal ini 
tercermin dari langkah-langkah dalam merancang pembelajaran matematika itu 
sendiri. 

Dalam merancang pembelajaran, guru harus menetapkan tujuan atau 
kompetensi yang harus dikuasai siswa, materi-materi yang berkaitan dengan 
kompetensi yang harus dikuasai siswa, penjabaran dan urutan yang logis dari materi-
materi tersebut dengan mempertimbangkan media, cara penyajian, dan cara 
mengevaluasinya. Dengan demikian terlihat bahwa komponen-komponen yang harus 
diperhatikan dalam merancang pembelajaran adalah: 
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(1) tujuan atau kompetensi yang harus dikuasai siswa, 
(2) materi pembelajaran, 
(3) metode pembelajaran, 
(4) media pembelajaran, dan 
(5) evaluasi pembelajaran.  

Kelima komponen di atas secara terinci dapat Anda pelajari di dalam Unit 8 
bahan ajar ini. Selain komponen-komponen rencana pembelajaran tersebut, pada 
Unit 8 ini Anda juga akan diperkenalkan lebih dalam pengertian dari suatu rencana 
pembelajaran dan langkah-langkah mengembangkannya. Oleh karena itu, setelah 
mempelajari materi yang ada pada Unit 8 ini, diharapkan Anda akan dapat 
menjelaskan konsep rencana pembelajarann. Secara lebih terperinci, Anda 
diharapkan dapat: 
1. menyebutkan komponen-komponen rencana pembelajaran. 
2. menjelaskan pengertian rencana pembelajaran. 
3. menyebutkan langkah-langkah menyusun rencana pembelajaran 

Untuk membantu Anda mencapai tujuan tersebut, materi yang ada pada bahan 
ajar ini dibagi ke dalam tiga sub unit, yaitu sebagai berikut: 
1. Sub Unit 1 : Membahas Pengertian Rencana pembelajaran.  
2. Sub Unit 2 : Membahas Komponen-komponen yang ada dalam Rencana 

pembelajaran. 
3. Sub Unit 3 : Membahas Langkah-langkah Menyusun Rencana pembelajaran. 

Untuk dapat memahami materi yang ada pada ketiga sub unit di atas, Anda 
dituntut untuk membaca setiap uraian materi dengan cermat, mencatat kata-kata 
kuncinya, serta mengerjakan latihan dan tes formatif secara  disiplin tinggi. 
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Subunit 1 
 

Pengertian dan Ciri-Ciri Rencana  
Pembelajaran Matematika 

 
Apabila Anda akan berbelanja kebutuhan sehari-hari di pasar, apa yang Anda 

lakukan terlebih dahulu? Saya yakin jawabannya adalah menyiapkan uang untuk 
belanja dan menyusun rencana belanja. Rencana yang Anda susun tentu akan 
meliputi barang-barang yang akan dibeli dan tempat untuk mendapatkan barang-
barang tersebut. Seandainya Anda ke pasar tanpa menyusun rencana, apakah yang 
akan terjadi? Anda tentu sepakat bahwa kemungkinan besar yang akan terjadi adalah 
barang-barang yang Anda beli tidak sesuai dengan kebutuhan. Bahkan kemungkinan 
terburuk Anda akan berputar-putar saja di pasar tanpa ada yang dibeli. 

Kondisi di atas terjadi juga pada proses pembelajaran matematika. Sebelum 
kita melaksanakan pembelajaran matematika, tentu guru harus menyusun rencana 
pembelajarannya terlebih dahulu. Rencana pembelajaran yang dirancang ini nantinya 
merupakan arah bagi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran matematika  
yang efektif dan efisien dalam rangka mencapai hasil belajar yang optimal. Tentu 
saja dalam penyusunan rencana pembelajaran ini, guru harus tetap 
mempertimbangkan kemampuannya sebagai pelaksana pembelajaran dan kebutuhan 
siswa sebagai peserta belajar. Dengan demikian rencana pembelajaran matematika 
adalah rencana kegiatan operasional yang dirancang oleh guru yang berisi skenario 
tahap demi tahap tentang kegiatan matematika yang dilakukannya di kelas bersama 
siswa dalam satu kali tatap muka (pertemuan). 

Di dalam rencana pembelajaran tersebut, standar kompetensi dan kompetensi 
dasar harus dijabarkan ke dalam indikator, materi pokok, kegiatan pembelajaran, 
sumber dan penilaian pembelajaran. Penjabaran standar kompetensi dan kompetensi 
dasar ini tentu saja harus tetap mengacu kepada hakikat pembelajaran matematika 
yang menekankan penguasaan konsep dan algoritma di samping kemampuan 
memecahkan masalah, dan mengacu juga kepada prinsip-prinsip mempelajari 
matematika sebagai berikut: 
1. Materi matematika disusun menurut urutan tertentu atau topik matematika 

didasarkan pada sub topik tertentu 
2. Seorang siswa dapat memahami suatu topik matematika  jika ia telah memahami 

sub topik pendukung atau prasyaratnya 
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3. Perbedaan kemampuan antarsiswa dalam mempelajari atau memahami suatu 
masalah ditentukan oleh perbedaan penguasaan sub topik prasyaratnya 

4. Penguasaan topik baru oleh seorang siswa tergantung pada topik sebelumnya. 
Prinsip-prinsip di atas pada dasarnya sangat sejalan teori belajar Gagne 

(Hudojo,1988) yang mengemukakan tentang hirarki keterampilan intelektual, yang 
merupakan kemampuan untuk menguasai suatu konsep. Hirarki keterampilan 
intelektual ini terlihat pada Gambar 1 berikut: 

 
 
 
 
    
 
 
 
Gambar 1. Hirarki Keterampilan Intelektual 
Gambar 1 menunjukkan hirarki keterampilan intelektual dari yang sederhana 

sampai yang kompleks. Dalam hirarki keterampilan intelektual, jika siswa akan 
mempelajari konsep e yang berdasarkan pada konsep c dan d, maka siswa terlebih 
dahulu harus menguasai konsep yang mendasari konsep c, yaitu konsep a dan b. 
Dengan demikian, jika seorang guru hendak mengajarkan konsep e tersebut, maka 
yang harus dilakukan guru terlebih dahulu adalah mengetahui sejauh mana 
pemahaman siswa tentang konsep a, b, c, dan d tersebut. Jika siswa telah 
memberikan respon yang baik, berarti konsep e dapat diajarkan kepada siswa. 
Seandainya jika hal ini berlaku sebaliknya, berarti siswa telah kehilangan informasi 
tentang konsep a, b, c, dan d. Dalam kondisi demikian, melanjutkan pembelajaran 
dengan konsep e bukanlah pilihan yang bijaksana. 

Berkaitan dengan hal di atas, guru perlu mengkaji pertanyaan-pertanyaan apa 
saja yang harus dimunculkannya untuk mencapai tujuan. Misalnya: materi prasyarat 
apa yang sesuai dengan tujuan tersebut, bagaimana cara penyajiannya yang paling 
tepat, dan bagaimana cara memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa untuk 
dapat memancing aktivitas siswa secara optimal.  Lebih jauh, hasil penyelidikan ini 
nantinya akan berguna sebagai masukan bagi guru dalam menyusun rencana 
pembelajaran matematika, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diperoleh ciri-ciri rencana pembelajaran 
matematika yang sekaligus merupakan prinsip-prinsip dalam menyusun rencana 

e 

c 

d a b 
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pembelajaran matematika, yaitu ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, memadai, 
aktual dan kontekstual, serta fleksibel. 

 
1. Ilmiah 

Keseluruhan materi baik fakta, konsep, prinsip, dan operasi berikut kegiatan 
yang menjadi muatan dalam rencana pembelajaran harus terjamin kebenarannya 
dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Kesalahan materi di dalam 
penyusunan rencana pembelajaran walaupun hanya sedikit tidak akan dapat 
ditolensi. 

 
2. Relevan  

Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam 
rencana pembelajarann sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, 
sosial, emosional, dan spritual peserta didik. Tingkat keluasan dan kedalaman 
materi disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Materi untuk siswa yang 
memiliki daya tangkap yang cepat tidak akan sama dengan materi untuk siswa 
dengan daya tangkap yang lambat. Begitupun materi untuk siswa yang mempunyai 
motivasi tinggi sebaiknya tidak sama dengan materi untuk siswa dengan motivasi 
yang rendah. 

 
3. Sistematis  

Komponen-komponen rencana pembelajarann saling berhubungan secara 
fungsional dalam mencapai kompetensi. Kompetensi dasar disusun berdasarkan 
kepada standar kompetensi, dan indikator disusun berdasarkan kompetensi dasar. 
Materi, kegiatan, sumber belajar, dan alat penilaian disusun berdasarkan indikator 
pembelajaran. Penataan materi juga harus disesuaikan dengan karakteristik mata 
pelajaran matematika yang hirarkhis, kronologis, dan spiral. 

 
4. Konsisten  

Adanya hubungan yang konsisten (ajeg, taat asas) antara kompetensi dasar, 
indikator, materi pokok, sumber belajar, dan sistem penilaian. 

 
 

5. Memadai  
Cakupan indikator, materi pokok, sumber belajar, dan sistem penilaian 

cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar.  
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6. Aktual dan Kontekstual 

Cakupan indikator, materi pokok, sumber belajar, dan sistem penilaian 
memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam 
kehidupan nyata, dan peristiwa yang terjadi. 

 
7. Fleksibel 

Keseluruhan komponen rencana pembelajarann dapat mengakomodasi 
keragaman peserta didik, pendidik, dan dinamika perubahan yang terjadi di 
sekolah, serta tuntutan masyarakat. 

 
8. Menyeluruh  

Komponen rencana pembelajaran mencakup keseluruhan ranah kompetensi 
(kognitif, afektif, psikomotorik). Ranah kognitif akan meliputi tingkat 
perkembangan intelektual (pengetahuan) siswa, ranah afektif meliputi tingkat 
aktivitas, sikap, minat, dan motivasi siswa, sedangkan ranah psimotorik meliputi 
kemampuan psikomotor (gerak) siswa (misalnya melukis, membuat alat peraga, 
dan lain-lain).  

 
Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa untuk memperoleh rencana 

pembelajaran yang sesuai dengan ciri-ciri di atas,  guru harus mampu mengenali 
karakteristik siswa, kondisi sekolah, dan lingkungannya. Hal ini mengisyaratkan 
bahwa penyusunan rencana pembelajaran sebaiknya dilakukan secara mandiri oleh 
guru yang akan menggunakan rencana pembelajaran tersebut.  

Namun demikian, apabila guru karena sesuatu hal belum dapat melaksanakan 
penyusunan rencana pembelajaran secara mandiri, maka pihak sekolah dapat 
mengusahakan untuk membentuk kelompok guru dalam mengembangkan rencana 
pembelajaran yang akan digunakan oleh sekolah tersebut. Namun, kondisi ini 
merupakan pilihan terakhir bagi sekolah tersebut. 

 
 
 

Pengembangan Pembelajaran Matematika SD 
 

8-6 



Latihan 
 

Untuk memantapkan pemahaman Anda terhadap materi di atas, coba kerjakan latihan 
di bawah ini! 
 
1. Setelah Anda membaca uraian di atas, cobalah Anda simpulkan manfaat 

penyusunan rencana pembelajaran bagi guru?  
2. Menyusun rencana pembelajaran matematika sulit. Setujukah Anda dengan 

pendapat ini? Dukung pendapat Anda dengan alasan! 
3. Mengapa guru perlu melakukan analisis materi pelajaran sebelum menyusun 

rencana pembelajaran 
 

Petunjuk Jawaban Latihan 
 

1. Simpulan yang Anda buat harus bertitik tolak dari pengertian rencana 
pembelajaran. Berdasarkan pengertian ini, Anda dapat menemukan manfaat 
penyusunan rencana pembelajaran matematika. 

2. Anda dapat menerima atau menolak pendapat tersebut dengan sejumlah 
argumentasi. Untuk memudahkan Anda mengemukakan pendapat, terlebih 
dahulu kaji kembali ciri-ciri atau prisnip-prinsip penyusunan rencana 
pembelajaran matematika. 

3. Analisis materi pelajaran perlu dilakukan guru agar diperoleh rencana 
pembelajaran yang sesuai dengan ciri-ciri rencana pembelajaran matematika 
yang diharapkan. 
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Rangkuman 
 

Rencana pembelajaran matematika adalah rencana kegiatan operasional 
yang dirancang oleh guru yang didalamnya berisi skenario tahap demi tahap 
tentang kegiatan matematika yang nantinya harus dilakukan guru di kelas. 
Rencana pembelajaran matematika ini disusun mengacu kepada hakikat 
pembelajaran matematika yang menekankan penguasaan konsep dan algoritma 
di samping kemampuan memecahkan masalah, dan mengacu juga kepada 
prinsip-prinsip mempelajari matematika yang harus hirarkis. 

Rencana pembelajaran matematika penting untuk disusun oleh guru 
sebelum melaksanakan pembelajaran, karena rencana pembelajaran inilah 
yang nantinya merupakan arah atau petunjuk bagi guru dalam melaksanakan 
proses pembelajaran matematika yang efektif dan efisien. 

Ciri-ciri rencana pembelajaran matematika yang sekaligus merupakan 
prinsip-prinsip dalam menyusun Rencana pembelajarann matematika, yaitu 
ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, memadai, aktual dan kontekstual, serta 
fleksibel. 

Penyusunan rencana pembelajaran sebaiknya dilakukan secara mandiri 
oleh guru yang akan menggunakan rencana pembelajaran tersebut. 

 
 

Tes Formatif 1 
 

Untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi ini, jawablah 
pertanyaan-pertanyaan berikut: 
 
Jawablah semua soal dengan jelas dan tepat! 
              
1. Jelaskan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi apabila guru tidak 

menyusun rencana pembelajaran sebelum melaksanakan pembelajaran di kelas? 
2. Pertanyaan-pertanyaan apa yang harus dimunculkan oleh guru untuk menyusun 

rencana pembelajaran? 
3. Mengapa dalam menyusun materi rencana pembelajaran harus mengacu kepada 

hirarkhi keterampilan intelektual siswa? 
4. Mengapa rencana pembelajaran sebaiknya disusun secara mandiri oleh guru yang 

akan menggunakan rencana pembelajaran tersebut? 
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5. Jelaskan pernyataan bahwa keseluruhan komponen rencana pembelajaran dapat 
mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan 
yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. 

 
Umpan Balik dan Tindak Lanjut 
 

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang 
terdapat pada bagian akhir Unit ini. Hitunglah jawaban Anda yang benar. 
Gunakanlah rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda 
terhadap materi Sub Unit 1. 

 
 

Rumus:  
 

                                      Jumlah jawaban Anda yang benar      
Tingkat penguasaan =                                                                 X 100% 

                                                                  10 
 

Arti tingkat penguasaan yang Anda capai : 
       90 – 100% = baik sekali 
       80 -   89% = baik 
       70 –  79% = cukup 
            <  70% = kurang 

 
Bila tingkat penguasaan Anda mencapai 80% ke atas, Anda dapat melanjutkan 

dengan mempelajari materi pada unit berikutnya. Bagus! Tetapi, bila tingkat 
penguasaan Anda kurang dari 80%, Anda harus membaca kembali uraian materi Sub 
Unit 1, terutama pada bagian yang belum Anda kuasai. 
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Subunit 2 
 

Langkah-Langkah Menyusun Rencana  
Pembelajaran Matematika 

 
Pada Sub Unit 1, secara selintas Anda sudah dikenalkan dengan komponen-

komponen rencana pembelajaran matematika, yaitu tujuan, materi, sumber/media, 
kegiatan/strategi, dan penilaian. Komponen-komponen ini satu sama lain saling 
berkaitan secara sistematis di dalam rencana pembelajaran. Bagaimana karakteristik 
komponen-komponen ini dan sejauh mana keterkaitan antar setiap komponen, akan 
Anda pelajari secara lebih mendalam pada Sub Unit 2. Pada sub Unit 2 ini, Anda 
juga akan diberikan bekal bagaimana seharusnya menyusun Rencana Pembelajaran 
Matematika di Sekolah Dasar. Selanjutnya, setelah mempelajari Sub Unit 2 ini, Anda 
diharapkan akan dapat menjelaskan karakteristik masing-masing komponen rencana 
pembelajaran berikut keterkaitan antar setiap komponen serta menyusun Rencana 
Pembelajaran Matematika Sekolah Dasar.  

 
A. Komponen-komponen Rencana Pembelajaran Matematika 

1. Tujuan Pembelajaran Matematika 
Tujuan pembelajaran matematika merupakan komponen yang paling 

penting di dalam rencana pembelajaran matematika, karena tujuan pembelajaran 
matematika mendasari hampir semua komponen lain di dalam rencana 
pembelajaran matematika. 

Di dalam Kurikulum 2004 (Depdiknas, 2003) dan Kurikulum 2006 
(Depdiknas, 2006) Sekolah Dasar, tujuan pembelajaran dirumuskan dalam 
standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator. 

Standar kompetensi matematika adalah standar kemampuan yang harus 
dikuasai siswa untuk menunjukkan bahwa pengetahuan, keterampilan, dan sikap 
sebagai hasil mempelajari matematika tertentu telah dicapai. Sedangkan 
kompetensi dasar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang 
harus dikuasai siswa untuk menunjukkan bahwa siswa telah menguasai standar 
kompetensi yang telah ditetapkan. Kompetensi dasar ini merupakan rincian dari 
standar kompetensi.  
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Standar kompetensi dan kompetensi dasar ini dirumuskan berdasarkan 
struktur keilmuan matematika dan tuntutatn kompetensi lulusan. Standar 
kompetensi dan kompetensi dasar diurutkan dan disebarkan secara sistematis.  

Selanjutnya kompetensi dasar dijabarkan menjadi sejumlah indikator dan 
tujuan pembelajaran yang perumusannya diserahkan kepada guru masing-masing. 
Tujuan pembelajaran adalah tujuan operasional pembelajaran matematika dalam 
setiap kali pertemuan, sedangkan indikator adalah tolok ukur keberhasilan untuk 
mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Tujuan pembelajaran dirumuskan dengan 
ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 
1. Rumusan tujuan harus menggunakan kata-kata kerja yang operasional.  

Contoh kata kerja operasional ranah kognitif adalah: menyebutkan, 
membedakan, menjelaskan, menggambar, menyimpulkan, dan sebagainya.  
Contoh kata kerja operasional ranah afektif adalah: menyetujui, menolak, 
meyakinkan, mengusulkan, menunjukkan, dan sebagainya.  
Contoh kata kerja operasional ranah psimotorik adalah: merancang, melukis, 
membuat, menggunakan, mengubah, mengkonstruksi, dan sebagainya.  

2. Rumusan tujuan harus jelas sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang 
ganda.  

3. Rumusan tujuan minimal memuat komponen peserta didik (boleh implisit) dan 
perilaku yang merupakan hasil belajar serta substansi materi. 

4. Rumusan tujuan harus dijabarkan dari kompetensi dasar. 
Perhatikan contoh berikut: 
Kompetensi Dasar: 
Mengidentifikasi berbagai bangun datar sederhana menurut sifat atau unsurnya 
Tujuan: 
 “Siswa dapat membedakan jenis-jenis segitiga” 

Pada contoh di atas, kata kerja yang digunakan adalah membedakan. Kata 
kerja ini sudah operasional jika dipandang dari sudut bahasa. Pada tujuan juga 
sudah termuat substansi materi yaitu jenis-jenis segitiga, peserta didik yaitu 
siswa, dan perilaku  yaitu membedakan. Namun rumusan tujuan di atas belum 
mengacu sepenuhnya pada kompetensi dasar, karena persyaratannya belum jelas. 
Akibatnya rumusan tujuan di atas dapat menimbulkan penafsiran yang ganda. 
Jenis segitiga yang ditinjau berdasarkan sudut-sudutnya tidak akan sama dengan 
jika ditinjau dari panjang sisinya.  
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2. Materi Pembelajaran Matematika 

Materi pembelajaran adalah materi pokok yang harus dipelajari siswa untuk 
dapat memiliki kompetensi dasar. Materi pelajaran ini dijabarkan dari kompetensi 
dasar. Jika kompetensi dasar dirumuskan dalam bentuk kata kerja, maka materi 
pembelajaran dirumuskan dalam bentuk kata benda, atau kata kerja yang 
dibendakan. Contoh: 

 
Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran 

Menghitung keliling persegi dan persegi 
panjang 

 Keliling persegi 
 Keliling persegi panjang 

 
Setiap materi pembelajaran dijabarkan lebih lanjut ke dalam uraian materi 

pembelajaran atau lazim disebut uraian materi. Uraian materi ini harus memuat 
fakta, konsep, prinsip, dan operasi.pengerjaan. 
a. Fakta 

Fakta adalah sembarang semufakatan dalam matematika. Fakta matematika 
meliputi istilah (nama), notasi (lambang), dan semufakatan. 
Misal: lambang “K “ untuk menyatakan keliling. 

b. Konsep 
Konsep adalah pengertian yang dapat digunakan atau memungkinkan 
seseorang untuk mengelompokkan/menggolongkan sesuatu objek. Suatu 
konsep dapat dibatasi dengan suatu ungkapan yang disebut definisi.  
Misalnya: konsep keliling persegi/persegipanjang. 

c. Prinsip 
Prinsip adalah rangkaian konsep beserta hubungannya. Umumnya prinsip 
berupa pernyataan yang disebut teorema, dalil, sifat-sifat atau langkah kerja. 
Misalnya: Rumus keliling persegi/persegipanjang. 

d. Operasi (Pengerjaan) 
Operasi dalam matematika adalah pengerjaan dan prosedur yang harus 
dikuasai siswa dengan kecepatan dan ketepatan yang tinggi.  
Misalnya: Menentukan keliling persegi/persegipanjang. 
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Berdasarkan fakta, konsep, prinsip, dan operasi (pengerjaan) ini, maka 
uraian materi dijabarkan dari materi pembelajaran matematika.  Contoh: 

 
Materi Pembelajaran Uraian Materi 

Keliling persegi dan persegi 
panjang 

 

 Lambang Keliling  
 Pengertian keliling persegi dan 

persegipanjang 
 Rumus keliling persegi dan 

persegipanjang 
 Menentukan keliling persegi dan 

pesegipanjang 
 

Selanjutnya materi-materi ini disusun secara berurutan dengan pendekatan 
prosedural, hirakhis, dan kongkret ke abstrak dengan mempertimbangkan hal-hal 
sebagai berikut: 
a. Potensi peserta didik 

Keseluruhan materi pembelajaran di dalam rencana pembelajaran 
sebaiknya dapat mengakomodasi keragaman potensi peserta didik. Peserta 
didik yang sebagian besar berpotensi dalam melukis sebaiknya diakomodir 
dengan materi-materi melukis.  

b. Relevan dengan karakteristik daerah 
Cakupan materi pembelajaran di dalam rencana pembelajaran sebaiknya 

memperhatikan karakteristik daerah. Materi-materi yang bernuansa daerah baik 
dalam pemberian ilustrasi dan penggunaan istilah akan menarik minat siswa 
untuk memperlajarinya. 

c. Tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spritual 
peserta didik 

Cakupan materi pembelajaran yang ada di dalam rencana pembelajaran 
harus sesuai dengan kemampuan peserta didik. Materi yang terlalu sukar atau 
terlalu luas bagi peserta didik, akan membuat peserta didik frustrasi dan tidak 
berminat untuk mempelajarinya. Begitupun sebaliknya, materi yang terlalu 
mudah akan membuat peserta didik menjadi bosan. 

d. Kebermanfaatan bagi peserta didik 
Keseluruhan materi di dalam rencana pembelajaran harus memberi 

manfaat yang sebesar-besarnya bagi peserta didik. Manfaat yang dimaksud 
adalah untuk melanjutkan ke jenjang penididikan yang lebih tinggi atau untuk 
digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 
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e. Struktur keilmuan 

Keseluruhan materi disusun ke dalam fakta, konsep, prinsip, dan operasi 
secara sistematis dengan mengacu kepada hakikat pembelajaran matematika 
yaitu dari yang kongkret ke yang abstrak, dari yang sederhana kepada yang 
kompleks, dan dari yang mudah kepada yang sukar. Misalnya sebelum 
memanipulasi simbol-simbol (fakta-fakta), siswa terlebih dahulu harus 
memahami konsep-konsep 

f. Alokasi waktu 
Rencana pembelajaran disusun untuk satu kali pertemuan. Oleh karena 

itu, keluasan dan kedalaman  materi harus disesuikan dengan alokasi waktu 
yang disediakan. 
 

3. Sumber Belajar/Media Pembelajaran 
Di dalam penyusunan rencana pembelajaran matematika, guru harus 

mencantumkan sumber belajar dan media pembelajaran yang digunakan. Sumber 
belajar dapat berupa orang, buku referensi, atau lingkungan fisik, alam, sosial, 
dan budaya. 

Sedangkan media pembelajaran merupakan bagian dari sumber belajar yang 
dirancang secara khusus untuk memahami materi pembelajaran. 

Ada beberapa prinsip yang digunakan dalam menyusun sumber belajar 
matematika. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran 

Sumber belajar/media pembelajaran yang dipilih dapat dipakai untuk 
mencapai tujuan yang ingin dicapai. Sebagai contoh, modul/buku untuk tujuan 
ranah kognitif, media audio visual untuk ranah psikomorik. 

2. Kesesuaian dengan materi pembelajaran 
Sumber belajar/media pembelajaran yang dipilih dapat memudahkan 

pemahaman peserta didik. Materi yang diduga sebagai materi yang sulit 
dipahami siswa hendaknya didemonstrasikan dengan menggunakan alat peraga 
atau media lainnya. Sebagai contoh, lidi/sempoa digunakan untuk operasi 
hitung, model-model bangun ruang untuk mengilustrasikan unsur-unsur 
bangun ruang. 

3. Kesesuaian dengan karakteristik peserta didik 
Sumber belajar/media pembelajaran yang dipilih sesuai dengan tingkat 

perkembangan kognitif, afektif, dan psimotorik siswa. Sebagai contoh, 
menggunakan benda-benda kongkret untuk menjelaskan penjumlahan bilangan 
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bulat pada awal pembelajaran dan menggunakan gambar-gambar pada tingkat 
lanjutan. 

 
4. Strategi/Langkah-langkah Pembelajaran 

Proses pencapaian tujuan pembelajaran dikembangkan melalui pemilihan 
strategi/ langkah-langkah pembelajaran yang terdiri dari tiga tahap (kegiatan 
awal, inti, dan penutup). Di dalam langkah-langkah pembelajaran ini harus 
tercermin metode yang digunakan berikut alokasi waktu pada setiap tahap serta 
harus disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai dan materi pembelajaran. 
Dengan demikian prinsip-prinsip yang digunakan dalam menentukan 
strategi/langkah-langkah pembelajaran ini adalah sebagai berikut: 
1. Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran 

Strategi, pendekatan, dan metode pembelajaran harus relevan dengan 
tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Sebagai contoh, apabila tujuan yang 
ingin dicapai dalam pembelajaran adalah menemukan konsep/prinsip, maka 
metode yang digunakan adalah penemuan. 

2. Kesesuaian dengan materi pembelajaran 
Strategi dan metode pembelajaran yang dipilih harus dipilih dapat 

memudahkan pemahaman peserta didik. Materi yang bersifat fakta dapat 
dipahami melalui contoh informasi tentang arti fakta tersebut, materi yang 
bersifat konsep dapat menggunakan pendekatan induktif, materi yang bersifat 
prinsip dapat melalui pendekatan induktif/deduktif, dan materi yang bersifat 
pengerjaan hendaknya didemonstrasikan melalui contoh-contoh.  

3. Kesesuaian dengan karakteristik peserta didik 
Strategi/langkah-langkah pembelajaran yang dipilih sesuai dengan 

tingkat perkembangan kognitif, afektif, dan psimotorik siswa. Siswa Sekolah 
Dasar yang masih dalam tahap pra operasional (6 – 7 tahun) hendaknya 
diajarkan dengan strategi peragaan langsung. 

4. Kelengkapan langkah-langkah dan kesesuaian dengan alokasi waktu 
Setiap langkah-langkah pembelajaran harus mencerminkan tahapan-

tahapan pembelajaran yang lengkap (kegiatan awal, inti, dan penutup) disertai 
dengan alokasi waktu yang proporsional (kegiatan awal 5% – 10%, inti 70% – 
80%, dan penutup 10% – 15%) 
 

Di samping prinsip-prinsip di atas, hal-hal yang harus diperhatikan dalam 
mengembangkan kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut: 
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a. Kegiatan pembelajaran disusun untuk memberikan bantuan kepada para 
pendidik, khususnya guru, agar dapat melaksanakan proses pembelajaran 
secara profesional. 

b. Kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh 
peserta didik secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar.  

c. Penentuan urutan kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan hierarki konsep 
materi pembelajaran.  

d. Rumusan pernyataan dalam kegiatan pembelajaran minimal mengandung dua 
unsur penciri yang mencerminkan pengelolaan pengalaman belajar siswa, 
yaitu kegiatan siswa dan materi.  

 
5. Penilaian Pembelajaran 

Tindak lanjut dari pelaksanaan pembelajaran adalah melakukan penilaian. 
Penilaian ini disusun berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Penilaian 
pembelajaran matematika lebih mengutamakan proses daripada hasil. Dalam 
menilai proses ini, perlu dilihat tata nalar, alasan (reasoning), dan kreativitas 
siswa. Proses ini dinilai dari segi kelogisan, kecermatan (efisiensi) dan ketepatan 
(efektivitas). Teknik penilaian juga harus disesuaikan dengan tujuan 
pembelajaran. Misalnya tes tulis untuk mengukur penguasaan pengetahuan, tes 
kinerja untuk mengukur penampilan, dan skala sikap untuk mengukur sikap. 
Beberapa jenis penilaian yang dapat digunakan dalam pembelajaran matematika 
adalah tes dan non tes dalam bentuk tertulis maupun lisan portofolio, performen 
(kinerja), penilaian sikap, dan penilaian penugasan (proyek). 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian: 
a. Penilaian diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi/tujuan 

pembelajaran.  
b. Penilaian menggunakan acuan kriteria; yaitu berdasarkan apa yang bisa 

dilakukan peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran, dan bukan 
untuk menentukan posisi seseorang terhadap kelompoknya. 

c. Sistem yang direncanakan adalah sistem penilaian yang berkelanjutan. 
Berkelanjutan dalam arti semua indikator ditagih, kemudian hasilnya 
dianalisis untuk menentukan kompetensi dasar yang telah dimiliki dan yang 
belum, serta untuk mengetahui kesulitan siswa. 

d. Hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut. Tindak lanjut 
berupa perbaikan proses pembelajaran berikutnya, program remedi bagi 
peserta didik yang pencapaian kompetensinya di bawah kriteria ketuntasan, 
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dan program pengayaan bagi peserta didik yang telah memenuhi kriteria 
ketuntasan.  

e. Sistem penilaian harus disesuaikan dengan pengalaman belajar yang ditempuh 
dalam proses pembelajaran. Misalnya, jika pembelajaran menggunakan 
pendekatan tugas observasi lapangan maka evaluasi harus diberikan baik pada 
proses (keterampilan proses) misalnya teknik wawancara, maupun 
produk/hasil melakukan observasi lapangan yang berupa informasi yang 
dibutuhkan. 

 
Berdasarkan prinsip-prinsip di atas terlihat bahwa pada dasarnya rencana 

pembelajarann merupakan rangkaian kegiatan yang memuat sejumlah komponen 
yang satu sama lain saling berkaitan secara sistematis.  Secara sederhana 
keterkaitan antar komponen rencana pembelajarann ini digambarkan dalam 
Diagram 1 berikut:  

 
 Standar Kompetensi  
 
 
 
 Kompetensi Dasar 
 
 
 
 Indikator/Tujuan 
 
 
 
 
 

Materi Strategi/Kegiatan Penilaian  
Pembelajaran 

 
 

 
 

Sumber/Media 
Pembelajaran

Diagram 1. Hubungan Antar Komponen Rencana pembelajaran 
 

B. Langkah-langkah Menyusun Rencana Pembelajaran Matematika 
Langkah-langkah penyusunan rencana pembelajaran matematika merupakan 

serangkaian kegiatan yang diawali dengan kajian filosofis hakikat pembelajaran  
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matematika dan penjabaran kemampuan dasar yang minimal dikuasai siswa dalam 
pembelajaran matematika. Kajian filosofis tentang hakikat pembelajaran matematika 
ini penting dilakukan agar materi dan strategi pembelajaran yang dipilih sesuai 
dengan karakteristik matematika dan pembelajarannya. Berdasarkan dua hal ini 
selanjutnya ditetapkan komponen-komponen rencana pembelajaran dan disusun 
dengan urutan yang mudah dipahami. Langkah-langkah ini disesuaikan dengan 
sistematika rencana pembelajaran di atas. 
1. Melakukan Identifikasi Mata Pelajaran 

Identifikasi mata pelajaran meliputi ; (1) nama mata pelajaran (yaitu 
matematika),   (2) jenjang sekolah (yaitu SD), dan kelas/semester. 
Contoh: 

 
Nama Sekolah : SD Yayasan Iba 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/Semester : V/2 

 
 

2. Mengkaji Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 
Mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran 

sebagaimana tercantum pada Standar Isi (SI), dengan  memperhatikan hal-hal 
berikut:  
a. urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan/atau tingkat kesulitan 

materi, tidak harus selalu sesuai dengan urutan yang ada di SI;  
b. keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata 

pelajaran matematika; 
c. keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dengan mata 

pelajaran lain. 
Sesuai dengan kewenangannya, Depdiknas telah merumuskan standar 

kompetensi dan kompetensi dasar ini di dalam kurikulum. Berikut ini adalah contoh 
standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran matematika Sekolah Dasar 
kelas V semester 2 seperti tertuang dalam Kurikulum 2006. 

 
Bilangan 

5. Menggunakan pecahan 
dalam  pemecahan masalah 

5.1   Mengubah pecahan ke bentuk persen 
dan desimal serta sebaliknya 
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3. Merumuskan Tujuan Pembelajaran 

Tujuan pembelajaran yang dirumuskan adalah tujuan pembelajaran untuk satu 
kali pertemuan dan dirumuskan berdasarkan kompetensi dasar. 

Tujuan pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi dasar di atas adalah: 
(1) siswa dapat mengubah pecahan ke bentuk persen; 
(2) siswa dapat mengubah desimal ke bentuk desimal; 
(3) siswa dapat mengubah persen ke bentuk pecahan; 
(4) siswa dapat mengubah desimal ke bentuk pecahan. 
 
4. Merumuskan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Indikator merupakan tolok ukur pencapaian kompetensi dasar yang ditandai 
oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan 
keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, 
mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah dan dirumuskan dalam kata kerja 
operasional yang terukur dan/atau dapat diobservasi. Indikator digunakan sebagai 
dasar untuk menyusun alat penilaian. Rumusannya tidak harus memuat substansi 
peserta didik. Indikator yang sesuai dengan kompetensi dasar di atas adalah: 
(1) mengubah pecahan ke bentuk persen 
(2) mengubah desimal ke bentuk desimal 
(3) mengubah persen ke bentuk pecahan 
(4) mengubah desimal ke bentuk pecahan 

 
5. Menyusun Uraian Materi  Pembelajaran  

Uraian materi disusun berdasarkan materi pokok dan materi pokok ditetapkan 
berdasarkan kompetensi dasar. Uraian materi harus memuat fakta, konsep, prinsip, 
dan operasi di dalam matematika. 
Contoh: 

 
Kompetensi Dasar Materi 

Pembelajaran 
Substansi Uraian Materi 

Mengubah 
pecahan ke bentuk 
persen dan desimal 
serta sebaliknya 

 Bilangan bentuk 
persen 

 Bilangan bentuk 
desimal 

 Lambang persen dan desimal 
 Pengertian bilangan bentuk persen dan 

desimal 
 Langkah-langkah mengubah pecahan 

ke bentuk persen desimal serta 
sebaliknya 
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 Mengubah pecahan ke bentuk persen 
desimal serta sebaliknya 

 
6. Mengembangkan Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang 
melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antarpeserta didik, peserta didik 
dengan guru, lingkungan,  dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian 
tujuan pembelajaran.  Pengalaman belajar yang dimaksud dapat terwujud melalui 
penggunaan strategi/pendekatan/metode pembelajaran yang bervariasi dan berpusat 
pada peserta didik. Contoh: pendekatan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran di 
atas adalah pendekatan konstruktivisme, sedangkan metodenya adalah diskusi 
kelompok. Berdasarkan pendekatan dan metode ini selanjutnya dibuat langkah-
langkah pembelajaran yang mengacu kepada tahap-tahap pembelajaran umum 
(kegiatan awal, inti, dan penutup). 

 
7. Menentukan Sumber Belajar 

Sumber belajar adalah rujukan, objek dan/atau bahan yang digunakan untuk 
kegiatan pembelajaran, yang berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta 
lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya.  

Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi 
dasar serta materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator 
pencapaian kompetensi. Contoh: sumber belajar yang sesuai dengan tujuan dan 
materi pembelajaran di atas buku ajar siswa dan Lembar Kerja Siswa (LKS). 

 
8. Menentukan Jenis Penilaian 

Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan 
indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non tes dalam bentuk 
tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya 
berupa tugas, proyek dan/atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri. 
Jika memungkikan penilaian harus meliputi ranah kognitif, afektif, dan 
psikomotorik. Contoh:  (1) penilaian kognitif yang sesuai dengan tujuan di atas tes 
tertulis; (2) penilaian afektif meliputi aktivitas siswa. 

 
9. Menentukan Alokasi Waktu 

Penentuan alokasi waktu didasarkan alokasi waktu yang disediakan untuk 
pembelajaran satu kompetensi (beberapa kali tatap muka) dan mengacu pada tahap-
tahap pembelajaran umum (kegiatan awal, inti, dan penutup). Penentuan waktu pada 
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setiap tahap kegiatan didasarkan pada keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan 
tingkat kepentingan tahap-tahap pembelajaran tersebut. 

 
C. Format Rencana Pembelajaran Matematika 

Format rencana pembelajaran merupakan bentuk penyajian isi rencana 
pembelajaran yang memuat semua komponen rencana pembelajaran. Format ini 
disusun berdasarkan prinsip pencapaian standar kompetensi. Oleh karena itu, 
sistematika penyajian rencana pembelajaran meliputi identifikasi mata pelajaran, 
perumusan tujuan (standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator/tujuan), 
penentuan materi pembelajaran, pemilihan sumber belajar/media pembelajaran, 
pemilihan strategi/pendekatan/metode disertai langkah-langkah pembelajaran, dan 
penyusunan penilaian pembelajaran. 

Format rencana pembelajaran dibuat sedemikian rupa agar para pengguna 
terutama guru dapat mempelajari dan menerapkan rencana pembelajaran tersebut 
dengan mudah. Untuk lebih jelasnya, berikut akan disajikan satu contoh Rencana 
Pembelajaran matematika lengkap sesuai dengan format di atas. 
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RENCANA PEMBELAJARAN 
 
SEKOLAH : SD YAYASAN IBA PALEMBANG 
MATA PELAJARAN : MATEMATIKA 
KELAS/SEMESTER : III/2 
 
 
Standar Kompetensi 
 3.  Memahami pecahan sederhana dan penggunaannya dalam pemecahan 

masalah 
   
Kompetensi Dasar 
3.1   Mengenal pecahan sederhana 
3.2   Membandingkan pecahan sederhanan 
3.3   Memecahkan masalah yang berkaitan dengan pecahan sederhana 
 
Indikator 

1. Menuliskan nama pecahan
2
1   berdasarkan gambar yang diberikan 

2. Menuliskan nama pecahan
4
1   berdasarkan gambar yang diberikan 

3. Membandingkan pecahan 
2
1  dan  

4
1  dengan menggunakan garis bilangan 

 
Alokasi Waktu : 4 jam pelajaran ( 2 pertemuan) 
 
A. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat menuliskan nama pecahan
2
1   berdasarkan gambar yang 

diberikan 

2. Siswa dapat menuliskan nama pecahan
4
1   berdasarkan gambar yang 

diberikan 

3. Siswa dapat membandingkan pecahan 
2
1  dan  

4
1  dengan menggunakan 

garis bilangan 

Pengembangan Pembelajaran Matematika SD 
 

8-22 



4. Siswa dapat menyelesaikan soal-soal pemecahan masalah yang berkaitan 

dengan pecahan 
2
1  dan  

4
1  

B. Materi Pembelajaran 

1. Pengertian pecahan 
2
1  dan  

4
1   

2. Lambang bilangan pecahan 
2
1  dan  

4
1  

3. Membandingkan pecahan  
2
1  dan  

4
1  

 
C. Metode Pembelajaran 
     1. Pendekatan        :  Konstruktivis 
     2. Metode               :  Laboratorium-mini, diskusi kelompok 
      
D. Strategi/Langkah-langkah Pembelajaran 

Pertemuan  Pertama 
a. Kegiatan Pendahuluan 

Apersepsi :  Mengingat kembali bilangan bulat 
Motivasi : Menjelaskan manfaat materi dalam kehidupan sehari-hari 

misalnya dalam menetukan potongan kue ulang tahun dan 
sebagainya 

b. Kegiatan Inti  
- Guru mengorganisasikan kelas dalam kelompok-kelompok siswa 

untuk belajar dan menyampaikan kegiatan yang harus dilakukan siswa. 
- Secara berkelompok dengan menggunakan garis bilangan, siswa 

diminta untuk mengerjakan kegiatan laboratorium  pada LKS yang 

berkaitan dengan pengenalan bilangan pecahan 2
1

 dan  4
1

 (guru 
berkeliling memeriksa hasil kerja siswa dan memberikan bimbingan 
seperlunya sekaligus melakukan penilaian unjuk kerja dengan 
intrumen tes unjuk kerja). 

- Siswa mengerjakan soal latihan pada LKS yang berkaitan dengan 

pengenalan pecahan 2
1

 dan  4
1

. 
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- Guru menunjuk beberapa kelompok siswa secara acak untuk  
menyajikan hasil kerja  kelompok dan siswa lain diminta mencermati  
serta  memberi tanggapan. 

c. Kegiatan Penutup 
- Dengan bimbingan guru siswa merangkum hasil pembelajaran dan 

melakukan refleksi kegiatan pembelajaran bersama. 
- Guru memberi  tugas PR. 

Pertemuan 2 : 
a. Kegiatan Pendahuluan 

Apersepsi :  Membahas PR dan kesulitan-kesulitan siswa. 
Motivasi : Menjelaskan pentingnya materi perbandingan bilangan 

pecahan 
b. Kegiatan Inti  

- Guru mengorganisasikan kelas dalam kelompok-kelompok siswa 
untuk belajar dan menyampaikan target belajar yang harus dicapai. 

- Secara berkelompok dengan menggunakan garis bilangan, siswa 

diminta untuk membandingkan pecahan   2
1

  dengan  pecahan  4
1

  
pada  LKS  (guru  berkeliling memeriksa hasil kerja siswa dan 
memberikan bimbingan seperlunya  sekaligus melakukan penilaian 
unjuk kerja dengan intrumen tes unjuk kerja). 

- Siswa mengerjakan soal latihan pada LKS yang berkaitan dengan 

pengenalan perbandingan pecahan 2
1

dan 4
1

. 
- Guru menunjuk beberapa kelompok siswa secara acak untuk  

menyajikan hasil kerja  kelompok dan siswa lain diminta mencermati  
serta  memberi tanggapan. 

 
c. Kegiatan Penutup 

- Dengan bimbingan guru siswa merangkum hasil pembelajaran dan 
melakukan refleksi kegiatan pembelajaran bersama. 

- Guru memberi  tugas PR. 
 
E. Alat dan Sumber Belajar 

1. Sumber Belajar   :  Buku Siswa dan LKS 
      2.  Alat dan Bahan  :  Karton dan gunting 
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F. Penilaian 

d. Kognitif :  Tes tertulis 
      Afektif :  Kerjasama dalam kelompok 
      Psikomotorik :  Unjuk kerja dalam kegiatan laboratorium 
e. Bentuk instrumen :  Soal tes dan lembar pengamatan 
f. Contoh: 

Pertemuan 1 
1) Pemahaman konsep 

Isilah titik-titik dengan jawaban yang paling tepat ! 
 

  
1 

....

....
2

....

....

3  

....

....  

4  

....

....

 
Pertemuan 2 
1)  Pemahaman konsep 

Isilah titik-titik di bawah ini dengan tanda >, <, atau = (Gunakan 
garis bilangan pada LKS sebagai bantuan jika diperlukan) 

 

1) 
2
1  . . . . 

4
3  

2) 
4
4  . . . .  

2
2  

3) 
2
1  . . . .  

4
1  

4) 
4
1 . . . .  

2
2  

5) 
2
1  . . . . 

4
2  

6) 
2
2 . . . . 

4
3  
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2) Pemecahan Masalah 
Hidayat mempunyai coklat. Coklat itu dipotong menjadi empat 

bagian, 
4
1  bagian diberikan kepada kakaknya dan 

4
1  bagian lainnya 

untuk dimakannya sendiri. Berapa bagian coklat yang dimakan 
mereka berdua ? 

 
Latihan 

 
Untuk memantapkan pemahaman Anda terhadap materi di atas, coba kerjakan latihan 
di bawah ini! 
 
1. Mengapa pengkajian tentang hakikat pembelajaran matematika perlu 

dipertimbangkan dalam  langkah-langkah penyusunan rencana pembelajaran?  
2. Berikan dua buah contoh indikator pembelajaran matematika yang dijabarkan 

dari kompetensi dasar mengumpulkan dan membaca data! 
3. Gunakan satu rencana pembelajaran matematika yang pernah Anda susun. 

Catatlah apakah komponen-komponen rencana pembelajaran tersebut sudah 
memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku! 

4. Mengapa tujuan pembelajaran merupakan komponen yang paling penting dalam 
menyusun rencana pembelajaran?  

 
Petunjuk Jawaban Latihan 
 
1. Anda baca kembali langkah-langkah penyusunan Rencana Pembelajaran. 
2. Anda cermati kembali ketentuan-ketentuan dalam merumuskan tujuan 

pembelajaran. Beradasarkan bekal tersebut, Anda dapat merumuskan indikator 
pembelajaran tujuan sesuai dengan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. 

3. Untuk memudahkan Anda menilai rencana pembelajaran Anda, gunakan uraian 
materi tentang karakteristik komponen-komponen rencana pembelajaran dan 
ketentuan-ketentuan merumuskannya. 

4. Untuk memudahkan Anda menjawab soal ini, Anda dapat menggunakan 
Diagram 1 sebagai referensi. 
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Rangkuman 
 

Ada lima komponen penting dalam menyusun rencana pembelajaran, yaitu 
tujuan, materi, sumber belajar/media pembelajaran, strategi/langkah-langkah 
pembelajaran, dan penilaian. Komponen-komponen ini satu sama lain saling 
berkaitan secara sistematis di dalam rencana pembelajaran. 

Tujuan adalah komponen yang paling penting di dalam menyusun rencana 
pembelajaran dan dijabarkan dari kompetensi dasar serta dirumuskan dengan 
menggunakan kata kerja operasional. Materi disusun berdasarkan tujuan dan 
dijabarkan ke dalam fakta, konsep, prinsip, dan pengerjaan matematika. Sumber 
belajar/media pembelajaran dan strategi/langkah-langkah pembelajaran disusun 
berdasarkan tujuan dan materi pembelajaran. Begitupun penilaian pembelajaran 
disusun juga berdasarkan tujuan pembelajaran. 

Secara garis besar, ada sembilan langkah dalam penyusunan rencana 
pembelajaran matematika, yaitu (1) melakukan identifikasi mata pelajaran,               
(2) mengkaji Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar, (3) merumuskan tujuan 
pembelajaran, (4) merumuskan indikator pencapaian kempetensi, (5) menyusun 
uraian materi pembelajaran, (6) mengembangkan kegiatan pembelajaran, (7) 
menentukan sumber belajar, (8) menentukan jenis penilaian, dan (9) menentukan 
alokasi waktu. 

 
 

Tes Formatif 2 
 
Untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi ini, jawablah 
pertanyaan-pertanyaan berikut: 
  
Pilih satu jawaban yang Anda anggap paling tepat! 
 
1. Contoh kata kerja yang dapat digunakan dalam merumuskan tujuan pembelajaran 

ranah kognitif adalah .... 
A.  memahami  
B.  membuktikan 
C.  mengerti 
D.  melakukan 
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2. Rumusan tujuan “ siswa dapat menentukan hasil penjumlahan dua buah 
bilangan” memiliki karakteristik  …. 
A.   menggunakan kata kerja operasional ranah afektif 
B.   menggunakan kata kerja operasional ranah kognitif 
C.   menggunakan kata kerja yang jelas 
D.   memuat prilaku 

 
3. Contoh kata kerja yang dapat digunakan dalam merumuskan tujuan pembelajaran 

ranah afektif adalah …. 
A.   meyakini  
B.   mensketsa 
C.   memperbaiki 
D.   merangkum 

 
4. Karakteristik materi pembelajaran matematika adalah …. 

A.   disusun berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar 
B.   disusun secara berurutan dari yang abstrak ke yang kongkret 
C.   dirumuskan dalam bentuk kata kerja  
D.   dapat dijabarkan ke dalam fakta, konsep, prinsip, dan operasi 

 
5. Rumus volum kubus merupakan salah satu contoh materi pembelajaran 

matematika dalam bentuk …. 
A.   fakta 
B.   konsep  
C.   prinsip 
D.   operasi 

 
6. Konsep yang terdapat dalam materi pembelajaran matematika dengan standar 

kompetensi menghitung luas dan keliling jajargenjang adalah .... 
A.   lambang luas dan keliling jajargenjang 
B.   pengertian luas dan keliling jajargenjang   
C.   rumus luas dan keliling jajargenjang 
D.   menghitung luas dan keliling jajargenjang 

 
7. Untuk pembelajaran materi luas permukaan kubus, media yang paling sesuai 

digunakan adalah …. 
A.   model kerangka kubus 

Pengembangan Pembelajaran Matematika SD 
 

8-28 



B.   model kubus satuan 
C.   model kubus dari karton 
D.   model kubus dari kayu 

 
8. Ciri-ciri strategi pembelajaran matematika adalah .sesuai dengan .... 

A.   karakteristik siswa 
B.   kebutuhan siswa 
C.   standar kompetensi 
D.   kompetensi dasar 

 
9. Metode yang sesuai dengan materi mengenal lambang bilangan bulat adalah .... 

A.   ceramah 
B.   penemuan 
C.   diskusi 
D.   demonstrasi 

 
10. Jika tujuan pembelajaran adalah membuat jaring-jaring kubus, maka penilaian 

yang paling tepat adalah menggunakan .... 
A.   tes tertulis 
B.   penilaian proyek 
C.   penilaian portofolio 
D.   penilaian performen 

 
Umpan Balik dan Tindak Lanjut 
 

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang 
terdapat pada bagian akhir Unit ini. Hitunglah jawaban Anda yang benar. 
Gunakanlah rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda 
terhadap materi Sub Unit 2. 

 
 

Rumus:  
 

                                      Jumlah jawaban Anda yang benar      
Tingkat penguasaan =                                                                 X 100% 

                                                                  10 
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Arti tingkat penguasaan yang Anda capai : 
       90 – 100% = baik sekali 
       80 -   89% = baik 
       70 –  79% = cukup 
            <  70% = kurang 

 
Bila tingkat penguasaan Anda mencapai 80% ke atas, Anda dapat melanjutkan 

dengan mempelajari materi pada unit berikutnya. Bagus! Tetapi, bila tingkat 
penguasaan Anda kurang dari 80%, Anda harus membaca kembali uraian materi Sub 
Unit 2, terutama pada bagian yang belum Anda kuasai. 
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Kunci Jawaban Tes Formatif  
 
Tes Formatif 1 

 
1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
5 
 
 

Apabila Guru tidak menyusun rencana pembelajaran sebelum 
melaksanakan pembelajaran, kemungkinan-kemungkinan yang terjadi adalah 
pembelajaran yang dilaksanakan Guru menjadi tidak terarah sehingga proses 
pembelajaran menjadi tidak efektfi dan efisien. Akibatnya tujuan pembelajaran 
yang sudah ditetapkan menjadi tidak tercapai 

 
Pertanyaan-pertanyaan yang dapat dimunculkan antara lain: materi 

prasyarat yang sesuai dengan tujuan tersebut, bagaimana cara penyajiannya 
yang paling tepat, sumber/media apa yang sesuai dengan tujuan, dan 
bagaimana cara menilai siswa 

 
Di dalam hirarkies keterampilan siswa, jika prasyarat untuk mempelajari 

sub topik a adalah sub topik b dan c, maka untuk mengajarkan sub topik a guru 
harus meyakini terlebih dahulu bahwa siswanya sudah memahami sub topik b 
dan c dengan baik. Jika hirakhies keterampilan siswa kita jadikan acuan dalam 
menyusun rencana pembelajaran, maka siswa akan lebih siap untuk 
mempelajari materi yang akan kita ajarkan 

 
Ada sejumlah prinsip penyusunan rencana pembelajaran yang berkaitan 

dengan pengenalan karakteristik siswa yang berbeda-beda. Pekerjaan ini akan 
lebih baik dikerjakan oleh guru yang bersangkutan 

 
Rencana pembelajaran hendaknya disusun sedemikian sehingga mampu 

mengakomodasi peserta didik yang pintar, sedang, dan kurang serta peserta 
didik yang memiliki motivasi yang tinggi atau yang kurang dengan 
menyesuaikan kemampuan guru, kondisi sekolah dan tuntutan masyarakat.  

 
Tes Formatif 2 
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1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 
 
8 
 
9 
 

10 
 
 

B 
 

C 
 

A 
 

D 
 

C 
 

B 
 

C 
 
 

A 
 

A 
 

D 

Pada A dan C bukan kata kerja operasional, sedangkan pada D  kata 
kerja operasionalnya untuk ranah psikomotorik 

Rumusan masalah tidak jelas, karena substansi materinya tidak 
spesifik. Rumusan seperti ini dapat menimbulkan penafsiran ganda. 

Kata kerja pada B dan C sesuai untuk ranah psikomotorik, 
sedangkan pada D untuk ranah kognitif 

A, B, dan C bukan karakteristik materi pembelajaran matematika 
 
Karena prinsip dibatasi oleh rumus/dalil dan sifat 
 
Karena konsep dibatasi oleh definisi. 
 
Karena untuk menemukan rumus luas permukaan kubus, sangat 

sesuai dengan jaring-jaring kubus yang diperoleh model kubus dari 
karton 

B, C, D bukan ciri-ciri strategi pembelajaran matematika 
 
B, C, D sesuai untuk pengenalan konsep/prinsip 
 
Karena penilaian lebih ditekankan pada kinerja siswa dalam 

membuat jaring-jaring tersebut. 
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Glossarium 
 

Standar kompetensi matematika   : adalah standar kemampuan yang harus dikuasai 
siswa untuk menunjukkan bahwa pengetahuan, 
keterampilan, dan sikap sebagai hasil 
mempelajari matematika tertentu telah dicapai.  

 
Kompetensi dasar                           :  adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap 
                                                           minimal yang harus dikuasai siswa untuk 

menunjukkan bahwa siswa telah menguasai 
standar kompetensi yang telah ditetapkan. 
Kompetensi dasar ini merupakan rincian dari 
standar kompetensi.  

 
Kompetensi Dasar                     : sesuatu yang timbul akibat adanya “rantai yang 

terputus” antara keinginan dan cara 
mencapainya. 

 
Tujuan pembelajaran                       : adalah tujuan operasional pembelajaran  
                                                          matematika dalam setiap kali pertemuan. 
 
Indikator                                         : adalah tolok ukur keberhasilan untuk mencapai  
                                                          tujuan pembelajaran tersebut. 
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UNIT9 

 
 
 
 
 
 

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN 
DALAM MELAKSANAKAN PEMBELAJARAN 

Masrinawatie AS 

 

Pendahuluan 
endapat yang mengatakan bahwa mengajar adalah proses penyampaian atau 
penerusan pengetahuan sudah ditinggalkan oleh semakin banyak orang. 

Sebaliknya mengajar adalah perbuatan yang komplek, yaitu penggunaan secara 
integratif sejumlah keterampilan untuk menyampaikan pesan. Pengintegrasian 
keterampilan-keterampilan yang dimaksud dilandasi oleh seperangkat teori dan 
diarahkan oleh suatu wawasan, sedangkan aplikasinya terjadi secara unik. Artinya, 
semua ini secara simultan dipengaruhi oleh komponen-komponen belajar mengajar, 
yaitu mulai dari tujuan yang ingin dicapai, pesan yang ingin disampaikan, subyek 
didik, fasilitas dan lingkungan belajar, serta yang tidak kalah pentingnya adalah guru 
sendiri. 

P 

Pada dasarnya apabila dikatakan mengajar, tentu ada subyek yang diberi 
pelajaran, yaitu peserta didik dan ada subyek yang mengajar yaitu pengajar. Pengajar 
di sini dapat saja tidak langsung berhadapan muka dengan yang diberi pelajaran, 
misalnya melalui media seperti buku teks, modul, dan lain-lain. Dari uraian ini 
tersirat bahwa mengajar itu adalah suatu kegiatan dimana pengajar menyampaikan 
pengetahuan atau pengalaman yang dimiliki kepada peserta didik. Tujuan mengajar 
adalah agar pengetahuan yang disampaikan itu dapat dipahami peserta didik. Karena 
itu, megajar yang baik itu terjadi hanya jika hasil belajar peserta didik baik. 
Pernyataan ini dapat dipenuhi, bila pengajar mampu memberikan fasilitas belajar 
yang baik sehingga dapat terjadi proses belajar yang baik. 
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 Mengajar merupakan suatu aktivitas profesional yang memerlukan 
keterampilan tingkat tinggi dan mencakup pengambilan keputusan. Untuk dapat 
mengambil keputusan-keputusan yang tepat pengajar perlu mempunyai landasan 
pengetahuan yang memadai tentang peserta didik serta karakteristiknya, teori-teori 
dan prinsip-prinsip belajar, perancangan dan pengembangan sistem instruksional, 
pemilihan metode mengajar yang efektif, penilaian hasil belajar peserta didik, 
masalah-masalah yang mungkin akan dihadapi di dalam pengelolaan proses belajar 
mengajar, serta cara penanggulangannya. Bekal ini sangat penting artinya bagi 
seorang pengajar dalam mengarahkan dan memperlancar proses belajar peserta didik. 

Pada unit 9 ini Anda akan mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan 
proses belajar mengajar terutama dalam pembelajaran matematika, hal-hal harus 
diperhatikan  dalam melaksanakan pembelajaran matematika, yang dimulai dari 
keterampilan membuka pelajaran, melaksanakan pembelajaran, sampai menutup 
pelajaran. Unit ini terdiri dari dua sub unit. Sub unit pertama membahas tentang 
pengertian keterampilan membuka dan menutup pelajaran, sedangkan sub unit 
kedua membahas tentang pelaksanakan pembelajaran matematika yang 
menggunakan keterampilan membuka dan menutup pelajaran, serta hal-hal yang 
harus dilakukan dalam melaksanakan pembelajaran. 

Setelah Anda mempelajari materi unit ini, diharapkan Anda akan memiliki 
kemampuan-kemampuan sebagai berikut. 
1. Menjelaskan pengertian-pengertian keterampilan dasar mengajar 
2. Menerapkan keterampilan dasar mengajar dalam pembelajaran matematika. 

Agar Anda berhasil dengan baik dalam mempelajari unit ini, disarankan agar 
Anda membaca setiap uraian dengan cermat, teliti, dan tertib sampai Anda 
memahami pesan, ide, dan makna yang disampaikan. Belajar dengan menggunakan 
bahan ajar seperti yang Anda baca ini, dituntut kemandirian dan kejujuran Anda 
terhadap diri sendiri. Kerjakan latihan dan tes formatif yang terdapat pada bagian 
akhir setiap sub unit, lalu bandingkan pekerjaan Anda dengan kunci jawaban yang 
ada pada bagian akhir unit ini. Kemudian implementasikanlah di kelas Anda 
mengajar langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran matematika tersebut. Sebelum 
Anda mencoba, pelajari kembali tentang komponen-komponen keterampilan dasar 
mengajar dari sumber lainnya. 

Akhir kata, aturlah waktu  belajar Anda, sehingga unit ini dapat Anda pelajari 
dan kuasai dengan hasil yang maksimal.  
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Subunit  1 
 

Pengertian Dan Rasional  
Keterampilan Membuka  Dan Menutup Pelajaran 

 
eterampilan membuka pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru 
untuk mempersiapkan mental dan menimbulkan perhatian siswa. Hal ini 

dimaksudkan agar siswa terpusat  pada hal-hal yang akan dipelajari. Kegiatan 
membuka pelajaran semacam itu tidak saja harus dilakukan guru pada awal jam 
pelajaran tetapi juga pada awal setiap penggal kegiatan dari inti pelajaran yang 
diberikan selama jam pelajaran itu. Untuk menyiapkan mental siswa terhadap hal-hal 
yang akan dipelajari, guru dapat melakukan usaha-usaha dengan memberi acuan dan 
membuat kaitan antara materi pelajaran yang telah dikuasai siswa dengan bahan baru 
yang akan dipelajari. Siswa yang mentalnya siap untuk belajar adalah mereka yang 
telah mengetahui tujuan pelajaran, mengetahui masalah-masalah pokok yang harus 
diperhatikan, mengetahui langkah-langkah kegiatan belajar yang akan dilakukan, dan 
mengetahui batas-batas tugas yang harus dikerjakan untuk menguasai pelajaran 
tersebut. Untuk menimbulkan perhatian dan motivasi siswa terhadap hal-hal yang 
akan dipelajari, guru dapat melakukan usaha-usaha menimbulkan rasa ingin tahu, 
bersikap hangat dan antusias, memvariasikan cara mengajarnya, menggunakan alat-
alat bantu mengajar, memvariasikan pola interaksi dalam kelas, dan sebagainya. 
Siswa yang perhatian motivasinya telah timbul nampak asyik dalam melakukan 
tugas, semangat dan kualitas responnya tinggi, ada pertanyaan-pertanyaan yang 
mereka ajukan, dan cepat mereaksi terhadap saran-saran guru. 

 K

 Kegiatan membuka pelajaran tidak mencakup urut-urutan kegiatan rutin 
seperti menertibkan siswa, mengisi daftar hadir, menyampaikan pengumuman, 
menyuruh menyiapkan alat-alat pelajaran dan buku-buku yang akan dipakai dan lain 
sebagainya yang tidak berhubungan dengan penyampaian materi pelajaran. Kegiatan 
membuka pelajaran ada kaitannya langsung dengan penyampaian materi pelajaran. 

 Kegiatan menutup pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan guru untuk me-
ngakhiri kegiatan  inti pelajaran. Usaha menutup pelajaran tersebut dimaksudkan 
untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa, 
mengetahui tingkat pencapaian siswa dan tingkat keberhasilan guru dalam proses 
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belajar mengajar. Usaha-usaha yang dapat dilakukan guru antara lain adalah 
merangkum kembali atau menyuruh siswa membuat ringkasan dan mengadakan 
evaluasi tentang materi pelajaran yang baru diberikan. Seperti halnya kegiatan 
membuka pelajaran, kegiatan menutup pelajaran ini harus dilakukan guru tidak saja 
pada akhir jam pelajaran tetapi juga pada akhir setiap penggal kegiatan dari inti 
pelajaran yang diberikan selama jam pelajaran itu. Seperti halnya kegiatan membuka 
pelajaran, kegiatan menutup pelajaran juga tidak mencakup urut-urutan kegiatan 
rutin seperti memberi tugas dirumah, tetapi kegiatan yang ada kegiatan langsung 
dengan penyampaian materi pelajaran. 

  Namun demikian, dalam pembelajaran guru sering tidak melakukan usaha 
membuka dan menutup pelajaran tersebut. Setelah melakukan tugas rutin seperti 
menenangkan kelas, mengisi daftar hadir, menyuruh siswa menyiapkan alat-alat 
pelajaran guru langsung saja masuk pada kegiatan inti pelajaran. Misalnya guru 
berkata: “Anak-anak hari ini pak guru akan mengenalkan macam-macam bangun 
ruang, bangun ruang adalah ...” Setelah pelajaran usai guru tidak melakukan usaha 
menutup pelajaran. Ia langsung berkata: “Anak-anak waktunya sudah habis, 
pelajaran ini kita lanjutkan besok. Selamat siang anak-anak. Selain itu, dalam inti 
pelajaran yang bermaksud mengajarkan macam-macam bangun ruang dengan sifat-
sifatnya, guru menerangkan terus sampai selesai tanpa ada usaha merangkum ciri-ciri 
bangun ruang. Disamping itu, guru juga tidak melakukan kegiatan membuka 
pelajaran sebelum menerangkan pengertian bangun ruang. Prosedur mengajar 
demikian itu tidak memungkinkan mental siswa siap untuk menerima pelajaran dan 
perhatian siswa belum terpusat pada hal-hal yang akan dipelajari. Sebagai akibatnya 
adalah siswa akan merasa bahwa pelajaran yang diterimanya membosankan, tidak 
bermakna baginya, sukar dipahami, dan mereka akan tidak berusaha keras untuk 
memahaminya. 

 Ada berbagai alasan mengapa guru tidak melakukan kegiatan membuka dan 
menutup pelajaran antara lain karena lupa, tidak ada waktu, atau memang belum 
mempunyai keterampilan untuk melaksanakannya. Karena pentingnya fungsi 
membuka dan menutup pelajaran ini dalam pembelajaran, maka sangat perlu bagi 
setiap guru untuk memperoleh pengalaman serta latihan yang intensif dalam 
membuka dan menutup pelajaran. 
 

9 - 4    Unit 9 



Prinsip-prinsip penggunaan 
 Penggunaan keterampilan membuka dan menutup pelajaran dalam 
pembelajaran, mempunyai pengaruh positif terhadap proses dan hasil belajar. 
Pengaruh positif  itu antara lain: 
1. Timbulnya perhatian dan motivasi siswa untuk menghadapi tugas-tugas yang 

akan dikerjakan. 
2. Siswa mengetahui dengan pasti batas-batas tugas yang akan dikerjakan. 
3. Siswa mempunyai gambaran yang jelas tentang pendekatan-pendekatan yang 

mungkin  diambil dalam mempelajari bagian-bagian dari suatu mata pelajaran. 
4. Siswa mengetahui hubungan antara pengalaman-pengalaman yang telah dikuasai 

dengan hal-hal baru yang akan dipelajari atau yang masih asing baginya. 
5. Siswa dapat menggabungkan fakta-fakta, keterampilan-keterampilan atau 

konsep-konsep yang tercakup dalam suatu peristiwa, serta 
6. Siswa dapat mengetahui tingkat keberhasilannya dalam mempelajari pelajaran 

itu, Sedangkan guru dapat mengetahui tingkat keberhasilannya dalam mengajar. 
 
Sebagaimana keterampilan mengajar lainnya, ada prinsip-prinsip yang mendasari 
penggunaan komponen keterampilan membuka dan menutup pelajaran yang harus 
dipertimbangkan oleh guru. Prinsip-prinsip itu adalah sebagai berikut: 

a. Bermakna 
Dalam usaha menarik perhatian atau memotivasi siswa guru hendaknya memilih 
cara yang relevan dengan isi dan tujuan pelajaran. Cara atau usaha yang sifatnya 
dicari-cari atau dibuat-buat hendaknya dihindarkan. Ceritera singkat atau 
lawakan yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran mungkin sementara bisa 
memikat siswa tetapi akan gagal dalam mewujudkan kelangsungan penguasaan 
pelajaran 

b. Berurutan dan berkesinambungan 
Aktivitas yang ditempuh oleh guru dalam memperkenalkan dan merangkum 
kembali pokok-pokok penting pelajaran hendaknya merupakan bagian dari 
kesatuan yang utuh. Dalam mewujudkan prinsip berurutan dan 
berkesinambungan ini perlu diusahakan suatu susunan yang tepat, berhubungan 
dengan minat siswa, ada kaitannya yang jelas antara satu bagian dengan bagian 
lainnya, atau ada kaitannya dengan pengalaman dan pengetahuan yang telah 
dimilki siswa. 
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Komponen-Komponen Keterampilan Membuka Pelajaran 
 Penerapan keterampilan membuka pelajaran pada awal suatu jam pelajaran 
atau pada setiap penggal kegiatan dalam inti pelajaran, guru harus melakukan 
kegiatan membuka pelajaran. Komponen-komponen keterampilan membuka 
pelajaran itu meliputi: menarik perhatian siswa, menimbulkan motivasi, memberikan 
acuan dan membuat kaitan. Tiap komponen terdiri dari beberapa kelompok aspek 
dan kegiatan yang saling berhubungan. Sebagai keterampilan maka sifatnya 
integratif dan ada beberapa komponen yang tumpang tindih. Komponen-komponen 
dan aspek-aspeknya menurut Abimanyu (1985) adalah sebagai berikut: 

1. Menarik perhatian siswa 
Banyak cara yang dapat digunakan guru untuk menarik perhatian siswa, antara 

lain seperti berikut: 

a. Gaya mengajar guru.  
Guru hendaknya memvariasikan gaya mengajarnya agar dapat menimbulkan 
perhatian siswa. Misalnya guru memilih posisi di kelas dan memilih kegiatan 
yang berbeda dari yang biasanya dia kerjakan dalam membuka pelajaran. Kali ini 
ia berdiri di tengah-tengah kelas sambil bertanya pada siswa tentang kegiatan 
siswa di rumah yang mungkin ada hubungannya dengan materi yang akan 
diajarkan. Pada kesempatan lain mungkin guru berdiri di belakang atau di muka 
kelas lalu bercerita dengan ekspresi wajah yang meyakinkan dan nada suara yang 
menunjukkan rasa bangga. 

b. Penggunaan alat-alat bantu mengajar.  
Guru dapat menggunakan alat-alat bantu mengajar seperti gambar, model, skema, 
dan sebagainya untuk menarik perhatian siswa. Alat-alat bantu mengajar selain 
dapat menarik perhatian siswa, dapat pula menimbulkan motivasi dan 
memungkinkan terjadi kaitan antara hal-hal yang telah diketahui dengan hal-hal 
baru yang akan dipelajari. Misalnya dalam mengajarkan simetri, guru membawa 
gambar-gambar kupu-kupu, orang, cecak. Kemudian menunjukkan bangun-
bangun datar yang akan ditentukan sumbu simetrinya 

c. Pola interaksi yang bervariasi.  
Variasi pola interaksi guru siswa yang biasa, seperti guru menerangkan siswa 
mendengarkan, atau guru bertanya siswa menjawab, hanya dapat menimbulkan 
rangsangan permulaan saja. Siswa belum sepenuhnya dapat memusatkan 
perhatiannya kepada hal-hal yang akan dipelajari. Oleh karena itu, agar siswa 
dapat tertarik perhatiannya, guru hendaknya mengadakan pola interaksi yang 
bervariasi dalam menyelenggarakan pembelajaran. Seperti misalnya guru 
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memberi perintah siswa mengerjakan perintah itu, guru memberi kesempatan 
kepada siswa untuk bertanya, guru atau siswa yang lainya menjawab pertanyaan 
itu, siswa berinteraksi dengan siswa lainnya dalam diskusi kelompok kecil (buzz-
groups) atau dalam suatu eksperimen,  guru mengemukakan masalah yang 
menarik ke seluruh kelas lalu siswa-siswa diminta mengemukakan pendapat 
mereka, atau guru menunnjukkan barang yang bisa ditonton seperti model-model 
yang ada manfaatnya lalu siswa diminta untuk melihatnya secara bergiliran baik 
secara kelompok atau sendiri-sendiri. 
 

2. Menimbulkan Motivasi 
Salah satu tujuan dari prosedur membuka pelajaran adalah memilih secara 

hati-hati hal-hal yang menjadi perhatian siswa. Hal-hal yang menjadi perhatian siswa 
itu hendaknya dapat digunakan untuk menimbulkan motivasi. Dengan adanya 
motivasi itu, pembelajaran menjadi dipermudah. Oleh karena itu, guru hendaknya 
melakukan berbagai cara untuk menimbulkan motivasi itu. Sedikitnya ada 4 (empat) 
cara untuk menimbulkan motivasi, yaitu: 

a. Dengan kehangatan dan keantusiasan.  
Guru hendaknya bersikap ramah, antusias, bersahabat, dan hangat. Sebab sikap 
yang demikian itu dapat menimbulkan faktor-faktor dari dalam yang mendorong 
tingkah laku dan kesenangan dalam mengerjakan tugas. Siswa akan timbul 
motivasinya untuk belajar. 

b. Dengan menimbulkan rasa ingin tahu.  
Guru dapat membangkitkan motivasi siswa dengan cara menimbulkan rasa ingin 
tahu dan keheranan pada siswa. Misalnya ibu akan membunyikan jari ibu. Satu 
menit berikutnya ibu akan membunyikan lagi. Kemudian membunyikan lagi dua 
menit sesudah itu, lalu empat menit, delapan menit, enam belas menit dan 
seterusnya. Setiap kali ibu melipatduakan menitnya. Berapa kali ibu akan 
membunyikan jari tangan ibu selama satu jam. Cara-cara ini sangat baik untuk 
menimbulkan motivasi siswa. 

c. Mengemukakan ide yang bertentangan.  
Untuk menimbulkan motivasi  siswa, guru dapat melontarkan ide-ide yang 
bertentangan dengan mengajukan masalah atau kondisi-kondisi dari kenyataan 
sehari-hari. Misalnya, guru mengajukan masalah sebagai berikut: “Balok 
merupakan bangun dimensi tiga yang mempunyai panjang, lebar dan tinggi, jadi 
balok termasuk bangun ruang. Kerucut tidak mempunyai panjang dan lebar tetapi 
masih termasuk bangun ruang. Mengapa?” 
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d. Dengan memperhatikan minat siswa.  
Guru dapat menimbulkan motivasi siswa dengan cara menyesuaikan topik-topik 
pelajaran yang diminati siswa. Untuk memperhatikan minat siswa dalam 
pembelajaran matematika dapat diberikan contoh sebagai berikut. Meminta siswa 
membuat dugaan tentang ukuran suatu benda. Berapa kira-kira banyaknya air 
yang dapat dimasukkan dalam suatu drum sampai penuh. Atau contoh lain, 
berapa kilo berat uang logam sebanyak seratus rupiah. Contoh-contoh tersebut 
sangat menarik minat siswa dalam mengikuti pelajaran. 
 

3. Memberi Acuan (structuring) 
Memberi acuan diartikan sebagai usaha mengemukakan secara spesifik dan 

singkat serangkaian alternatif yang memungkinkan siswa memperoleh gambaran 
yang jelas mengenai hal-hal yang akan  dipelajari dan cara yang hendak ditempuh 
dalam mempelajari materi pelajaran. Untuk itu usaha dan cara yang dapat dilakukan 
oleh guru adalah: 

a. Mengemukakan tujuan dan batas-batas tugas. 
Guru hendaknya terlebih dahulu mengemukakan tujuan pelajaran dan batas-batas 
tugas yang harus dikerjakan oleh siswa, agar mereka memperoleh gambaran yang 
jelas tentang ruang lingkup materi pelajaran yang akan dipelajari serta tugas-
tugas yang harus dikerjakan. Misalnya, guru pertama-tama berkata, hari ini kita 
akan belajar tentang pengumpulan data. Perhatikan alat peraga yang ibu bawa 
(timbangan dan meteran). Kumpulkanlah data berat dan tinggi badan teman-
temanmu menggunakan alat peraga tesebut. 

b. Menyarankan langkah-langkah yang akan dilakukan. 
Pada permulaan atau pada saat-saat tertentu selama penyajian pelajaran, siswa 
akan terarah usahanya dalam mempelajari materi pelajaran jika guru dapat 
memberi saran-saran tentang langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan. 
Misalnya, tugas kalian sekarang adalah membuktikan rumus volum kerucut 
dengan pendekatan volum tabung. Langkah yang harus kalian kerjakan adalah 
pertama memasukkan beras atau pasir ke dalam kerucut, lalu tuangkan beras 
tersebut ke dalam tabung, lakukan hal tersebut sampai tabung penuh. Kemudian 
buatlah kesimpulan dari kegiatan yang kalian lakukan. 

c. Mengingatkan masalah pokok yang akan dibahas. 
Ada beberapa cara yang dapat dilakukan guru untuk mengingatkan masalah 
pokok yang akan dibahas. Misalnya dengan mengingatkan siswa untuk 
menemukan hal-hal positif dari sifat-sifat tentang sesuatu konsep, manusia, 
benda, gambar-gambar, dan sebagainya. Di samping hal-hal positif, kemudian 
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siswa perlu pula diingatkan untuk menemukan hal-hal yang negatif, yang hilang 
atau yang kurang lengkap. Misalnya guru berkata: Amatilah macam-macam 
model bangun datar segitiga ini, jelaskan mengapa ada yang disebut segitiga 
samakaki, segitiga samasisi, dan segitiga sembarang, serta ada yang bukan 
disebut model bangun datar segitiga. 

d. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan. 
Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan guru sebelum mulai menjelaskan materi 
pelajaran akan mengarahkan siswa dalam mengantisipasi isi pelajaran yang akan 
dipelajari. Misalnya, sebelum menjelaskan cara membagi dua pecahan, guru 
dapat mengajukan pertanyaan sebagai berikut, ibu mempunyai setengah loyang 
kue, kue tersebut akan dibagi dua sama besar dan akan diberikan pada kedua 
anaknya, berapa bagiankah  kue yang diterima masing-masing anaknya? Dengan 
pertanyaan tersebut diharapkan dapat membantu siswa untuk memahami cara 
membagi dua pecahan.    
 

4.  Membuat Kaitan 
Jika guru akan mengajarkan materi pelajaran yang baru, guru perlu 

menghubungkannya dengan hal-hal yang telah dikenal siswa atau dengan 
pengalaman-pengalaman, minat, dan kebutuhan-kebutuhan siswa. Hal itulah yang 
disebut bahan pengait. Contoh usaha-usaha guru untuk membuat kaitan: 

a. Membuat kaitan antar aspek-aspek yang relevan dari bidang studi yang telah 
dikenal siswa. Dalam permulaan pelajaran guru meninjau kembali sampai 
seberapa jauh pelajaran yang diberikan sebelumnya telah dipahami. Caranya, 
guru dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada siswa, tetapi dapat pula 
merangkum isi materi pelajaran terdahulu secara singkat. Misalnya, sebelum 
mengajarkan pembagian dua pecahan, guru mengulang kembali bagaimana 
mengalikan bilangan pecahan. 

b. Guru membandingkan atau mempertentangkan pengetahuan baru dengan 
pengetahuan yang telah diketahui. Hal ini dilakukan jika bahan baru itu erat 
kaitannya dengan bahan pelajaran yang telah dikuasai. Misalnya, guru lebih 
dahulu mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui pemahaman siswa 
tentang pengurangan dan perkalian bilangan cacah sebelum mengajarkan 
pembagian bilangan cacah. 

c. Guru menjelaskan konsep atau pengertiannya lebih dahulu sebelum menyajikan 
bahan secara terperinci. Hal ini dilakukan karena bahan pelajaran yang akan 
dijelaskan sama sekali baru. Misalnya, untuk menjelaskan perkalian dua guru 
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terlebih dahulu menjelaskan jumlah kaki unggas, seperti ayam, itik, burung, 
sepeda, sepeda motor, dan sebagainya. 

Komponen-Komponen Keterampilan Menutup Pelajaran 
 Menjelang akhir dari suatu pelajaran atau pada akhir setiap penggal kegiatan, 
guru harus melakukan kegiatan menutup pelajaran. Hal ini harus dilakukan agar 
siswa memperoleh gambaran yang utuh tentang pokok-pokok materi pelajaran yang 
telah dipelajari. Menurut Abimanyu (1985) cara-cara yang dapat dilakukan guru 
dalam menutup pelajaran ini adalah sebagai berikut: 

1. Meninjau Kembali 
Menjelang akhir suatu jam pelajaran atau pada akhir setiap penggal kegiatan, 
guru meninjau kembali apakah inti pelajaran yang diajarkan telah dikuasai siswa. 
Ada dua cara meninjau kembali penguasaan inti pelajaran itu, yaitu merangkum 
inti pelajaran dan membuat ringkasan. 

a. Merangkum inti pelajaran.  
Pada dasarnya kegiatan merangkum inti pelajaran ini terdapat sepanjang 
proses pembelajaran. Misalnya, pada saat guru selesai menjelaskan ciri-ciri 
bangun ruang kubus, atau jika guru membuat kesimpulan secara lisan hasil 
diskusi yang ditugaskan pada siswa, setelah selesai sejumlah pertanyaan 
dijawab oleh siswa, pada saat menjelang pergantian topik bahasan, dan tentu 
saja pada saat pembelajaran akan diakhiri. Selain guru, siswa dapat juga 
diminta untuk membuat rangkuman secara lisan. Tetapi jika rangkuman yang 
dibuat oleh siswa itu salah atau kurang sempurna, guru harus membetulkan 
atau menyempurnakan rangkuman itu. 

b. Membuat ringkasan.  
Cara lain yang dapat ditempuh untuk memantapkan pokok-pokok materi yang 
diajarkan adalah membuat ringkasan. Selain manfaat tersebut, dengan 
ringkasan itu siswa yang tidak memiliki buku sumber atau siswa yang lambat 
belajar dapat mempelajarinya kembali. Pembuatan ringkasan itu dapat 
dilakukan oleh guru, dapat pula dilakukan oleh siswa secara perorangan atau 
kelompok, dan dapat pula dilakukan oleh guru dan siswa bersama-sama. 
Misalnya, setelah pelajaran statistika tentang pengumpulan dan pengolahan 
data selesai, siswa diminta membuat ringkasan cara mengolah data yang telah 
dikumpulkan siswa melalui percobaan. Hasil diskusi tersebut ditulis di kertas 
lebar dan menempelkannya di dinding atau di papan tulis serta 
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mengemukakan hasil rumusan kelompok itu ke seluruh kelas untuk 
memperoleh tanggapan. 

 
 

2. Mengevaluasi 
Salah satu upaya untuk mengetahui apakah siswa sudah memperoleh wawasan 
yang utuh tentang suatu konsep yang diajarkan selama satu jam pelajaran atau 
sepenggal kegiatan tertentu adalah dengan penilaian. Untuk maksud tersebut guru 
dapat meminta siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan secara lisan atau 
mengerjakan tugas-tugas. 

Bentuk-bentuk evaluasi itu secara terperinci adalah sebagai berikut: 
a. Mendemonstrasikan keterampilan.  

Pada akhir satu penggal kegiatan siswa dapat diminta untuk 
mendemonstrasikan keterampilannya. Misalnya, setelah guru selesai 
menerangkan konsep matematika, guru meminta siswa untuk mengerjakan 
soal di papan tulis. 

b. Mengaplikasikan ide baru pada situasi lain.  
Misalnya, setelah guru menerangkan penjumlahan dua pecahan lalu siswa 
disuruh menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan penjumlahan 
pecahan. 

c. Mengekspresikan pendapat siswa sendiri. 
Guru dapat meminta siswa untuk memberi komentar tentang keefektifan 
sesuatu demonstrasi yang dilakukan guru atau siswa-siswa lain. Misalnya, 
setelah permainan peran (role-playing) tentang aritmatika sosial dalam 
bahasan pengenalan mata uang selesai, lalu siswa diminta untuk 
mengemukakan pendapat dan perasaan mereka tentang peran yang 
dimainkan. 

d. Soal-soal tertulis.  
Guru dapat memberikan soal-soal tertulis untuk dikerjakan siswa. Soal-soal 
tertulis itu dapat berbentuk uraian, tes objektif, atau melengkapi lembaran 
kerja. 

 
Penerapan Keterampilan Membuka dan Menutup  
 

Dalam menerapkan keterampilan membuka dan menutup pelajaran pada 
pembelajaran matematika, cobalah Anda ajak teman sejawat untuk melaksanakan 
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simulasi. Sepuluh siswa sebagai murid, empat teman sejawat untuk mengobservasi 
dan satu orang sebagai guru. Dari prosedur yang dilakukan observasilah kegiatan 
tersebut dengan menggunakan lembar observasi keterampilan membuka dan 
menutup pelajaran.  Berikut ini contoh skenario membuka dan menutup pelajaran 
untuk pelajaran kelas 4. 

 

Catatan: 

1. Untuk keperluan ini dipersiapkan model-model bangun ruang kubus dan balok,  
benda-benda kubus dan balok yang ada di lingkungan siswa, serta gambar-
gambar model kubus dan balok (kotak pasta gigi, kotak korek api, dadu, kotak 
susu, kotak kue, dll) 

2. Usaha rutin guru seperti selamat pagi, mengabsen, mengatur tempat duduk, 
memeriksa alat-alat belajar, dan sebagainya tidak dicantumkan dalam naskah 
pembicaraan guru ini. 
G: Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran matematika. Perhatikan 

baik-baik benda-benda yang ibu bawa ini, coba sebutkan satu persatu nama 
benda ini! Ya, kamu Tuti! 

T: Kotak pasta gigi, kotak korek api, dadu, kotak susu, kotak kue. 
G: Ya, benar sekali jawabanmu Tuti. Benda-benda ini ada hubungannya dengan 

materi yang akan kita bahas hari ini. (Guru menuliskan topik di papan tulis). 
Dalam pembelajaran ini ibu mengharapkan kalian mengetahui hal-hal sebagai 
berikut: (guru mengucapkan lalu menulis di papan tulis)  
Perbedaan bangun kubus dan  bangun balok 
Nah anak-anak marilah kita mulai membicarakan tentang ciri-ciri bangun 
kubus, dan bangun balok. Siapa yang mau mencoba menjelaskan mengapa 
bangun ini disebut kubus dan ini disebut balok? Ya, Tuti!  

T: Balok panjang dan kubus pendek. 
G: Siapa lagi yang ingin mencoba menjawab? (belum ada tanda-tanda siswa akan 

menjawab). Coba kalian bandingkan rusuk setiap kubus dan rusuk setiap 
balok. Bagaimana Ida? 

I: Rusuk kubus lebih pendek dari rusuk balok  
G: Marilah sekarang kita ukur panjang masing-masing rusuk setiap bangun ini. 

(Guru membagikan model-model bangun kubus dan balok perkelompok) 
Amati baik-baik bangun tersebut lalu ukurlah rusuk-rusuknya dan tuliskan 
dibuku hasil ukurannya. Untuk kegiatan ini ibu beri waktu 10 menit. Ada yang 
masih kurang jelas? (Siswa mengukur rusuk-rusuk kubus dan rusuk balok 
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dengan mistar, guru berkeliling mengawasi dan memberi bantuan bila 
diperlukan) 
Nah anak-anak, siapa yang igin mencoba melaporkan hasil pengukurannya? ... 
Heni. 

H: Semua rusuk kubus sama panjang, sedangkan rusuk balok tidak. 
G: Ya, betul. Siapa lagi yang ingin menambahkan menambah jawaban Heni? Nah 

anak-anak kalau kita lihat hasil pengukuran setiap kelompok, maka dapat kita 
simpulkan bahwa: keenam rusuk kubus sama panjang, sedangkan rusuk balok 
tidak sama panjang. Ada yang ingin bertanya?   

S:  Tidak bu, sudah jelas (hampir bersama-sama) 
G: Nah anak-anak, kalian sudah mengetahui perbedaan rusuk kubus dan rusuk 

balok, sekarang coba anak-anak lihat bagaimana dengan masing-masing 
sisinya? Bandingkan lah semua sisinya, apa yang dapat kalian simpulkan? 

H: Sisi kubus sama besar dan sisis balok tidak sama besar  
G: Bagus sekali Heni. 
 Nah anak-anak, kalian sudah mengetahui beda kubus dan balok, siapa yang 

dapat menyimpulkan apa perbedaan kubus dan balok? ... Ani!  
A: Kubus mempunyai rusuk dan sisi yang sama ukurannya, sedangkan balok 

tidak sama ukurannya. 
G: Pintar sekali kamu Ani! Untuk memperdalam materi kita hari ini, coba kalian 

di rumah  menuliskan  bermacam jenis benda yang ada di rumahmu yang 
berbentuk kubus dan balok. 

 

Latihan 
Untuk memantapkan pemahaman Anda terhadap materi di atas, coba kerjakan latihan 
di bawah ini! 

1. Apa yang dimaksud dengan kegiatan membuka dan menutup pelajaran? 
2. Jelaskan pengaruh positif terhadap proses dan hasil pembelajaran jika melakukan 

kegiatan membuka dan menutup pelajaran! 
3. Jelaskan mengapa guru sering tidak melakukan kegiatan membuka dan menutup 

pelajaran dalam proses belajar mengajar! 
4. Tulislah pengertian komponen-komponen keterampilan membuka dan menutup 

pelajaran berikut ini menurut rumusan Anda sendiri! 
a. Menarik perhatian ..........  d.  Membuat kaitan ........... 
b. Menimbulkan motivasi .........   e. Meninjau kembali ......... 
c. Memberi acuan .............    f. Mengevaluasi ........... 
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5. Periksalah pengertian-pengertian yang telah Anda tulis itu, kemudian cocokkan 
dengan pengertian yang ada pada buku panduan! 

6. Berilah contoh cara mengevaluasi siswa dalam pembelajaran matematika 

Petunjuk Jawaban Latihan 

1. Baca kembali pengertian keterampilan membuka dan menutup pelajaran. 
2. Baca kembali pengertian keterampilan membuka dan menutup pelajaran. 
3. Baca kembali pengertian keterampilan membuka dan menutup pelajaran 
4. Bacalah berulang-ulang uraian tentang komponen-komponen membuka dan 

menutup pelajaran untuk dapat merumuskannya, lalu rumuskan sendiri! 
5. Baca kembali uraian komponen-komponen keterampilan membuka dan menutup 

pelajaran. 
6. Baca kembali uraian tentang evaluasi dalam unit ini. 
 

Rangkuman 
Keterampilan membuka pelajaran adalah suatu kegiatan yang harus 
dilakukan guru untuk memotivasi siswa agar mentalnya siap untuk belajar. 
Kegiatan membuka pelajaran tidak saja dilakukan pada awal jam pelajaran 
tetapi dapat dilakukan pada setiap penggal kegiatan dari inti pelajaran. 
Kegiatan menutup pelajaran dilakukan untuk memberikan gambaran 
menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa, mengetahui tingkat 
pencapaian siswa, dan tingkat keberhasilan guru dalam pembelajaran. 
Kegiatan menutup pelajaran harus dilakukan guru tidak hanya pada akhir 
pelajaran tetapi juga pada akhir setiap penggal kegiatan dari inti pelajaran 
yang diberikan selama jam pelajaran itu. 

Komponen-komponen yang harus diperhatikan dalam membuka dan 
menutup pelajaran adalah; menarik perhatian, menimbulkan motivasi, 
memberi acuan, membuat kaitan, meninjau kembali, dan mengevaluasi. 
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Tes Formatif 1 
Untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi ini, jawablah 
pertanyaan-pertanyaan berikut. 

            Pilih satu jawaban yang Anda anggap paling tepat! 

1. Pada waktu mengajar guru membawa model-model bangun ruang. Menurut 
Anda yang dilakukan guru tersebut termasuk dalam komponen .... 
A. menarik perhatian siswa 
B. menimbulkan motivasi 
C. memberi acuan 
D. membuat kaitan 

2. Untuk menimbulkan motivasi siswa, sebelum memulai pembelajaran guru 
memberi masalah persegi panjang mempunyai  empat sudut siku-siku. 
Jajargenjang tidak mempunyai sudut yang siku-siku tetapi persegi disebut 
juga jajargenjang. Mengapa? Cara yang dilakukan guru termasuk aspek …. 
A. kehangatan dan keantusiasan 
B. menimbulkan rasa ingin tahu 
C. mengemukakan ide yang bertentangan 
D. memperhatikan minat siswa 

3. Pada waktu mengajarkan perkalian dua bilangan guru mengajukan 
pertanyaan apa arti 3 x 1. Kegiatan yang dilakukan guru tersebut termasuk 
dalam .… 
A. mengemukakan tujuan 
B. menjelaskan langkah-langkah kegiatan 
C. mengingatkan masalah pokok yang akan dibahas 
D. mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

4. Sebelum siswa menemukan rumus luas daerah segitiga, terlebih dahulu guru 
menanyakan rumus luas daerah persegipanjang. Kegiatan yang dilakukan 
guru tersebut termasuk aspek.… 
A. membuat kaitan antar aspek-aspek yang relevan 
B. membandingkan/mempertentangkan 
C. menjelaskan konsep 
D. menjelaskan pengertian 

5. Setelah siswa melaporkan hasil diskusi kelompok, guru menyimpulkan materi 
yang didiskusikan. Kegiatan yang dilakukan guru termasuk dalam aspek …. 
A. meninjau kembali 
B. merangkum inti pelajaran 
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C. membuat ringkasan 
D. menyimpulkan 

6. Dengan menggunakan role-playing tentang mengenal uang, guru meminta 
siswa untuk memberi komentar tentang ketepatan peran masing-masing 
siswa. Kegiatan yang dilakukan guru tersebut termasuk aspek …. 

A. mendemonstrasikan keterampilan 
B. mengaplikasikan ide baru 
C. mengekspresikan pendapat siswa 
D. memberikan evaluasi 

7.  Berikut ini merupakan aspek-aspek yang tergolong dalam membuka 
pelajaran, kecuali …. 
A. memberi acuan 
B. menimbulkan motivasi 
C. memilih gaya mengajar 
D. membuat kaitan 

8. Kegiatan membuka pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan guru pada saat 
guru …. 
A. menertibkan siswa 
B. mengisi daftar hadir siswa 
C. menyuruh siswa menyiapkan alat-alat pembelajaran 
D. menginformasikan tujuan pembelajaran 

9. Ainul adalah guru matematika kelas IV sekolah dasar yang sedang 
menyampaikan materi tentang mengenal bangun ruang kubus dan balok. 
Yang harus dilakukan Ainul pada saat menutup pelajaran adalah …. 
A. mengingatkan siswa tentang bangun datar persegi dan persegipanjang 
B. melakukan tes akhir berkaitan dengan kubus dan balok 
C. meminta siswa mengamati ciri-ciri kubus dan balok 
D. meminta siswa membandingkan kubus dan balok 

10. Apabila dalam pembelajaran guru memberikan tanda bintang pada pekerjaan 
siswa yang benar berarti guru mempunyai keterampilan .... 
A. penguatan langsung 
B. penguatan dengan simbol 
C. penguatan tidak penuh 
D. penguatan verbal 
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Umpan Balik dan Tindak Lanjut 
 
Apabila Anda telah mengerjakan tes formatif, cocokkanlah jawaban Anda dengan 
kunci jawaban tes formatif yang terdapat pada bagian akhir unit ini, Kemudian 
hitunglah jumlah jawaban Anda yang benar. Gunakan rumus berikut untuk 
mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi ini. 

    Rumus 

               Jumlah Jawaban Anda yang Benar 

Tingkat Penguasaan  =                                                              x 100% 

                                ..................... 

Arti tingkat penguasaan yang Anda capai: 
      90%  − 100%  =  baik sekali 
       80% −  89%   =  baik 
       70% −  79%   =  cukup 
       <  70%           =   kurang 
 
Bila tingkat penguasaan Anda mencapai 80% ke atas, Anda dapat melanjutkan 
dengan mempelajari materi pada unit berikutnya. Bagus! Tetapi, bila tingkat 
penguasaan Anda kurang dari 80%, Anda harus membaca kembali uraian materi 
Sub Unit 1, terutama pada bagian yang belum Anda kuasai. 
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Subunit  2 
 

Pelaksanaan Pembelajaran Matematika 
 
 

aat ini, paradigma “guru mengajar” berubah menjadi paradigma “Guru mem-
belajarkan siswa.” Dengan demikian, pembahasan dalam modul ini akan 

menitikberatkan kepada bagaimana guru dapat membuat siswa belajar, kemudian 
hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran matematika. 

 S
 Dalam melaksanakan pembelajaran, selain masalah pembelajaran, masalah 
pengelolaan kelas menyimpan potensi dalam membangun interaksi pembelajaran 
yang kondusif dan efektif. Kegiatan pembelajaran yang didukung oleh bahan ajar, 
metode dan media, penilaian, serta penguasaan guru terhadap materi secara optimal, 
belum merupakan jaminan keberhasilan bagi guru dalam mencapai tujuan 
pembelajaran. Untuk itu pemahaman guru dalam pengelolaan kelas secara utuh perlu 
dikembangkan. 

 

Pengertian Belajar 
 Belajar merupakan kegiatan bagi setiap orang. Belajar adalah suatu proses 
yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Perubahan sebagai hasil 
dari proses belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk, seperti perubahan 
pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, kebiasaan, serta perubahan 
aspek-aspek yang ada pada diri individu yang sedang belajar. Sujana mengutip 
pendapat Kimble yang menyatakan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku 
yang relatif permanen, dan terjadi sebagai hasil dari pengalaman. Perubahan tingkah 
laku itu memang dapat diamati dan berlaku dalam waktu relatif lama, disertai usaha 
orang tersebut sehingga orang itu dari tidak mampu mengerjakan sesuatu menjadi 
mampu mengerjakannya. Tanpa usaha, walaupun terjadi perubahan tingkah laku, 
bukanlah belajar. Kegiatan dan usaha untuk mencapai perubahan tingkah laku itu 
merupakan proses belajar sedang perubahan tingkah laku itu sendiri merupakan hasil 
proses belajar. Dengan demikian belajar akan menyangkut proses belajar dan hasil 
belajar. 
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 Tingkah laku sebagai hasil dari proses belajar dipengaruhi oleh banyak 
faktor, baik faktor  yang terdapat dari dalam diri individu (faktor internal) maupun 
faktor yang berada diluar individu (faktor eksternal). Faktor internal ialah apa-apa 
yang dimilki seseorang, antara lain minat dan perhatian, kebiasaan, motivasi serta 
faktor-faktor lainnya. Sedangkan faktor eksternal dalam proses belajar dapat 
dibedakan menjadi tiga lingkungan, yakni lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, 
dan lingkungan masyarakat. Diantara ketiga lingkungan itu yang paling besar 
pengaruhnya terhadap proses dan hasil belajar siswa dalam proses belajar-mengajar 
adalah lingkungan sekolah, seperti guru, sarana belajar, kurikulum, teman sekelas, 
peraturan sekolah, dan lain-lain. Unsur lingkungan sekolah yang disebutkan di atas 
pada hakikatnya berfungsi sebagai lingkungan belajar siswa, yakni lingkungan 
tempat siswa berinteraksi, sehingga menumbuhkan kegiatan belajar pada dirinya. 

 Hasil interaksi tersebut berupa perubahan tingkah laku seperti pengetahuan, 
sikap, kebiasaan, keterampilan, dan lain-lain. Dalam konteks inilah belajar dapat 
bermakna sesuai dengan hakikat belajar sebagai suatu proses. 

 

Pengertian Pembelajaran Matematika 
 Pembelajaran matematika tidaklah sama maknanya dengan mengajar 
matematika. Para ahli psikologi dan pendidikan memberikan batasan mengajar yang 
berbeda-beda rumusannya. Perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan titik 
pandang terhadap makna mengajar. Pandangan pertama melihatnya dari segi 
pelakunya, yaitu pengajarnya. Atas pandangan ini, mengajar diartikan 
menyampaikan ilmu pengetahuan (bahan ajar) kepada siswa atau peserta didik. 
Batasan ini telah lama dianut para pendidik dari jenjang pendidikan dasar sampai 
dengan pendidikan tinggi. 
 Kritik yang paling banyak dilontarkan terhadap rumusan mengajar di atas 
ialah siswa dianggap sebagai obyek, bukan sebagai subyek. Siswa hanya pasif 
menerima  apa yang disampaikan guru. Sebaliknya peranan guru sangat menentukan. 
Itulah sebabnya pandangan ini sering disebut berpusat pada guru (teacher centered). 
 Atas dasar kritikan ini muncul pemikiran yang melihat mengajar bukan dari 
sudut pelakunya yang mengajar, tetapi dari sudut siswa yang belajar. Bertolak dari 
hakikat belajar seperti yang telah dibahas di muka, maka mengajar dirumuskan 
dalam beberapa batasan yang intinya memberikan tekanan kepada kegiatan optimal 
yang dilakukan siswa dalam belajar. Batasan mengajar yang bertolak dari batasan 
pertama, dapat dipaparkan sebagai berikut: mengajar adalah membimbing kegiatan 
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siswa belajar. Mengajar adalah mengatur dan mengorganisasi lingkungan yang ada 
disekitar siswa, sehingga dapat mendorong dan menumbuhkan minat siswa 
melakukan kegiatan belajar. 
 Konsep matematika tidak dipandang sebagai barang jadi yang hanya menjadi 
bahan informasi untuk siswa. Namun, guru diharapkan merancang pembelajaran 
matematika, sehingga memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada siswa 
untuk berperan aktif dalam membangun konsep secara mandiri atau bersama-sama. 
 Siswa diharapkan dapat “menemukan kembali” (reinvention) akan konsep, 
aturan, ataupun algoritma. Algoritma dalam matematika yang dahulu diberikan 
begitu saja oleh guru kepada siswa untuk menambah pengetahuan, sekarang selain 
untuk itu, siswa diberikan kesempatan untuk menemukan sendiri algoritma tersebut, 
dan tidak menutup kemungkinan siswa menemukan cara lain yang belum diketahui 
oleh guru. 
 Pembelajaran matematika yang demikian, akan dapat menimbulkan rasa 
bangga pada diri siswa, menumbuhkan minat, rasa percaya diri, memupuk dan 
mengembangkan imajinasi dan daya cipta (kreativitas) siswa. 

Interaksi Belajar Mengajar 
 Belajar dan mengajar merupakan dua konsep yang tidak bisa dipisahkan 
dalam kegiatan pembelajaran. Belajar mengacu kepada apa yang dilakukan oleh 
siswa, sedangkan mengajar mengacu kepada apa yang dilakukan oleh guru sebagai 
pemimpin belajar. Kedua kegiatan tersebut menjadi terpadu dalam suatu kegiatan 
manakala terjadi hubungan timbal balik (interaksi) antara guru dengan siswa pada 
saat pembelajaran berlangsung. 

 Apabila proses belajar mengajar dipandang sebagai proses, maka paling tidak 
ada  empat asumsi yang dapat dikemas sebagai pertanyaan berikut ini. 
a. Kemana proses itu akan dibawa? 
b. Apa yang menjadi isi proses belajar mengajar tersebut? 
c. Bagaiman cara melaksanakan proses tersebut? 
d. Sejauh mana proses itu telah berhasil? 

Pertanyaan pertama berkenaan dengan tujuan proses belajar mengajar atau 
sekarang lebih tepat disebut standar kompetensi yang diharapkan. Pertanyaan kedua 
mengenai isi atau bahan ajar. Pertanyaan ketiga terkait dengan aspek metode dan alat 
pembelajaran, pertanyaan keempat berkenaan dengan penilaian dalam pembelajaran. 

Keempat  aspek tersebut, yakni standar kompetensi (tujuan), bahan ajar, 
metode dan alat bantu pembelajaran, serta penilaian adalah unsur-unsur yang 
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membentuk terjadinya kegiatan pembelajaran. Keempat unsur tersebut saling 
berkaitan dan saling memperngaruhi satu aspek terhadap aspek lainnya. Standar 
kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran akan mempengaruhi bahan ajar, 
metode dan alat bantu pembelajaran, dan juga penilaian. Bahan ajar pun akan 
mempengaruhi metode dan alat bantu pembelajaran, serta penilaian. Hubungan 
keempat aspek di atas dapat ditunjukkan seperti gambar berikut ini: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                      

STANDAR KOMPETENSI 

MATERI 
POKOK 

METODE 
ALAT BANTU 

PENILAIAN 
 

                 Gambar 9.1.  
                                       Hubungan Aspek-Aspek Pembelajaran 

   

Interaksi siswa dengan guru dibangun atas dasar keempat unsur di atas. 
Dalam interaksi tersebut siswa diarahkan oleh guru untuk mencapai standar 
kompetensi melalui bahan ajar yang harus dipelajari oleh siswa dengan 
menggunakan berbagai metode dan alat bantu untuk kemudian dinilai ada tidaknya 
perubahan tingkah laku pada siswa. Keberhasilan interaksi guru siswa, salah satunya 
sangat ditentukan oleh pola komunikasi yang digunakan oleh guru pada saat 
berinteraksi dengan siswa di kelas. Terdapat tiga pola komunikasi dalam proses 
interaksi pembelajaran guru siswa, yakni komunikasi sebagai aksi, interaksi, dan 
transaksi. 

Komunikasi sebagai aksi atau komunikasi satu arah menempatkan guru 
sebagai pemberi aksi dan siswa sebagai penerima aksi. Guru aktif dan siswa pasif. 
Mengajar dipandang sebagai kegiatan menyampaikan bahan ajar. Pola komunikasi 
sebagai aksi dapat dijelaskan pada gambar 2. 

Komunikasi sebagai interaksi atau komunikasi dua arah, guru dapat berperan 
sebagai pemberi aksi dan penerima aksi. Demikian pula halnya dengan siswa, siswa 
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dapat berperan sebagai penerima aksi dan pula sebagai pemberi aksi. Dialog akan 
terjadi antara guru dengan siswa. Pola komunikasi sebagai interaksi dapat dijelaskan 
pada gambar 9. 3. 

Dalam komunikasi sebagai transaksi atau komunikasi multiarah, komunikasi 
tidak hanya terjadi antara guru dengan siswa, tetapi juga antara siswa dengan siswa. 
Di sini siswa dituntut lebih aktif dari pada gurunya. Siswa, seperti halnya guru, dapat 
berfungsi sebagai sumber belajar bagi siswa lainnya. Pola komunikasi sebagai aksi 
dapat dijelaskan pada gambar 4. 

 

    Siswa             Siswa 

          
    

Guru      Guru 
                               Gambar 9. 2.                                               Gambar 9. 3. 
                    Komunikasi sebagai aksi                   Komunikasi sebagai interaksi 
    
                                    Siswa 
 

 
                                  Guru 
   

                          Gambar 9.4. 
            komunikasi sebagai Transaksi 

 
 Situasi pembelajaran dapat terjadi dalam tiga bentuk komunikasi di atas. 
Namun demikian, pola komunikasi yang ketiga (komunikasi sebagai multi arah) 
merupakan proses pembelajaran yang sesuai dengan hakikat pembelajaran 
kontekstual, yakni siswa berperan aktif berinteraksi dengan siswa dan guru, bahkan 
tidak menutup kemungkinan juga aktif berinteraksi dengan bahan ajar dan sumber 
belajar. 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Proses Pembelajaran Matematika 
 Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, mengajar itu harus diarahkan 
agar peristiwa belajar terjadi. Belajar matematika akan berhasil bila proses belajarnya 
baik, yaitu melibatkan intelektual peserta didik secara optimal. Peristiwa belajar yang 
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kita kehendaki dapat tercapai bila faktor-faktor berikut ini dapat kita kelola sebaik-
baiknya. 
 
1. Peserta didik 

Kegagalan atau keberhasilan belajar sangatlah tergantung kepada peserta 
didik. Misalnya saja, bagaimana kemampuan dan kesiapan peserta didik untuk 
mengikuti kegiatan belajar matematika, bagaimana sikap dan minat peserta didik 
terhadap matematika. Di samping itu juga, bagaimana kondisi peserta didik. 
Misalnya terkait dengan kondisi fisiologisnya. Orang yang dalam keadaan segar 
jasmaninya akan lebih baik belajarnya dari pada orang yang dalam keadaan lelah. 
Demukian pula terhadap kondisi psikologisnya, seperti perhatian, pengamatan, 
ingatan, dan sebagainya. Kondisi ini juga berpengaruh terhadap kegiatan belajar 
seseorang. Selain itu, intelegensi peserta didik juga berpengaruh terhadap kelancaran 
belajarnya. 
 
2. Pengajar 

Faktor berikutnya setelah peserta didik adalah pengajar. Pengajar 
melaksanakan kegiatan pembelajaran sehingga proses belajar diharapkan dapat 
berlangsung efektif. Kemampuan pengajar dalam menyampaikan matematika dan 
sekaligus menguasai materi yang diajarkan sangat mempengaruhi terjadinya proses 
belajar. Kepribadian, pengalaman, dan motivasi pengajar dalam mengajar 
matematika juga berpengaruh terhadap efektivitasnya proses belajar. 

Penguasaan materi matematika dan cara penyampaiannya merupakan syarat 
yang tidak dapat ditawar lagi bagi pengajar matematika. Seorang pengajar 
matematika yang tidak menguasai materi, tidak mungkin dapat mengajar matematika 
dengan baik. Demikian juga seorang pengajar yang tidak menguasai berbagai cara 
penyampaian, ia hanya mengejar terselesaikannya bahan yang diajarkan tanpa 
memperhatikan kemampuan dan kesiapan peserta didik. Dalam hal ini yang pertama, 
mengakibatkan rendahnya mutu pembelajaran matematika dan dalam hal yang kedua 
dapat menimbulkan  kesulitan peserta didik dalam memahami pengajaran 
matematika sehingga menimbulkan keengganan belajar matematika bahkan mungkin 
menjadi frustrasi dalam diri peserta didik. Jika situasi yang dilukiskan itu terjadi, 
berarti proses pembelajaran matematika tidak berlangsung efektif dan tentu saja 
peserta didik menjadi gagal dalam belajar matematika. 
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3. Prasarana dan sarana 
Prasarana yang “mapan” seperti ruangan yang sejuk dengan tempat duduk 

yang nyaman biasanya lebih memperlancar terjadinya proses belajar. Demikian juga 
terhadap sarana yang lengkap seperti adanya buku teks dan alat bantu belajar. 
Penyediaan sumber belajar yang lain, seperti majalah tentang pembelajaran 
matematika, laboratorium matematika, dan lain-lain akan meningkatkan kualitas 
belajar peserta didik. 

 

4. Penilaian  
 Penilaian digunakan, di samping untuk melihat bagaimana hasil belajarnya, 
tetapi juga untuk melihat bagaimana berlangsungnya interaksi antara pengajar dan 
peserta didik. Misalnya kita dapat menganalisis tentang: 
a. keberhasilan peserta didik dalam belajar matematika; 
b. apakah di dalam proses belajar matematika itu didominasi pengajar ataukah ko-

munikasi terjadi dua arah; 
c. apakah pertanyaan yang diajukan pengajar kepada peserta didik merangsang 

peserta didik atau mematikannya; 
d. apakah jenis pertanyaan yang diajukan pengajar menyangkut ranah kognitif 

rendah seperti ingatan dan pemahaman saja ataukah ranah kognitif tinggi seperti 
penyelesaian masalah. 
Fungsi penilaian dapat meningkatkan kegiatan belajar sehingga dapat diharapkan 
memperbaiki hasil belajar. Di samping itu, penilaian juga mengacu ke proses 
belajarnya. Yang dinilai dalam proses belajar itu adalah bagaimana langkah-
langkah berpikir peserta didik dalam menyelesaikan masalah matematika. 
Apabila langkah berpikir dalam menyelesaikan masalah benar, menunjukkan 
proses belajarnya baik. Dengan demikian, apabila hasil penilaian menunjukkan 
proses baik, maka hasil belajarnyapun baik, walaupun misalnya pada langkah 
terakhir dalam menyelesaikan masalah hasil terakhirnya salah. 

Keempat faktor yang diajukan di atas semuanya mempengaruhi terjadinya proses 
mengajar dan belajar matematika yang dapat digambarkan seperti gambar 5 
berikut. 
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                                                         Gambar 9. 5. 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Proses Mengajar dan Belajar 

 

 Agar proses pembelajaran matematika ini berlangsung baik, perlu diatur 
strateginya. Strategi berkaitan dengan cara-cara yang dipilih pengajar dalam 
menentukan ruang lingkup, urutan bahasan, kegiatan, dan sebagainya untuk 
menyampaikan bahasan matematika kepada peserta didik. Dengan demikian, 
yang dimaksud dengan strategi pembelajaran matematika adalah kegiatan yang 
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dipilih pengajar dalam proses pembelajaran matematika yang dapat memberikan 
fasilitas belajar sehingga memperlancar tercapainya tujuan belajar matematika.  

 

Pelaksanaan Pembelajaran Matematika 
Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa dalam proses pembelajaran 

matematika, faktor-faktor peserta didik, pengajar, dan sarana/prasarana sangat 
berperan penting. Khususnya pengajar, dalam kegiatannya di kelas perlu mempunyai 
keterampilan untuk melaksanakan pembelajaran. Selain keterampilan membuka dan 
menutup seperti yang dikemukakan pada unit 1, guru juga harus menggunakan 
keterampilan dasar mengajar yang lain seperti keterampilan bertanya dasar lanjut, 
memberi penguatan, mengadakan variasi, menjelaskan, memimpin diskusi kelompok 
kecil, mengelola kelas, serta mengajar kelompok kecil dan perorangan.   

1.  Keterampilan Bertanya 

Dalam proses pembelajaran tujuan  guru mengajukan pertanyaan ialah agar 
siswa belajar, yaitu memperoleh pengetahuan dan meningkatkan kemampuan 
berpikir. Setiap pertanyaan, baik berupa kalimat tanya atau suruhan yang menuntut 
respon siswa sehingga siswa dapat memperoleh pengetahuan dan meningkatkan 
kemampuan berpikir, dimasukkan dalam golongan pertanyaan. Adapun tujuan yang 
dapat dicapai dalam mengajukan pertanyaan kepada siswa adalah: 

a. Membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap suatu pokok 
bahasan 

b. Memusatkan perhatian siswa terhadap suatu pokok bahasan atau konsep 
c. Mendiagnosis kesulitan-kesulitan khusus yang menghambat siswa belajar 
d. Mengembangkan cara belajar siswa aktif 
e. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengasimilasikan informasi 
f. Mendorong siswa mengemukakan pandangannya dalam diskusi 
g. Menguji dan mengukur hasil belajar siswa. 

Keterampilan bertanya dapat ditunjukkan dengan cara bertanya secara lisan 
atau tulisan. Dalam pembicaraan berikut ini difokuskan kepada keterampilan 
bertanya secara lisan. Pengajar matematika harus mempunyai keterampilan  
bagaiman cara mengkomunikasikan materi matematika itu kepada peserta didik. 
Cara mengkomunikasikan dikatakan efektif bila dapat menimbulkan motivasi belajar 
peserta didik. Ini diharapkan terjadi bila pengajar mampu bertanya yang tepat 
sehingga pertanyaan itu merupakan masalah bagi peserta didik. Pertanyaan yang 
tepat dapat menghasilkan proses kognitif tertentu. Selain itu, pertanyaan yang tepat 
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dapat juga mengarahkan peserta didik untuk menyelesaikan masalah dan dapat 
memberikan motivasi untuk berpikir. 

Untuk membedakan antara satu jenis pertanyaan dengan jenis pertanyaan 
lainnya, pertanyaan diklasifikasikan menjadi enam tingkat pertanyaan, yaitu ingatan, 
pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Keenam tingkat pertanyaan ini 
disesuaikan dengan taksonomi pendidikan Bloom berikut. 

a.  Ingatan 

Pertanyaan yang menyangkut dan menyatakan kembali apa yang telah dipelajari 
sebelumnya. Misalnya pertanyaan tentang konsep yang telah dipelajari untuk 
disebutkan kembali definisinya, yaitu: Apa yang dimaksud dengan relasi?  

b.  Pemahaman 

Pertanyaan yang menyangkut kemampuan menangkap arti dari suatu bahan yang 
telah dipelajari, misalnya menafsirkan informasi: Apakah beda kubus dan balok? 

c.  Aplikasi 

Pertanyaan yang menyangkut kemampuan menggunakan pengetahuan yang telah 
dimiliki untuk memecahkan masalah. Misalnya: berapa panjang  batang yang 
terpanjang yang dapat ditempatkan di dalam suatu kotak yang berukuran 6 cm x 
4 cm x 3 cm? 

d.  Analisis 

Pertanyaan yang menyangkut kemampuan menganalisis atau merinci bahan 
pelajaran yang telah dipelajari lebih terurai sebagai cara untuk  menyelesaikan 
masalah. Misalnya:  Mengapa persegi disebut juga persegipanjang? 

e.  Sintesis 

Pertanyaan yang menyangkut kemampuan memadukan bahan pelajaran yang 
telah dipelajari atau kemampuan mendapatkan suatu kesimpulan yang relatif 
baru yang sebelumnya belum pernah dipelajari. Misalnya: Jika dua prisma tegak 
segitiga yang sama disatukan, bagaimana volum  dua limas tersebut? 

d.  Evaluasi 

Pertanyaan yang menyangkut kemampuan menilai suatu situasi yang dihadapi. 
Misalnya: Untuk menentukan KPK cara mana yang lebih praktis? 

Teknik bertanya untuk menanti jawaban, pengajar harus menunggu 
sebentar (misalnya 3 - 10 detik) terhadap respon peserta didik setelah pengajar 
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mengajukan pertanyaannya. Peserta didik bukanlah komputer yang segera dapat 
menjawab pertanyaan pengajar. Pengajar harus memperhatikan kemampuan peserta 
didik. Apabila pengajar tidak bersabar menanti jawaban peserta didik, dikhawatirkan 
menimbulkan frustrasi dan ini mengakibatkan peserta didik enggan melibatkan diri 
dalam belajar. 

Teknik bertanya untuk penguatan, penguatan sebagai ganjaran merupakan 
motivasi agar peserta didik bertindak seperti yang kita kehendaki. Ucapan seperti 
“bagus”, “benar”, dan lain-lain termasuk teknik ini, Namun, ucapan atau usaha 
pengajar yang menggunakan ide atau jawaban peserta didik untuk mengembangkan 
ide atau jawaban itu selanjutnya juga merupakan teknik bertanya ini. Teknik 
bertanya yang dimaksudkan itu disebut teknik bertanya untuk penguatan secara 
verbal.  

2.   Keterampilan Menjelaskan 

 Adapun tujuan yang ingin dicapai guru dalam memberikan penjelasan di 
dalam kelas adalah: 

a. Untuk membimbing siswa memahami dengan jelas jawaban pertanyaan 
“mengapa”  yang mereka ajukan ataupun yang dikemukakan oleh guru. 

b. Menolong siswa mendapatkan dan memahami hukum, dalil, dan prinsip-prinsip 
umum secara objektif dan bernalar. 

c. Melibatkan murid untuk berpikir dengan memecahkan masalah-masalah atau 
pertanyaan 

d. Untuk mendapatkan balikan dari siswa mengenai tingkat pemahamannya dan 
untuk mengatasi kesalahpengertian mereka. 

e. Menolong siswa untuk menghayati dan mendapatkan proses penalaran dan 
penggunaan bukti dalam penyelesaian keadaan (situasi) yang meragukan (belum 
pasti) 
 

3. Keterampilan Memberi Penguatan   
Penguatan dalam pembelajaran matematika dapat berupa puas terhadap 

keberhasilan menyelesaikan tugas, mendapat nilai baik, pujian atau bentuk-bentuk 
lainnya. Namun penguatan ini harus diberikan secara bijaksana sehingga dapat 
mengendapkan (terjadi retensi) materi matematika yang dipelajari.  

Pemberian penguatan harus sesuai dengan situasinya. Kalau pengajar kurang 
bijaksana dalam memberikan penguatan maka akan dapat terjadi hal-hal yang 
tidak dikehendaki. Misalnya saja, jangan memberikan penguatan kepada tingkah 
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laku yang tidak dikehendaki. Dalam memberikan penguatan hal-hal yang perlu 
diperhatikan menurut Hudojo (1990) adalah sebagai berikut: 

a. pada saat-saat permulaan belajar, semua penampilan yang dikehendaki harus 
dikuatkan. Kalau tidak mendapat penguatan ada kemungkinan minat 
menurun. 

b. Penguatan harus mengiringi dengan segera tingkah laku yang dikehendaki 
sebab kalau tidak, dikuatirkan peserta didik enggan bertingkah laku seperti 
yang dikehendaki. 

c. Penguatan harus jelas dikaitkan dengan tingkah laku yang dikehendaki. Hal 
ini dimaksudkan agar peserta didik cenderung mengulang perbuatan tersebut 
apabila stimulus yang sama datang kepadanya. 

d. Umpan balik merupakan variabel yang sangat penting di dalam belajar 
keterampilan. Umpan balik memberikan informasi korektif kepada peserta 
didik. Dengan demikian, peserta  didik dapat memonitor penampilannya. 
Informasi korektif ini dapat meningkatkan penampilan peserta  didik dan 
karena itu, umpan balik sebagai suatu penguat tingkah laku perlu mendapat 
perhatian. 

Selanjutnya Hudojo (1990) mengemukakan beberapa petunjuk bagaimana 
penguatan ini digunakan di dalam pembelajaran matematika, yaitu sebagai berikut: 

a. Berusaha memberikan penguatan selama kegiatan mengajar belajar matematika 
berlangsung. Dengan kontak langsung sebanyak-banyaknya  kepada peserta 
didik, pengajar mempunyai kesempatan untuk menguatkan respon yang 
dikehendaki dan membantu peserta didik mendapatkan titik tolak untuk menuju 
arah yang benar. 

b. Berikan penguatan yang berkaitan dengan respon yang dikehendaki. Bila seorang 
peserta didik telah dapat mengerjakan sebagian tugas dengan benar, segeralah 
memberikan penguatan dengan kata-kata seperti: “Nah, baik, teruskan”, “Suatu 
langkah yang bagus” atau “Bagus sekali, jangan lupa memberikan contohnya”  
Bila seorang peserta didik membuat suatu kesalahan, peserta didik itu harus 
diberi tahu dengan segera kesalahannya dan berikan petunjuk bagaimana 
seharusnya yang benar. 

c. Jangan memberikan penguatan kepada respon-respon yang tidak dikehendaki. 
Bila pengajar memberikan penguatan kepada respon yang tidak dikehendaki, 
maka respon yang tidak dikehendaki itu akan diulang lagi. Dengan demikian, 
penguasaan keterampilan menjadi terhalang. Ini bukan berarti bahwa peserta 
didik yang berbuat kesalahan tidak didorong. Dorongan tetap diberikan dengan 
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kata-kata, misalnya: “Nah, kau sudah mendapat  ini, teruskan” atau “Kamu 
belum benar-benar sampai kepada penyelesaian. Marilah kita coba bersama.” 

d. Berikan umpan balik dengan cara memberikan jawaban soal kepada peserta 
didik. Pengajar sangat sulit memberikan umpan balik dengan segera secara 
langsung kepada setiap peserta didik dalam kelas yang sedang berlangsung. 
Seringkali akan efektif bila jawaban yang diberikan kepada peserta didik itu 
untuk soal-soal yang terpilih saja.  

e. Berusahalah agar peserta didik merasa bangga terhadap hasil kerjanya. Sumber 
penguatan yang terbesar adalah rasa bangga terhadap dirinya. Peserta didik 
merasa puas dengan dapat menyelesaikan tugasnya, khususnya bila peserta didik 
itu telah mencapai kemampuan tingkat tinggi. Karena itu, misalnya saja ucapan-
ucapan pengajar: “Luar biasa, Parno. Kamu bekerja cepat dan teliti”, “Kamu 
bekerja sangat baik di dalam kelasmu, Tini” dan sangat bermanfaat. 
 

4. Keterampilan Mengelola Kelas 

 Dalam melaksanakan pembelajaran lingkungan belajar yang menyenangkan 
akan memotivasi siswa dalam belajar matematika. Pengajar harus mengetahui apa 
yang boleh dikerjakan, mana yang tidak perlu dikerjakan bahkan jangan dilakukan. 
Timbulnya masalah dalam pengelolaan kelas juga dapat mengganggu proses 
pembelajaran matematika, sehingga tujuannya tidak dapat tercapai. Pengelolaan 
kelas merupakan kegiatan pengajar dalam menjalankan tugasnya di depan kelas 
sehingga kelas suasananya tertib. Namun ketertiban kelas ini tidak berarti peserta 
didik menjadi patuh, disiplin mati, juga bukan karena diberikan kebebasan secara 
maksimal. Ketertiban kelas terjadi karena terdapatnya hubungan interpersonal yang 
baik antara pengajar dan peserta didik. Dengan hubungan interpersonal yang baik 
tersebut, tingkah laku peserta didik berkembang menjadi seperti yang diinginkan 
pengajar. 

Secara ringkas, pengelolaan kelas adalah aktivitas pengajar untuk mengem-
bangkan tingkah laku peserta didik seperti yang diinginkan pengajar, meniadakan 
tingkah laku yang tidak diinginkan, mengembangkan hubungan interpersonal yang 
baik sehingga kelas menjadi tertib dan karena itu belajar menjadi efektif dan efisien. 
Mengajar merupakan suatu kegiatan pengajar untuk menyampaikan pengetahuan dan 
pengalaman yang dimiliki peserta didik sehingga pengetahuan dan pengalaman itu 
dipahami peserta didik. Pemahaman yang dimaksud dapat tercapai bila pengajar 
mampu memberikan/menyediakan fasilitas belajar yang baik. Ini berarti, pengajar 
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harus mampu mengelola kelas sehingga kegiatan pembelajaran berlangsung secara 
efektif dan efisien. 

Dalam tugasnya, pengajar menghadapi masalah yang menyangkut 
pengajaran, dan sekaligus pengelolaan kelas. Misalnya, pengajar menghadapi 
masalah adanya seorang peserta didik yang mogok mengikuti pelajaran matematika. 
Untuk mengatasinya, pengajar berusaha menyajikan matematika yang lebih menarik, 
dengan harapan peserta didik tersebut menghentikan aksi mogoknya. Tindakan 
pengajar yang demikian ini tidak akan menyelesaikan masalah yang dihadapi, karena 
mogok tersebut diejek kawan-kawannya sehingga ia merasa terkucil. Tindakan 
pengajar tersebut menyangkut pengajaran, padahal permasalahannya adalah 
pengelolaan kelas. Tentu saja tindakan pengajar itu menjadi sia-sia. Contoh di atas 
menunjukkan bahwa masalah pengelolaan kelas harus diselesaikan dengan 
pandangan pengelolaan kelas dan masalah pengajaran harus diselesaikan dengan 
pandangan pengelolaan pengajaran. 

Langkah-langkah pengajar dalam menyelesaikan masalah pengelolaan kelas 
diatur sebagai berikut. 

1. Mengidentifikasi secara tepat jenis masalah pengelolaan kelas, apakah bersifat 
perorangan ataukah kelompok. Menyelesaikan masalah perorangan tentu saja 
harus berbeda dengan menyelesaikan masalah kelompok.. 

2. Mencari pendekatan mana saja yang sesuai untuk jenis masalah tertentu. Dalam 
hal ini, kita harus mengidentifikasi alternatif-alternatif penyelesaiannya. 

3. Menetapkan pendekatan yang diduga paling tepat untuk menyelesaikan masalah 
yang dimaksud. 
 

Contoh Pembelajaran Matematika 
 Berikut ini disajikan contoh penerapan keterampilan dasar mengajar dalam 
pembelajaran matematika SD di kelas 4 semester 1  

Pokok Bahasan :  Mengenal Bilangan sampai dengan 1.000.000 

Indikator :  Menentukan nilai tempat bilangan sampai dengan ratusan ribu 

Waktu :  40 menit 

Alat Peraga :  Kotak Bilangan 

    Kartu Bilangan 

    Lembar Nilai Tempat 
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Catatan: 

Usaha rutin guru seperti selamat pagi, mengabsen, mengatur tempat duduk, 
memeriksa alat-alat belajar, dan sebagainya tidak dicantumkan dalam naskah 
pembicaraan guru ini. 

Kegiatan Pembelajaran 

 Anak-anak, sekarang kita akan mempelajari bilangan antara 100.001 sampai 
500.000. Akan tetapi sebelumnya kita akan melihat kembali apa yang telah kalian 
pelajari di kelas 3. Kalian telah memahami bilangan sepuluh ribu, dua puluh ribu, 
dan seterusnya sampai seratus ribu. Sekarang coba kalian jawab dua soal  yang 
ada di depan ini. (no.1 tulis lambang bilangan empat puluh lima ribu tiga ratus 
dua puluh tujuh; no. 2  Tulis dengan kata-kata bilangan 74.351 dan tunjukkan 
juga bilangan ini dengan kartu bilangan), saya beri waktu 5 menit. 

(Setelah 5 menit berlalu) 

Guru  :  Sekarang, coba Nani tulis jawaban soal no 1 di papan, tulis yang 
lengkap, ya! 

(jawab Nani: empat puluh lima ribu tiga ratus dua puluh tujuh  = 45.327) 

Guru :  Anak-anak coba perhatikan jawaban soal no 1 yang dibuat oleh Nani, 
Benarkah itu? 

          Ati. 

Ati    :  Benar 

Guru :  Mengapa? (mengapa jawaban itu benar?) 

Ati    :  mmm 

Guru  :  Lihat di sebelah kiri tanda sama dengan ada berapa puluhan ribu? 

Ati     :  empat puluhan ribu 

Guru  :  Di sebelah kanan tanda sama dengan ada berapa puluhan ribu? 

Ati      : lima juga bu 

Guru   : bagaimana dengan ribuannya, sama atau tidak? 

Ati      : sama juga bu 

Guru   : bagaimana dengan yang lain, ratusan, puluhan dan satuannya? ...Toni! 

Toni    : sama juga bu 
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      Guru : Baik sekali,  sekarang tunjukkan bilangan itu dengan kartu bilangan, 
coba kerjakan sendiri, jangan tanya temanmu. (setiap anak telah memiliki 
kartu bilangan dan tersedia di meja masing-masing dan Guru berkeliling 
melihat pekerjaan anak). Kemudian menyuruh seorang anak yang 
pekerjaannya benar (Dedi) maju ke depan menunjukkan kartu bilangan 
yang tersedia di meja guru. 

Guru :  bagaimana anak-anak, apakah jawaban Dedi benar?  . . . Reni! 

Reni :  Benar bu! 

Guru : Ibu senang sekali kalian semua telah paham. 

Sekarang perhatikan kotak yang ibu bawa, Kotak ini berisi seratus ribu 
biji kacang hijau. Guru menulis kata “seratus ribu” dan lambang 
“100.000” di papan tulis. Kotak ini akan kita beri nama kotak “ ratusan 
ribu”. Jadi sekarang kita punya berapa macam kotak? (Guru menggelar 
kotak bilangan di meja mulai dari kotak satuan sampai dengan kotak 
ratusan ribu, yang ke semuanya ada 6 kotak). ..Amin! 

Amin : enam 

Guru : Sekarang sebutkan nama masing-masing kotak, ... Siti! 

Siti : satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu. 

Guru : Bagus sekali !    

Guru  : Sekarang kotak bilangan ini tunjukkan pada teman sekelas bilangan dua 
ratus empat puluh  ribu dua ratu enam puluh lima. Coba .Rudi 

Rudi    : Ini bu 

Guru  : Benar, sekarang kita akan bekerja dengan menggunakan kartu bilangan. 
Seratus ribu, dan mempunyai papan nilai tempat satuan, puluhan, 
ratusan, ribuan, puluhan ribu, dan ratusan ribu, (sambil menunjuk ke 
papan nilai tempat yang telah dipersiapkan di papan tulis).  

Guru meminta anak secara bergilir meletakkan kartu bilangan di tempat yang sesuai 
pada papan nilai tempat, kemudian menuliskan lambang bilangannya. Sebagai 
kegiatan akhir, guru memberi PR. 

 Dalam pelaksanaan pembelajaran matematika guru perlu  membuat suasana 
kelas menyenangkan, penyajian materi menarik, soal yang diberikan menantang, alat 
peraga yang digunakan sesuai dengan topik, bagus, menarik dan usahakan bervariasi. 
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Dengan menerapkan keterampilan dasar mengajar diharapkan suasana kelas menjadi 
aktif, menyenangkan sehingga diharapkan selain prestasi belajar matematika siswa 
meningkat mereka juga menyukai matematika. 

Latihan 
Untuk memantapkan pemahaman Anda terhadap materi di atas, coba kerjakan latihan 
di bawah ini! 

1. Sebutkan pengertian belajar dan mengajar 
2. Sebutkan pola komunikasi dalam pembelajaran matematika 
3. Sebutkan dua masalah utama yang dihadapi guru dalam kelas 
4. Jelaskan mengapa guru penting menggunakan keterampilan bertanya dalam 

pembelajaran 
5. Sebutkan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam memberi penguatan?. 
6. Sebutkan pengertian pengelolaan kelas 
 
Petunjuk Jawaban Latihan 
1. Baca kembali pengertian belajar dan pengertian pembelajaran. 
2. Baca kembali pengertian pembelajaran matematika. 
3. Baca kembali pelaksanaan pembelajaran matematika. 
4. Baca kembali keterampilan bertanya. 
5. Baca kembali keterampilan memberi penguatan 
6. Baca kembali tentang pengelolaan kelas 
 
Rangkuman 

Belajar dan mengajar merupakan dua konsep yang tidak bisa dipisahkan 
dalam kegiatan pembelajaran. Belajar mengacu pada apa yang dilakukan 
siswa, sedangkan mengajar mengacu kepada apa yang dilakukan oleh guru 
sebagai pemimpin belajar. Dalam pelaksanaan pembelajaran matematika 
selain faktor-faktor yang berhubungan dengan pembelajaran seperti; 
peserta didik, pengajar, prasarana dan sarana, serta penilaian, faktor-faktor 
yang berhubungan dengan  pengelolaan kelas juga merupakan hal yang 
harus dipahami oleh guru. Masalah  dalam mengelola kelas yaitu, masalah 
individu dan masalah kelompok  Sedangkan pendekatan-pendekatan 
dalam mengelola kelas terdiri dari; pengubahan tingkah laku; iklim sosio 
emosional dan interpersonal, serta proses kelompok. Prosedur pengelolaan 
kelas dapat berupa tindakan preventif atau tindakan kuratif. 
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Tes Formatif 2 
Untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi ini, jawablah 
pertanyaan-pertanyaan berikut. 

                Pilih satu jawaban yang Anda anggap paling tepat! 

1. Pada waktu di dalam kelas dan saat guru bertanya kepada salah seorang siswa, 
Darno selalu memberikan komentar pada setiap jawaban temannya. Komentar 
tersebut memancing keributan di kelas. Guru merasa terganggu karena 
pembuatannya itu. Masalah tersebut merupakan masalah …. 

         A.   pengelolaan kelas 
B. pembelajaran 
C. hubungan tingkah laku 
D.  hubungan interpersonal 

2. Pada waktu mengajar, guru mengajukan pertanyaan: “mengapa bangun persegi 
disebut juga bangun persegipanjang”. Pertanyaan tersebut termasuk dalam 
tingkatan …. 
A. aplikasi 
B. analisis 
C. sintesis 
D. evaluasi 

3. Guru  kelas 5 sedang mengajarkan pecahan, tiba-tiba dipanggil kepala sekolah. 
Untuk memenuhi panggilan itu guru memberikan tugas kepada siswanya. 
Sambil berpesan anak-anak selagi saya menemui kepala sekolah , kerjakan 
soal-soal pecahan ini. Setelah saya kembali pekerjaanmu akan saya periksa. 
Setelah guru kembali ke kelas, ternyata kelas ribut dan tugas belum 
diselesaikan. Guru tersebut bertolak pinggang sambil berkata: Saya sedih 
melihat tingkah kalian semua, mulai saat ini, saya akan meminta Badu untuk 
mengawasi kalian  semua, jika membuat onar akan dicatat dan akan 
menanggung sendiri akibatnya. Pendekatan yang digunakan guru tersebut 
adalah pendekatan …. 
A. pengubahan tingkah laku 
B. hubungan interpersonal 
C. individu 
D. proses kelompok 

4. Untuk mengawali pelajaran, guru meminta pada siswa untuk mengumpulkan 
pekerjaan rumahnya. Rudi mengumpulkan pekerjaan rumahnya, setelah 
dikoreksi lalu mengembalikannya dengan memberikan jawaban yang benar. 
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          Sikap guru tersebut merupakan …. 
A. penguatan positif 
B. penghukuman 
C. umpan balik 
D. tindak lanjut 

5. Guru kelas 4 SD merasa kebingungan karena siswanya melakukan 
pelanggaran, maka langkah pertama yang sebaiknya dilakukan guru untuk 
menanggulangi hal tersebut adalah …. 
A. membuat rencana 
B. mengumpulkan siswa  
C. pengidentifikasian 
D. melakukan tindak lanjut 

6. Dalam mengajarkan matematika, guru sering mengajukan pertanyaan. Hal ini 
menunjukkan guru menggunakan keterampilan …. 
A. bertanya dasar 
B. bertanya lanjutan  
C. bertanya dasar dan lanjuta 
D. bertanya bervariasi 

7. Berikut ini adalah tujuan keterampilan menjelaskan, kecuali .... 
A. menolong siswa memahami materi matematika 
B. melibatkan siswa memecahkan masalah matematika 
C. mendapatkan balikan dari siswa mengenai materi 
D. mengembangkan cara belajar siswa aktif 

8. Berikut ini adalah tujuan keterampilan bertanya, kecuali  .... 
A. mengembangkan belajar siswa aktif 
B. menguji dan mengukur hasil belajar 
C. mendorong siswa mengemukakan pendapat 
D. menolong siswa  untuk mendapatkan jawaban 

9. Keterampilan Dasar Mengajar yang salah satu komponennya adalah struktur 
sajian adalah .... 
A. keterampilan mengggunakan bervariasi 
B. keterampilan menjelaskan 
C. keterampilan memberi penguatan 
D. keterampilan mengelola kelas 

10. Berikut ini yang bukan merupakan langkah yang perlu diperhatikan guru 
dalam menyelesaikan masalah pengelolaan kelas adalah …. 

A. menetapkan strategi memecahkan masalah pembelajaran 
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B. mengidentifikasi jenis masalah 
C. memberi penguatan untuk siswa 
D. memberi teguran kepada siswa yang bermasalah 

 
Umpan Balik dan Tindak Lanjut 
Apabila Anda telah mengerjakan tes formatif, cocokkanlah jawaban Anda dengan 
kunci jawaban tes formatif yang terdapat pada bagian akhir unit ini, Kemudian 
hitunglah jumlah jawaban Anda yang benar. Gunakan rumus berikut untuk 
mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi ini. 

Rumus: 

                Jumlah Jawaban Anda yang Benar 

Tingkat Penguasaan  =                                                              x 100% 

                                         10        

 

Arti tingkat penguasaan yang Anda capai: 
      90%  − 100%  =  baik sekali 
       80% −  89%   =  baik 
       70% −  79%   =  cukup 
       <  70%           =   kurang 
 
Bila tingkat penguasaan Anda mencapai 80% ke atas, Anda dapat melanjutkan 
dengan mempelajari materi pada bahan ajar lainnya yang merupakan lanjutan dari 
materi ini. Bagus! Tetapi, bila tingkat penguasaan Anda kurang dari 80%, Anda 
harus membaca kembali uraian materi Sub Unit 2, terutama pada bagian yang 
belum Anda kuasai. 
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Kunci Jawaban Tes Formatif  
 

 
 
Tes Formatif 1 
 
1. A Salah satu cara untuk menarik perhatian siswa dengan cara  

membawa alat bantu pembelajaran. 
2. C A, B, D,  memotivasi siswa dengan cara tidak mengemukan    
                        ide yang bertentangan. 
3. C Karena dengan mengajukan pertanyaan tersebut guru mengingatkan  

kembali pada konsep awal yang akan dipelajari 
4 B Pertanyaan yang diajukan guru bertujuan untuk membandingkan   

pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa  
sebelumnya 

5. B Kegiatan diskusi kelompok hanya merupakan sepenggal kegiatan inti  
dalam proses pembelajaran. 

6. C A, B, D, kegiatan menutup pelajaran yang tidak berhubungan  
  dengan pengungkapan perasaan siswa. 
7.         C          Bukan termasuk aspek-aspek membuka pelajaran 
8.         D          A, B, C bukan kegiatan utama pembelajaran 
9.         B           A kegiatan membuka pelajaran, sedangkan C, D kegiatan inti  
 
Tes Formatif 2 
 
1. A karena Darno merupakan masalah individu yang bertingkah laku  

mencari perhatian orang, jadi merupakan masalah pengelolan kelas.  
2. B Karena pertanyaan itu dituntut menganalisis ciri-ciri bangun  

datar tersebut. 
3. B Guru menghindari hukuman karena takut mematikan motivasi  

siswa mengerjakan soal. 
4  C Karena Guru tidak memberikan penguatan maupun hukuman 
    kepada Rudi. 
5. C A, B, dan D merupakan langkah selanjutnya setelah terlebih  

dahulu mengidentifikasi siswa yang membuat pelanggaran. 
6.         C          Sesuai karakteristik keterampilan bertanya dasar dan lanjutan. 
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7.         D          Sesuai dengan tujuan keterampilan menjelaskan. 
8.         D          Sesuai dengan tujuan keterampilan bertanya. 
9.         A          Sesuai dengan tujuan keterampilan menggunakan variasi. 
10.       C          Sesuai dengan karakteristik keterampilan mengelola kelas. 
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Glosarium 

Memberi Acuan  :   Salah satu usaha untuk mengemukan secara khusus dan singkat      

                                 suatu pendapat agar memperoleh gambaran yang jelas 

 

Motivasi             : cara untuk membangkitkan semangat dan gairah belajar 

 

Antusias    : Ungkapan perasaan yang menunjukkan rasa senang 

 

Rangkuman       : Kesimpulan sementara yang dibuat setiap selesai menjelaskan satu      

                             topik bahasan 

 

Ringkasan          : Kesimpulan akhir dari suatu pembelajran untuk memantapkan   

                             penguasaan materi yang diajarkan. 

 

Algoritma          : Aturan /urutan suatu pengerjaan 
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