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SAMBUTAN REKTOR 
UIN ALAUDDIN MAKASSAR 

(Prof. Dr. H.A. Qadir Gassing, H.T.,M.S.) 

Salah satu langkah yang dilakukan oleh UIN Alauddin Makassar 
pasca diresmikannya pada tanggal 4 Desember 2005 adalah 
melakukan aktivitas konkret dan nyata untuk mewujudkan obsesi 
UIN sebagai pusat peradaban Islam di Indonesia Bagian Timur. 
Upaya yang dilakukan untuk mencapai cita-cita ini adalah dengan 
mengaktifkan sinerjitas antara ilmu pengetahuan umum dan agama 
agar supaya tidak terjadi dikotomi antara keduanya. 

Langkah konkret yang dilakukan untuk tujuan di atas dimulai 
dengan menggagas sistem pengajaran pendampingan. Pendampingan 
dilakukan dengan cara mempertemukan silabi umum dan agama, 
memadukan dan mensenyawakan literatur umum dan agama, serta 
pendampingan dan persenyawaan yang dilakukan dalam diskusi-
diskusi langsung di ruang kelas yang dihadiri oleh pengajar dan 
dosen bidang umum dan agama. 

Buku ini adalah salah satu bentuk nyata dari realisasi dan 
pengejawantahan ide sinerjitas ilmu. Buku ini diharapkan untuk 
memberi kontribusi penting yang dapat melahirkan inspirasi-inspirasi 
serta kesadaran baru dalam rangka pengembangan keberilmuan kita 
sebagai bagian dari civitas akademika UIN Alauddin yang muaranya 
diharapkan untuk pencapaian cita-cita UIN Alauddin seperti yang 
disebutkan di atas. Hal ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh 
para tokoh pendidikan muslim pasca Konferensi Pendidikan Mekkah 
dan pada konferensi-konferensi pendidikan setelahnya di beberapa 
negara. 

Semoga buku ini yang juga merupakan buku daras di UIN 
Alauddin dapat memperoleh ridha Allah. Yang tak kalah pentingnya, 
buku ini juga dapat menjadi rujukan mahasiswa untuk memandu 
mereka memperoleh gambaran konkret dari ide sinerjitas 
pengetahuan agama dan umum yang marak diperbincangkan dewasa 
ini. 

Amin Ya Rabbal-Alamin. 
Makassar,    September 2013 
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Jalla yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, petunjuk, kekuatan 
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Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta serta 
yang telah membawa manusia pada masa yang penuh dengan ilmu 
pengetahuan. 

Buku ini disusun dengan tujuan agar dapat menjadi salah satu 
sumber bahan ajar pada program studi Pendidikan Guru Madrasah 
Ibtidaiyah (PGMI) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin 
Makassar. Begituu banyak guru matematika khususnya yang 
mengajar di MI yang mengalami masalah dalam mengajarkan 
matematika dasar khususnya dalam hal penanaman konsep 
matematika itu sendiri. Buku ini hadir untuk memberikan sedikit 
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membantu, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas 
bantuannya semoga bantuannya mendapat balasan yang lebih banyak 
dari Allah SWT. 

Kritik dan saran dari siapa saja yang bertujuan untuk 
memperbaiki isi buku ini akan saya sambut dengan senang hati. 
Mudah-mudahan buku ini akan memberikan manfaat bagi para 
pemakai buku ini. 
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B A B 

I 
HAKIKAT PEMBEJARAN 
MATEMATIKA 

I. BAB I PEMBEJARAN MATEMATIKA 

 

 

A. Pendahuluan  

 Bagian 1 inimembahas tentang hakikat pembelajaran matematika 
khususnya di Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan penerapan berbagai 
model pembelajaran matematika di MI. Penguasaan materi ini sangat 
penting karena menjadi dasar untuk mempelajari materi penerapan 
pembelajaran matematika MI yang memerlukan wawasan yang 
memadai tentang hakikat pembelajaran matematika. 

 Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari 
perkembangan teknologi modern, mempunyai peran penting dalam 
berbagai disiplin dan memajukan daya pikir manusia. Perkembangan 
pesat di bidang teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini 
dilandasi oleh perkembangan matematika di bidang teori bilangan, 
aljabar, analisis, teori peluang dan matematika diskrit.  Untuk 
menguasai dan mencipta teknologi di masa depan diperlukan 
penguasaan matematika yang kuat sejak dini. 

 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. 

 Bagian ini dilengkapi dengan Langkah kerja kegiatan 
pembelajaran dan Lembar Kerja Mahasiswa (LKM) yang digunakan 
sebagai panduan bagi mahasiswa untuk mengkonstruksi pemahaman 
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mahasiswa tentang penerapan pendekatan pembelajaran matematika 
MI. 

B. Kompetensi Dasar 

 Mahasiswa memahami hakikat pembelajaran matematika MI 
serta mampu menerapkannya pada pembelajaran matematika di MI. 

C. Tujuan Pembelajaran pada bagian ini adalah 

1. Mahasiswa dapat menjelaskan hakikat matematika. 
2. Mahasiswa dapat menjelaskan hakikat pembelajaran matematika 

MI dan hakikat anak MI. 
3. Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian model pembelajaran 

matematika, dan 
4. Mahasiswa dapat terampil menerapkan berbagai  model 

pembelajaran matematika di MI (penerapan model pembelajaran 
Langsung, pembelajaran Berbasis Masalah, pembelajaran 
Kooperatif, pembelajaran Induktif, dan pembelajaran Penemuan 
Terbimbing). 

D. Langkah Kegitan Pembelajaran 

Langkah Kegiatan Metode 

Kegiatan Awal  

1. Dosen menyampaikan orientasi matakuliah 
pembelajaran matematika MI 

Presentasi 

2. Melakukan apersepsi dengan 
mengajukanpermasalahan yang terkait 
dengan problematika pembelajaran 
matematika secara umum dan rendahnya 
prestasi belajar matematika dengan 
memberikan kesempatan kepada mahasiswa 
untuk mengidentifikasi faktor-faktor 
penyebab rendahnya hasil belajar 
matematika di Indonesia 

Curah pendapat 
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3. Memotivasi mahasiswa dengan cara 
memberikan wawasan dasar tentang 
pentingnya pemahaman hakikat  
pembelajaran matematika di MI. 

Ekspositori 

Kegiatan Inti  

4. Dosen memfasilitasi mahasiswa membentuk  
kelompok yang masing-masing terdiri 5-7 
orang yang karakteristiknya heterogen. 

Ceramah 

 

5. Dosen membagikan tugas diskusi yang ada 
di LK 1.1 kepada masing-masing kelompok 
dan memberikan instruksi serta target 
diskusi yang harus diselesaikan oleh 
mahasiswa. 

Ceramah 

 

 

6. Mahasiswa berdiskusi di masing-masing 
kelompoknya dan menyiapkan materi 
presentasi pada kertas plano yang telah 
disediakan 

Diskusi 
Kelompok 

 

 

7. Perwakilan kelompok menyampaikan 
pokok-pokok diskusi di depan kelas untuk 
ditanggapi oleh kelompok lain. 

Pesentasi 

 

 

8. Dosen member penguatan tentang materi 
perkuliahan, disertai dengan contoh yang 
mendukung. 

Presentasi 

 

 

9. Secara individual mahasiswa mengerjakan 
evaluasi dan latihan. 
 

Kerja Individu 

 

Kegiatan Penutup  

10. Dosen dan mahasiswa melakukan refleksi 
terhadap proses perkuliahan. 

Tanya Jawab 

1. Lembar Kerja Mahasiswa(LKM) 1.1 
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 Penerapan Model Pembelajaran Matematika MI 

2. Tujuan  

 Mahasiswa memahami penerapan model pembelajaran 

matematika MI. 

3. Alat dan Bahan 

a. Kertas plano. 
b. Spidol. 
c. Selotif. 

 

4. Petunjuk  

a. Mahasiswaberkelompok menjadi 5 kelompok yang masing-
masing terdiri dari 5 sampai 7 orang yang karakteristiknya 
heterogen. 

b. Setiap kelompok mendapat tugas untuk mendiskusikan masalah 
sebagai berikut: 
1) Kelompok 1: Langkah-langkah Pembelajaran Langsung. 
2) Kelompok 2: Langkah-langkah Pembelajaran Berbasis 

Masalah. 
3) Kelompok 3: Langkah-langkah Pembelajaran Kooperatif. 
4) Kelompok 4: Langkah-langkah Pembelajaran Induktif. 
5) Kelompok 5: Langkah-langkah Pembelajaran Penemuan 

Terbimbing. 
3. Setiap kelompok diwajibkan untuk membuat laporan hasil 

diskusi kelompok dan menuliskannya dalam kertas plano. 
4. Setiap kelompok, diwakili satu orang untuk mempresentasikan 

hasil diskusi dan kelompok lain memberikan respon dan 
komentar. 

5. Pada bagian akhir presentasi kelompok, dosen memberikan 
penguatan terhadap pemahaman mahasiswa terhadap materi 
yang telah diterima dalam perkuliahan. 
 

E. Kegiatan Belajar 

I.1 Hakikat Pembelajaran Matematika MI 

 Matematika merupakan mata pelajaran yang penting untuk 
diajarkan di MI karena matematika sangat berguna dalam kehidupan 
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sehari-hari siswa-siswi dan diperlukan sebagai dasar untuk 
mempelajari matematika lanjut dan mata pelajaran lain. Seorang guru 
MI yang akan mengajar mata pelajaran matematika memerlukan 
pemahaman yang memadai tentang hakikat matematika dan 
bagaimana matematika yang memiliki karakteristik unik dan khas 
harus diajarkan kepada siswa-siswi. Pemahaman tentang hakikat 
matematika dan pembelajaran matematika merupakan syarat mutlak 
bagi guru untuk dapat mengajar dengan baik. 

 Dalam rangka membekali mahasiswa-mahasiswi terhadap 
hakikat pembelajaran matematika, berikut ini dibahas secara singkat 
tentang hakikat pembelajaran, hakikat matematika, dan hakikat anak 
MI.  

I.2 Hakikat Pembelajaran 

 Pembelajaran merupakan proses dua arah, mengajar dilakukan 
oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan 
peserta didik atau murid. Konsep pembelajaran menurut Corey 
(dalam Sagala, 2005) adalah suatu proses tempat lingkungan 
seseorang secara sengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta 
dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi-kondisi khusus atau 
menghasilkan respons terhadap situasi tertentu, pembelajaran 
merupakan bagian khusus dalam pendidikan. 

 Menurut Dimyati dan Mudjiono (dalam Sagala, 2005) 
pembelajaran adalah kegiatan guru secara terprogram dalam desain 
instruksional, untuk membuat siswa-siswi belajar secara aktif, yang 
menekankan pada sumber belajar. Selanjutnya, Sagala (2005) 
menjelaskan bahwa pembelajaran mempunyai dua karakteristik 
yaitu; (1) dalam proses pembelajaran melibatkan proses mental siswa-
siswi secara maksimal, bukan hanya menuntut siswa-siswi sekedar 
mendengar, mencatat, akan tetapi menghendaki aktivitas siswa-siswi 
dalam proses berfikir, (2) dalam pembelajaran membangun suasana 
dialogis dan proses tanya jawab terus menerus yang diarahkan untuk 
memperbaiki dan meningkatkan kemampuan berpikir siswa-siswi, 
yang pada gilirannya kemampuan berfikir itu dapat membantu 
siswa-siswi untuk memperoleh pengetahuan yang mereka konstruksi 
sendiri. 



6    |    Teori dan Aplikasi Bagi Mahasiswa PGMI 

 Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa 
pembelajaran merupakan proses belajar yang dibangun oleh guru 
untuk mengembangkan kemampuan berpikir siswa-siswi, serta 
kemampuan mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya 
meningkatkan penguasaan atau pemahaman yang baik terhadap 
materi pelajaran. 

I.3 Hakikat Matematika 

 Sampai saat ini belum ada definisi tunggal tentang matematika. 
Namun yang jelas, hakikat matematika dapat diketahui, karena objek 
penelaahan matematika yaitu sasarannya telah diketahui sehingga 
dapat diketahui pula bagaimana cara berpikir matematika itu. 

 Menurut Tinggih (dalam Hudojo, 2005) matematika tidak hanya 
berhubungan dengan bilangan-bilangan serta operasi-operasinya, 
melainkan juga unsur ruang sebagai sasarannya. Namun penunjukan 
kuantitas seperti itu belum memenuhi sasaran matematika yang lain, 
yaitu yang ditujukan kepada hubungan, pola, bentuk, dan struktur. 
Begle (dalam Hudojo, 2005) menyatakan bahwa sasaran atau objek 
penelaahan matematika adalah fakta, konsep, operasi dan prinsip. 
Objek penelaahan tersebut menggunakan simbol-simbol yang kosong 
dari arti, dalam arti ciri ini yang memungkinkan dapat memasuki 
wilayah bidang studi atau cabang lain. 

 Faktamerupakan konvensi-konvensi yang diungkap dengan 
simbol tertentu. Beberapa contoh fakta sebagai berikut. 

1) Simbol ”3” secara umum sudah dipahami sebagai bilangan 
”tiga”. Jika disajikan angka ”3” orang dengan sendirinya akan 
terbayang dalam pikirannya bilangan ”tiga”. 

2) ”3 + 4” yang dipahami sebagai ”tiga tambah empat”. 
3) ”3 x 5 = 5 + 5 + 5 = 15”. 

 Konsep adalah ide abstrak yang dapat digunakan untuk 
menggolongkan atau mengklasifikasikan sekumpulan objek, apakah 
objek tertentu  merupakan contoh konsep ataukah bukan. Konsep 
berhubungan erat dengan definisi. Definisi adalah ungkapan yang 
membatasi suatu konsep. Dengan adanya definisi orang dapat 
membuat ilustrasi atau gambar atau lambang dari konsep yang 
didefinisikan. Contoh tentang konsep sebagai berikut. 
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1) Dalam matematika terdapat konsep yang amat penting yaitu 
”fungsi”, ”variabel”, dan ”konstanta”. 

2) ”Segitiga” adalah suatu konsep. Dengan konsep itu kita dapat 
membedakan mana yang merupakan contoh segitiga dan mana 
yang bukan segitiga. 

3) ”Bilangan prima” merupakan konsep, karena dengan konsep itu, 
kita dapat membedakan mana yang merupakan bilangan prima 
dan mana yang bukan bilangan prima. 

 Prinsip adalah objek matematika yang kompleks. Prinsip dapat 
terdiri dari atas beberapa fakta, beberapa konsep yang dikaitkan oleh 
suatu relasi ataupun  operasi. Secara sederhana dapatlah dikatakan 
bahwa prinsip adalah hubungan antara berbagai objek dasar 
matematika. Prinsip dapat berupa ”aksioma”, ”teorema”, ”sifat” dan 
sebagainya. Contoh-contoh tentang prinsip adalah sebagai berikut.  

1) Sifat distributif dalam aritmetika; 
2) Teorema Pytagoras. 

 Operasi (abstrak) adalah pengerjaan hitung, pengerjaan aljabar, 
dan pengerjaan matematika yang lain. Contoh-contoh tentang prinsip 
adalah sebagai berikut. 

1) ”penjumlahan”, ”perkalian” 
2) ”gabungan”, ”irisan”. 
3) “sama dengan”, “lebih besar” 
4) “konjungsi” dan “disjungsi 

 Lebih lanjut Hudojo (2005) mengartikan matematika adalah suatu 
alat untuk mengembangkan cara berpikir. Karena itu matematika 
sangat diperlukan baik untuk kehidupan sehari-hari maupun dalam 
menghadapi kemajuan IPTEK sehingga matematika perlu dibekalkan 
kepada setiap peserta didik sejak MI/SD, bahkan sejak TK. Namun, 
matematika yang ada pada hakikatnya merupakan suatu ilmu yang 
cara bernalarnya deduktif, formal dan abstrak, harus diberikan 
kepada anak-anak MI/SD yang cara berpikirnya masih pada tahap 
operasi konkret. 

 Dari uraian tersebut, jelas bahwa penelaahan matematika tidak 
sekedar kuantitas, tetapi lebih dititikberatkan kepada hubungan, pola, 
bentuk, struktur, fakta, konsep, operasi, dan prinsip. Sasaran 
kuantitas tidak banyak artinya dalam matematika. Hal ini berarti 
bahwa matematika itu berkenaan dengan gagasan yang berstruktur 
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yang hubungan-hubungannya diatur secara logis, dimana konsep-
konsepnya abstrak dan penalarannya deduktif. 

I.4 Hakikat Anak MI 

 Anak bukanlah manusia dewasa dalam ukuran kecil. Anak pada 
umumnya memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan orang 
dewasa bahkan mereka berbeda antara yang satu dengan lainnya. 
Perbedaan-perbedaan tersebut juga dapat dilihat dari cara berfikir, 
bertindak, bekerja dan lain sebaginya. Anak-anak MI/SD adalah anak 
yang pada umumnya berada pada kisaran usia 7 – 12 tahun. Menurut 
Peaget, anak pada usia ini masih berada dalam tahap berpikir 
operasional konkret, artinya bahwa siswa-siswi MI/SD belum bisa 
berfikir formal dan abstrak. Pada tahap ini, anak-anak dapat 
memahami operasi logis dengan bantuan benda-benda konkret. Oleh 
karena itu, dalam pembelajaran matematika guru harus 
memperhatikan karakteristik dan perbedaan-perbedaan tersebut 
untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran matematika di MI. 

 Sebagaimana diketahui, bawa matematika adalah ilmu deduktif, 
formal, hierarkhis, menggunakan bahasa simbul dan bersifat abstrak. 
Perbedaan karakteristik antara anak usia MI dan matematika, 
mengakibatkan adanya kesulitan dalam pembelajaran matematika. 
Oleh karena itu diperlukan cara yang efektif untuk menjembatani 
antara tahap berfikir anak usia MI yang masih dalam operasional 
konkret dan matematika yang bersifat abstrak. 

 Dari uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hakikat 
pembelajaran matematika MI adalah usaha yang dilakukan oleh guru 
kepada siswa-siswi MI untuk membangun pemahaman terhadap 
matematika. Proses pembangunan pemahaman inilah yang lebih 
penting dari pada hasil belajar sebab pemahaman akan lebih 
bermakna kepada materi yang dipelajari. 

 Bruner (dalam Mustangin, 2002) berpendapat bahwa belajar 
matematika adalah belajar tentang konsep-konsep dan struktur-
struktur abstrak yang terdapat di dalam matematika serta mencari 
hubungan-hubungan antara konsep-konsep dan struktur-struktur 
matematika. Siswa-siswi akan lebih mudah mempelajari sesuatu bila 
belajar itu didasari kepada apa yang telah diketahui siswa-siswi 
tersebut. Karena untuk mempelajari suatu materi matematika yang 
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baru, pengalaman belajar yang lalu dari siswa-siswi itu akan 
mempengaruhi terjadinya proses belajar materi matematika tersebut. 

 Di dalam proses belajar matematika, terjadi juga proses berpikir, 
sebab siswa-siswi dikatakan berpikir bila siswa-siswi itu melakukan 
kegiatan mental. Seperti yang diungkapkan Mustangin (2002) bahwa 
belajar matematika merupakan kegiatan mental yang sangat tinggi. 
Kehirarkisan matematika, menyebabkan belajar matematika yang 
terputus-putus akan mengganggu terjadinya proses belajar. Oleh 
karena itu guru perlu melatih cara-cara penalaran atau berpikir siswa-
siswi melalui jalan memberi latihan-latihan dari konsep-konsep 
matematika yang diajarkan. 

 Pembelajaran merupakan proses membantu siswa-siswi untuk 
membangun konsep/prinsip dengan kemampuan siswa-siswi sendiri 
melalui internalisasi sehingga konsep/prinsip tersebut terbentuk. 
Dengan proses internalisasi itu terjadilah transformasi informasi 
sehingga informasi yang diperoleh menjadi konsep/prinsip baru. 
Transformasi tersebut mudah terjadi bila pemahaman terjadi karena 
terbentuknya jaringan konsep/prinsip dalam benak siswa-siswi. 
Pembelajaran matematika menurut pandangan konstruktivistik 
Nikson (dalam Hudojo, 2005) adalah membantu siswa-siswi untuk 
membangun konsep-konsep/prinsip-prinsip matematika dengan 
kemampuan sendiri melalui proses internalisasi sehingga 
konsep/prinsip itu terbangun kembali, transformasi informasi yang 
diperoleh menjadi konsep/prinsip baru.  

I.5 Penerapan Model Pembelajaran Matematika MI 

 Karakteristik mata pelajaran matematika MI yang khas, menuntut 
adanya metodologi pembelajaran khusus yang memberikan peluang 
lebih besar untuk efektivitas pembelajaran matematika di MI. Dilihat 
secara substansial matematika memiliki sifat abstrak, sedangkan 
siswa-siswi MI pada umumnya masih berada pada tahap berpikir 
operasional konkret. Kesenjangan antara karakteristik matematika 
yang abstrak dan tahap berpikir siswa-siswi yang masih konkret, 
memerlukan model-model pembelajaran yang dapat menjembatani 
siswa-siswi memahami materi-materi matematika di MI. 

 Model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang tergambar 
dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru di kelas. 
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Dalam model pembelajaran terdapat strategi pencapaian kompetensi 
siswa-siswi dengan pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. 
Pendekatan adalah konsep dasar yang mewadahi, menginsipirasi, 
menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan 
teoretis tertentu. Metode pembelajaran adalah prosedur, urutan, 
langkah-langkah dan cara yang digunakan guru dalam pencapaian 
tujuan pembelajaran. Hal ini dapat dikatakan bahwa metode 
pembelajaran merupakan jabaran dari pendekatan. Satu pendekatan 
dapat dijabarkan ke dalam berbagai metode pembelajaran. Dapat juga 
dikatakan bahwa metode adalah prosedur pembelajaran yang 
difokuskan ke pencapaian tujuan. 

 Dari metode, teknik pembelajaran diturunkan secara aplikatif, 
nyata, dan praktis di kelas saat pembelajaran berlangsung. Teknik 
adalah cara konkret yang dipakai saat proses pembelajaran 
berlangsung. Guru dapat berganti- ganti teknik meskipun dalam 
koridor metode yang sama. Satu metode dapat diaplikasikan melalui 
berbagai teknik pembelajaran. Bungkus dari penerapan pendekatan, 
metode, dan teknik pembelajaran tersebut dinamakan model 
pembelajaran. 

 Berikut ini dibahas beberapa model pembelajaran yang sesuai 
dengan karakteristik matematika dan tahap berpikir siswa-siswi MI 
pada umumnya. Model-model ini secara operasional harus dipilih 
satu atau lebih untuk menyesuaikan dengan karakteristik topik-topik 
matematika yang akan diajarkan.  

I.6 Penerapan Model Pembelajaran Langsung 

 Model pembelajaran langsung merupakan model yang masih 
berpusat pada guru. Model ini dirancang untuk memenuhi 
kebutuhan guru mengajarkan hal-hal yang bersifat informatif. 
Ceramah dan resitasi merupakan metode yang berkaitan erat dengan 
model pembelajaran langsung. Menurut Nur (2000) model 
pembelajaran langsung dirancang secara khusus untuk  
mengembangkan belajar siswa-siswi tentang pengetahuan deklaratif 
dan pengetahuan prosedural dengan pola selangkah demi selangkah. 
Pengetahuan deklaratif adalah pengetahuan tentang sesuatu yang 
diungkapkan secara verbal dengan kata-kata, sedangkan 
pengetahuan prosedural adalah pengetahuan tentang bagaimana 
melakukan sesuatu. 



 

 
 

Buku Daras Strategi Pembelajaran Matematika    |    11 

 Berdasarkan karakteristik tersebut, model pembelajaran langsung 
memiliki keunggulan untuk mengajarkan pengetahuan yang bersifat 
deklaratif dan prosedural. Model pembelajaran langsung juga baik 
digunakan untuk menyampaikan bahan ajar yang banyak dalam 
waktu yang terbatas. Namun demikian, oleh karena model ini masih 
berpusat pada guru dengan basis ceramah dan resitasi, maka 
kemungkinan besar siswa-siswi akan pasif dan cepat bosan dalam 
mengikuti pembelajaran. 

 Secara garis besar dalam model pembelajaran langsung terdapat 
5 (lima) langkah, yaitu; persiapan, demonstrasi, pelatihan terbimbing, 
umpan balik dan pelatihan lanjut (mandiri). Dalam penerapannya, 
model pembelajaran langsung dapat dilaksanakan dalam beberapa 
fase berikut: 

1) Fase I, menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa-siswi. 

 Pada fase ini guru berperan dalam menyampaikan kompetensi, 
materi prasyarat, memotivasi siswa-siswi dan mempersiapkan 
siswa-siswi. 

2) Fase II, mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan 

 Pada fase ini guru berperan dalam mendemonstrasikan 
keterampilan atau menyajikan informasi tahap demi tahap 

3) Fase III, mebimbing pelatihan 

 Pada fase ini guru berperan memberikan bimbingan untuk 
menyelesaikan latihan 

4) Fase IV, mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik 
Pada fase ini guru berperan mengecek kemampuan siswa-siswi 
seperti memberi kuis terkini dan memberi umpan balik seperti 
membuka diskusi untuk siswa-siswi 

5) Fase V, memberikan latihan dan penerapan konsep 

 Pada fase ini guru berperan dalam mempersiapkan latihan untuk 
siswa-siswi dengan menerapkan konsep yang dipelajari pada 
kehidupan sehari-hari. 

 Empat prinsip dasar yang dapat membimbing guru dalam 
merencanakan sistem penilaian dalam model pembelajaran langsung 
adalah sebagai berikut: 

1) Sesuai dengan tujuan pembelajaran 
2) Mencakup semua tugas pembelajaran 
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3) Menggunakan soal tes yang sesuai 
4) Membuat soal sevalid (terukur) dan sereliabel (konsisten) 

mungkin 

I.7 Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Masalah 

 Problem based learning (PBL) adalah suatu pembelajaran yang 
menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa-
siswi untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan 
menyelesaikan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan 
konsep yang esensial dari materi pelajaran. Problem based learning 
digunakan untuk merangsang berpikir tingkat tinggi dalam situasi 
yang berorientasi masalah, termasuk belajar bagaimana belajar. 

 Problem based learning (PBL) merupakan suatu strategi 
pembelajaran yang menggunakan masalah yang signifikan, 
kontekstual, dan menyediakan sumber, petunjuk, serta instruksi 
kepada siswa-siswi supaya mereka dapat memperoleh pengetahuan 
yang bermakna dan kemampuan menyelesaikan masalah. Dalam 
problem based learning, siswa-siswi bekerja sama untuk mempelajari 
suatu masalah sambil berusaha memperoleh solusi yang tepat. 

 Pembelajaran merupakan hasil dari proses aktif untuk 
memahami masalah. Masalah yang disajikan di awal pembelajaran, 
akan berfungsi sebagai fokus atau pendorong penggunaan 
kemampuan menyelesaikan masalah atau keterampilan berpikir. 
Pembelajaran membutuhkan pemahaman  masalah dan bagaimana 
masalah tersebut diselesaikan. 

 Dengan demikian, masalah merupakan hal pertama yang 
dihadapi dalam proses belajar dan disajikan sebagai fokus atau 
pendorong penggunaan kemampuan penyelesaian masalah. Problem 
based learning merupakan strategi pembelajaran yang mengatur 
pembelajaran matematika dengan aktivitas penyelesaian masalah dan 
memberi kesempatan bagi siswa-siswi untuk berpikir lebih kritis, 
menyampaikan ide kreatif mereka, dan mengkomunikasikannya 
secara matematis. 

 Problem based learning dalam matematika mendeskripsikan suatu 
lingkungan pembelajaran tempat masalah sebagai pengontrol 
pembelajaran tersebut. Pembelajaran dimulai dengan suatu 
permasalahan yang dibuat sedemikian hingga siswa-siswi perlu 
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memperoleh pengetahuan baru dalam pemecahan masalah tersebut. 
Lebih dari sekadar mencari satu jawaban yang tepat, siswa-siswi 
memahami soal, mengumpulkan berbagai informasi yang 
dibutuhkan, mengidentifikasi jawaban yang mungkin, mengevaluasi 
pilihan, dan menyampaikan kesimpulan. 

 Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa problem 
based learning merupakan strategi pembelajaran yang menggunakan 
masalah dunia nyata sebagai suatu konteks belajar untuk melatih 
siswa-siswi menyelesaikan suatu masalah dan memperoleh 
pengetahuan baru. 

 Problem based learning dioperasionalkan dalam lima tahapan 
utama yang dimulai dari guru memperkenalkan siswa-siswi pada 
situasi masalah dan diakhiri dengan penyajian dan analisis hasil kerja 
siswa-siswi. Secara prosedural, detail tahapan-tahapan tersebut dapat 
dijelaskan sebagai berikut: 

1) Tahap pertama adalah orientasi siswa-siswi terhadap masalah. 
Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik 
yang dibutuhkan, memotivasi siswa-siswi agar terlibat dalam 
aktivitas pemecahan masalah yang dipilih. 

2) Tahap kedua adalah mengorganisasi siswa-siswi untuk belajar. 
Guru membantu siswa-siswi mendefinisikan dan 
mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan 
masalah tersebut. 

3) Tahap ketiga adalah membimbing penyelidikan individual dan 
kelompok. Guru mendorong siswa-siswi untuk mengumpulkan 
informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen, untuk 
mendapatkan penjelasan dan penyelesaian masalahnya. 

4) Tahap keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil 
karya. Guru membantu siswa-siswi merencanakan dan 
menyiapkan karya yang sesuai dengan laporan, video dan model 
serta membantu mereka berbagi tugas dengan temannya. 

5) Tahap kelima adalah menganalisis dan mengevaluasi proses 
penyelesaian masalah. Guru membantu siswa-siswi melakukan 
refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses-
proses yang mereka gunakan. 
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I.8 Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif 

 Pembelajaran kooperatif (cooperative learning) membuat siswa-
siswi yang bekerja dalam kelompok akan belajar lebih banyak 
dibandingkan dengan siswa-siswi yang kelasnya dikelola secara 
tradisional. Kelough & Kelough (dalam Kasbollah, 2007) 
mendefinisikan cooperative learning sebagai suatu strategi 
pembelajaran yang secara berkelompok, siswa-siswi belajar bersama 
dan saling membantu dalam membuat tugas dengan penekanan pada 
saling support diantara anggota. Pembelajaran bersifat kooperatif, 
bukan kompetitif. Keberhasilan belajar adalah keberhasilan 
kelompok. 

 Menurut teori motivasi, tujuan kooperatif menciptakan suatu 
situasi yang di dalamnya keberhasilan mereka tercapai bila siswa-
siswi lain juga mencapai tujuan tersebut. Beberapa karakteristik 
pembelajaran kooperatif adalah sebagai berikut.  

1) Siswa-siswi belajar dalam kelompok, produktif mendengar, 
mengemukakan pendapat dan membuat keputusan secara 
bersama 

2) Kelompok terdiri dari siswa-siswi yang memiliki kemampuan 
tinggi, sedang dan rendah (heterogen). 

3) Jika dalam kelas terdapat siswa-siswi yang terdiri dari beberapa 
ras, suku, budaya, jenis kelamin yang berbeda, maka diupayakan 
agar dalam setiap kelompok terdiri dari ras, suku, budaya, jenis 
kelamin yang berbeda 

4) Penghargaan lebih diutamakan pada kerja kelompok daripada 
perorangan 

 Ada lima prinsip yang perlu diperhatikan dalam penerapan 
model pembelajaran kooperatif, yaitu: 

1) Positive interdependence: saling tergantung secara positif, artinya 
anggota kelompok menyadari bahwa mereka perlu bekerja sama 
untuk mencapai tujuan. 

2) Face to face interaction: semua anggota berinteraksi dengan saling 
berhadapan. 

3) Individual accountability: setiap anggota harus belajar dan 
menyumbang demi pekerjaan dan keberhasilan kelompok. 
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4) Use of collabortive/social skills: keterampilan bekerjasama dan 
bersosialisasi diperlukan, untuk ini diperlukan bimbingan guru 
agar siswa-siswi dapat berkolaborasi. 

5) Group processing: siswa-siswi perlu menilai bagaimana mereka 
bekerja secara efektif. 

 Dalam penerapannya pembelajaran kooperatif dilaksanakan 
dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Fase I, menyajikan tujuan dan motivasi siswa-siswi 
3) Fase II, menyajikan informasi. Guru berperan menyajikan 

informasi kepada siswa-siswi dengan jalan demonstrasi atau 
lewat bahan bacaan. 

4) Fase III, membimbing kelompok bekerja dan belajar. Guru 
berperan menjelaskan kepada siswa-siswi bagaimana cara 
membentuk kelompok belajar dan membantu setiap kelompok 
melakukan transisi secara efisien. 

5) Fase IV, mengorganisasi siwa-siswi kedalam kelompok-kelompok 
belajar 
Guru berperan membimbing kelompok-kelompok belajar pada 
saat mereka mengerjakan tugas 

6) Fase V, evaluasi. Guru berperan mengevaluasi hasil belajar 
tentang materi yang telah dipelajari atau masing-masing 
kelompok mempersentasikan hasil kerjanya. 

7) Fase VI, memberikan penghargaan. Guru berperan mencari cara 
untuk menghargai upaya atau hasil belajar individu maupun 
kelompok. 

 Adapun prosedur penentuan nilai perkembangan siswa-siswi 
dalam pembelajaran kooperatif adalah sebagai berikut. 

(1) Langkah 1, menetapkan skor dasar 

 Setiap siswa-siswi diberikan skor berdasarkan skor kuis yang lalu 

(2) Langkah II, menghitung skor kuis 

 Siswa-siswi memperoleh poin untuk kuis yang berkaitan dengan 
pelajaran terkini 

(3) Langkah III, menghitung skor perkembangan 

 Siswa-siswi mendapatkan poin perkembangan yang besarnya 
ditentukan apakah skor kuis terkini mereka menyamai atau 
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melampaui skor dasar mereka, dengan menggunakan skala yang 
diberikan. 

I.9 Penerapan Model Pembelajaran Induktif 

 Para ahli pendidikan matematika menyadari bahwa murid-murid 
masih suka menggunakan akalnya dalam belajar matematika yang 
menggunakan pendekatan deduktif. Berdasarkan pertimbangan ini 
dan alasan lain, maka pada program pembelajaran sekarang banyak 
dipakai bermacam-macam pendekatan. Pendekatan induktif 
menggunakan penalaran induktif, sehingga cara empiris dapat 
diterapkan. Dengan cara ini konsep-konsep matematika yang abstrak  
dapat dimengerti murid melalui benda-benda konkret. 

 Model pembelajaran ini dikembangkan oleh filosof Perancis 
Bacon yang menghendaki penarikan kesimpulan didasarkan atas 
fakta-fakta yang konkret sebanyak mungkin. Berpikir induktif adalah 
suatu proses berpikir yang berlangsung dari kejadian khusus menuju 
umum. Dalam berpikir induktif, orang mencari dan menemukan sifat-
sifat dari berbagai fenomena , kemudian menarik kesimpulan bahwa 
ciri-ciri atau sifat-sifat itu terdapat pada semua jenis fenomena. 
Semakin banyak fakta semakin mendukung hasil simpulan. 

 Langkah-langkah yang harus Anda tempuh dalam model 
pembelajaran dengan pendekatan induktif yaitu:  

1) Pemilihan prinsip  

 Guru memilih konsep, prinsip, aturan yang akan disajikan 
dengan pendekatan induktif  

2) Pemberian contoh 

 Guru menyajikan contoh khusus, yang mendukung prinsip, atau 
aturan yang memungkinkan siswa-siswi memperkirakan sifat 
umum yang terkandung dalam contoh,  

3) Pemberian contoh lain 

 Guru menyajikan bukti yang berupa contoh tambahan untuk 
menunjang atau mengangkat perkiraan, dan memperkuat prinsip 

4) Menyimpulkan 

 Guru memberi penegasan dari beberapa contoh kemudian 
disimpulkan dari contoh tersebut menuju sebuah prinsip yang 
hendak dicapai siswa-siswi. 
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I.10 Penerapan Model Pembelajaran Penemuan Terbimbing 

 Model pembelajaran penemuan terbimbing merupakan salah satu 
jenis model pembelajaran penemuan yang dibedakan dari model 
pembelajaran penemuan murni (heuristik). Model pembelajaran 
penemuan terbimbing dirancang dengan pertimbangan bahwa pada 
umumnya murid belum memiliki kompetensi untuk menemukan 
suatu konsep secara mandiri. Di samping itu, model pembelajaran 
penemuan murni memerlukan waktu yang lebih lama jika 
dibandingkan dengan waktu rata-rata yang diperlukan dalam suatu 
rancangan pembelajaran matematika. 

 Sebagai suatu model pembelajaran, model pembelajaran 
penemuan terbimbing menempatkan guru sebagai fasilitator yang 
membantu dan memfasilitasi murid selama pembelajaran 
berlangsung. Dalam model ini, siswa-siswi didorong untuk berfikir 
sendiri, menganalisis sendiri, sehingga dapat menemukan prinsip-
prinsip umum berdasarkan bahan-bahan atau data yang telah 
disediakan oleh guru. Seberapa jauh bantuan guru diperlukan, 
tergantung kemampuan rata-rata siswa-siswi dan karakteristik materi 
yang sedang dipelajari. 

 Dalam model pembelajaran ini siswa-siswi dihadapkan pada 
situasi yang di dalamnya mereka bebas menyelidiki dan menarik 
kesimpulan. Terkaan, intuisi, dan coba-coba (trial and errror) 
hendaknya didorong dan dianjurkan. Guru bertindak sebagai 
penunjuk jalan yang membantu siswa-siswi dengan menggunakan 
ide, konsep dan keterampilan yang dimiliki sebelumnya untuk 
mendapatkan pengetahuan baru. 

 Dalam praktiknya, model pembelajaran penemuan terbimbing ini 
memerlukan waktu yang lebih  lama, tetapi hasil belajar yang dicapai 
tentunya sebanding dengan waktu yang digunakan. Pengetahuan 
baru  akan melekat lebih lama jika siswa-siswi dilibatkan secara 
langsung dalam proses pemahaman dan mengkonstruksi sendiri 
konsep atau pengetahuan tersebut. Secara rinci dapat disebutkan 
bahwa model pembelajaran penemuan terbimbing memiliki 
keunggulan sebagai berikut: siswa-siswi dapat berpartisipasi lebih 
aktif dalam pembelajaran,  menumbuhkan dan menanamkan sikap 
inquiry (mencari dan menemukan), mendukung kemampuan siswa-
siswi dalam problem solving, memberikan kesempatan kepada 
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mereka untuk berinteraksi positif baik antara sesama siswa-siswi 
maupun antara guru dengan siswa-siswi, dan mendapatkan 
pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik karena terlibat secara 
langsung dalam pembelajaran. Sedangkan kelemahan yang dimiliki 
model pembelajaran ini antara lain, yaitu: memerlukan waktu lebih 
lama, tidak setiap siswa-siswi dapat dengan efektif mengikuti 
penerapan model ini dan tidak setiap topik dapat menggunakan 
model pembelajaran penemuan terbimbing. 

 Dalam penerapannya, model pembelajaran penemuan terbimbing 
ini dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Merumuskan masalah yang akan diberikan kepada siswa-siswi 
dengan data awal secukupnya 

2) Berdasarkan data tersebut, siswa-siswi menyusun, memproses, 
mengorganisasi dan menganalisis data. Dalam tahap ini guru 
memberikan bimbingan teknis seperlunya 

3) Siswa-siswi menyusun konjektur (perkiraan) dari analisis data 
yang dilakukannya 

4) Guru memeriksa konjektur (perkiraan) yang telah dirumuskan 
dan dihasilkan oleh siswa-siswi 

5) Jika telah diperoleh kepastian tentang kebenaran konjektur 
tersebut, maka verbalisasi konjektur diserahkan kembali kepada 
siswa-siswi untuk merumuskannya 

6) Guru menyediakan soal-soal latihan untuk memeriksa kebenaran 
konjektur yang telah dirumuskan siswa-siswi 

 

Rangkuman 

1. Pembelajaran matematika MI adalah usaha yang dilakukan oleh 
guru kepada siswa-siswi MI untuk membangun pemahaman 
terhadap matematika. Proses pembangunan pemahaman inilah 
yang lebih penting dari pada hasil belajar sebab pemahaman 
akan lebih bermakna kepada materi yang dipelajari. 

2. Model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang tergambar 
dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru di 
kelas. Dalam model pembelajaran terdapat strategi pencapaian 
kompetensi siswa-siswi dengan pendekatan, metode, dan teknik 
pembelajaran. Pendekatan adalah konsep dasar yang mewadahi, 
menginsipirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran 
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dengan cakupan teoritis tertentu. Metode pembelajaran adalah 
prosedur, urutan, langkah-langkah dan cara yang digunakan 
guru dalam pencapaian tujuan pembelajaran. 

3. Model pembelajaran langsung merupakan model yang masih 
berpusat pada guru yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan 
guru mengajarkan hal-hal yang bersifat informatif dengan cara 
ceramah dan resitasi. 

4. Problem based learning (PBL) adalah suatu pembelajaran yang 
menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi 
siswa-siswi untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan 
keterampilan menyelesaikan masalah, serta untuk memperoleh 
pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi pelajaran. 

5. Pembelajaran kooperatif (cooperative learning) adalah suatu 
strategi pembelajaran yang secara berkelompok, siswa-siswi 
belajar bersama dan saling membantu dalam membuat tugas 
dengan penekanan pada saling support di antara anggota. 
Pembelajaran bersifat kooperatif, bukan kompetitif. Keberhasilan 
belajar adalah keberhasilan kelompok. 

6. Model pembelajaran induktif adalah model pembelajaran yang 
didasarkan pada kerangka berfikir induktif dengan cara 
penarikan kesimpulan didasarkan atas fakta-fakta yang konkret 
sebanyak mungkin. Berfikir induktif adalah suatu proses berfikir 
yang berlangsung dari kejadian khusus menuju umum. 

7. Model pembelajaran penemuan terbimbing adalah salah satu 
varian dari model penemuan yang dilaksanakan dengan cara 
mendorong siswa-siswi untuk berfikir sendiri, menganalisis 
sendiri, sehingga dapat menemukan prinsip-prinsip umum 
berdasarkan bahan-bahan atau data yang telah disediakan 
dengan bimbingan guru. 
 
 

Latihan 

Kerjakan semua soal berikut! 

1. Tuliskan pengertian pembelajaran matematika MI! 
2. Jelaskan karaktersitik anak usia  MI dan implikasinya terhadap 

pembelajaran matematika di  MI! 
3. Tuliskan pengertian model pembelajaran matematika di MI! 
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4. Jelaskan keterkaitan  model pembelajaran dengan pendekatan 
pembelajaran, metode pembelajaran dan teknik pembelajaran! 

5. Buatlah langkah-langkah pembelajaran matematika di MI 
berdasarkan  model pembelajaran yang  Anda kuasai! 
 

Tes Formatif 

Petunjuk Soal: 

 Selesaikanlah soal berikut sesuai dengan kemampuan Anda. 
 Tuliskan jawaban anda dalam lembar jawaban yang telah 

disiapkan. 

 

Pertanyaan: 

1. Jelaskan karakteristik pembelajaran matematika di MI 
2. Ibu Wati adalah seorang guru matematika di MI “Harapan 

Bangsa”. Beliau bingung memikirkan cara mengajarkan materi 
“Operasi Pada Bilangan Bulat”. Bantulah Ibu Wati memikirkan 
desain pembelajaran yang cocok untuk mengajarkan materi 
tersebut agar siswa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran 
dan mampu menguasai konsep tentang materi Operasi Pada 
Bilangan Bulat tersebut. 

3. Rancanglah sebuah kegiatan pembelajaran matematika MI 
dengan materi “Pecahan” agar siswa dapat terlibat aktif dalam 
kegiatan pembelajaran dengan menerapkan prinsip pembelajaran 
berbasis masalah. 

 

Kunci Jawaban 

1. Karakteristik pembelajaran matematika di MI: 
a. Mengenal, pemahaman dan penerapan konsep 

1) Mengenal konsep/ide matematika melalui pengamatan 
terhadap beberapa contoh 

2) Memberikan contoh lain 
3) Memberikan non contoh 
4) Melakukan perhitungan sederhana atau secara 

algoritmik, menerapkan prinsip/aturan secara rutin 
b. Koneksi dalam matematika 
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1) Mencari hubungan berbagai representasi konsep dan 
prosedur 

2) Memahami hubungan antar topik matematika 
3) Menggunakan matematika dalam kehidupan sehari-hari 
4) Memahami representsi ekuivalen konsep yang sama 
5) Mencari koneksi satu prosedur ke prosedur lain dalam 

representasi yang ekuivalen 
6) Menggunakan koneksi antar topik matematika, dan 

antara topik matematika dengan topik lain 
c. Komunikasi matematika 

1) Menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram ke 
dalam idea matematika 

2) Menjelaskan ide, situasi dan relasi matematik, secara 
lisan atau tulisan, dengan benda nyata, gambar, grafik 
dan aljabar 

3) Menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau 
simbol matematis 

4) Mendengarkan, berdiskusi, dan menulis tentang 
matematika 

5) Membaca dengan pemahaman suatu presentasi 
matematika tertulis  

d. Penalaran matematika 
1) Memberikaan penjelasan dengan menggunakan model, 

fakta, sifat-sifat, dan hubungan 
2) Memperkirakan jawaban dan proses solusi 
3) Menggunakan pola dan hubungan untuk menarik 

analogi dan generalisasi. 
e. Pemecahan masalah matematis 

1) Mengidentifikasi untuk yang diketahui, yang 
ditanyakan, dan kecukupan unsur yang diperlukn 

2) Merumuskan masalah dari situasi sehari-hari ke dlm 
bentuk matematik 

3) Menerapkan strategi untuk menyelesaikan berbagai 
masalah (sejenis daan masalah baru) dalam atau di luar 
matematika 

4) Menjelaskan/menginterpretasikan hasil sesuai masalah  
5) Menyusun model matematik dan menyelesaikannya 

untuk masalah nyata. 
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2. Solusi dari tes formatif di atas khususnya pada pertanyaan 2 dan 
3 akan diselesaikan sesuai dengan penguasaan strategi 
pembelajaran matematika yang dikuasai oleh mahasiswa. 
Sehingga tidak ada jawaban yang salah.  
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B A B 

II 
PEMBELAJARAN 
KONTEKSTUAL DALAM 
MATEMATIKA 

II. BAB II PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL DALAM 
MATEMATIKA 

 

A. Pendahuluan 

 Bagian 2 inimembahas tentang Pembelajaran kontekstual dalam 
pembelajaran matematika khususnya di Madrasah Ibtidaiyah (MI) 
dan penerapan berbagai model pembelajaran kontekstual matematika 
di MI. Penguasaan materi ini sangat penting karena dalam kegiatan 
pembeajaran nantinya siswa diharapkan mampu mengkonstuksi 
pengetahuannya sendiri tentang tujuan pembelajaran yang ingin 
dicapai.. 

 Pembelajaran di dalam kelas, pada dasarnya dimaksudkan untuk 
membantu siswa BERTAHAN HIDUP atau bahkan MEWARNAI  
KEHIDUPAN. Karena itu, pembelajaran di sekolah tidak seharusnya 
diarahkan untuk sekedar mengenal, mengingat, atau memahami ilmu 
pengetahuan. Siswa harus mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan 
yang dipelajarinya untuk bekal  mereka dalam mengenali dan 
mengatasi masalah kehidupan atau bahkan dalam menciptakan 
sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan. 

 Selama ini, pada jenjang MI telah dikembangkan pembelajaran 
kontekstual. Pola pembelajaran kontekstual ini memiliki beberapa ciri, 
antara lain menuntut siswa untuk aktif dan kreatif menggunakan 
kemampuan berpikir tingkat tinggi, memanfaatkan lingkungan yang 
ada di sekitar, dan bekerja dalam kelompok. Ciri tersebut 
menunjukkan bahwa pembelajaran kontekstual memiliki kontribusi 
dalam pengembangan kreativitas siswa secara maksimal. 

 Bagian ini dilengkapi dengan Langkah kerja kegiatan 
pembelajaran dan Lembar Kerja Mahasiswa (LKM) yang digunakan 
sebagai panduan bagi mahasiswa untuk mengkonstruksi pemahaman 
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mahasiswa tentang penerapan pembelajaran kontekstual matematika 
MI. 

B. Kompetensi Dasar 

 Mahasiswa memahami konsep dasar pembelajaran kontekstual 
dan mampu mengaplikasikannya dalam pembelajaran matematika di 
MI 

 

C. Tujuan Pembelajaran 
1. Mengidentifikasi prinsip-prinsip pembelajarankontekstual  
2. Menuliskan beberapa contoh kegiatan pembelajaranpada mata 

pelajaran matematika yangmenerapkanprinsip-prinsip 
pembelajarankontekstual 

3. Mendesain pembelajaran matematika mi yang menerapkan 
pembelajaran kntekstual 

 

D. Langkah Kegitan Pembelajaran 

 

Langkah Kegiatan Metode 

Kegiatan Awal  

1. Dosen menyampaikan tujuanperkuliahan Presentasi 

2. Dosen menyampaikan pentingnya 

pembelajaran kontekstual dalam 

pembelajaran matematika 

Presentasi 

3. Dosen menggali pemahaman mahasiswa 

tentang pemahaman awal mahasiswa 

tentang pembelajaran kontekstual dengan 

mengajukan pertanyaan: apa yang anda 

pahami tentang pembelajaran kontekstual 

dan prinsip pembelajaran kontekstual 

Brainstorming 
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Kegiatan Inti  

4. Dosen memfasilitasi mahasiswa 

membentuk  kelompok yang masing-

masing terdiri 5-7 orang yang 

karakteristiknya heterogen. 

Ceramah 

 

5. Dosen membagikan tugas diskusi yang ada 

di LK 1.1 kepada masing-masing kelompok 

Ceramah 

 

 

6. Dosen memutar video pembelajaran dan 

meminta siswa mengamati video 

pembelajaran tersebut dan mengisi table 

pada LK 2.1 sesuai dengan prinsip 

pembelajaran kontekstual 

Nonton Film 

Pembelajaran 

7. Mahasiswa berdiskusi dengan anggota 

kelompok tentang kegiatan yang tampak 

pada video dan hubungannya dengan 

prinsip pembelajaran kontekstual 

Diskusi 

kelompok 

8. Perwakilan kelompok menyampaikan 

pokok-pokok diskusi di depan kelas untuk 

ditanggapi oleh kelompok lain. 

Pesentasi 

 

 

9. Dosen member penguatan tentang materi 

perkuliahan, disertai dengan contoh yang 

mendukung. 

Presentasi 
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10. Dosen meminta mahasiswa untuk 

mendiskusikan tentang implementasi 

pembelajaran kontekstual daam 

pembelajaran matematika di MI 

Diskusi 

Kelompok 

11. Mahasiswa melakukan diskusi dalam 

kelompok dan hasil diskusi dipajangkan 

dan kelompok lain melakukan “Kunjung 

Karya” 

Kunjung Karya 

12. Masing-masing kelompok menyamaikan 

hasil kunjungannya kemudian dosen 

member I penguatan 

Presentasi 

13. Secara individual mahasiswa mengerjakan 

evaluasi dan latihan. 

Kerja Individu 

 

Kegiatan Penutup  

14. Dosen dan mahasiswa melakukan refleksi 

terhadap proses perkuliahan. 

Tanya Jawab 

 

1.  Lembar Kerja Mahasiswa(LKM) 2.1 

 Identifikasi Prinsip Pembelajaran Kontekstual melalui tayangan 
video pembelajaran. 

 

2. Tujuan  

a. Mengidentifikasi prinsip pembelajaran kontekstual 

b. Mengamati unsur – unsur dari prisnip pembelajaran 

kontekstual melalui tayangan video. 
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3. Alat dan Bahan 

a. LCD 
b. Laptop 
c. Video Pembelajaran 

 
d. Petunjuk  

a. Mahasiswaberkelompok menjadi 5 kelompok yang masing-
masing terdiri dari 5 sampai 7 orang yang karakteristiknya 
heterogen. 

b. Setiap kelompok mendapat mengamati video pembelajaran 
c. Masing-masing kelompok mencatat hasil pengamatan terkait 

dengan kegiatan yang tampak pada video pembelajaran yang 
sesuai dengan prinsip pembelajaran kontekstual dengan 
mengisi table berikut: 

 

Prinsip-Prinsip CTL Terlihat dalam 
Tayangan Video 

ketika ….. 

Contoh Penerapan 
dalam 

Pembelajaran 
Matematika 

Konstruktivisme  

 

 

 

 

Inquiry  

 

 

 

 

Learning   
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Community  

 

 

Questioning  

 

 

 

 

Modeling  

 

 

 

 

Authentic 

Assessment 

 

 

 

 

 

Reflection  

 

 

 

 

 

 

F. Kegiatan Belajar 
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II.1 Definisi Pembelajaran Kontekstual 

 Pendekatan kontekstual (Contextual Teaching and Learning) 
merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan materi 
yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa, dan mendorong 
siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya 
dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota 
keluarga dan masyarakat. Dengan konsep itu, hasil pembelajaran 
diharapkan lebih bermakna bagi siswa. Proses pembelajaran 
berlangsung alamiah dalam bentuk siswa bekerja dan mengalami, 
bukan transfer pengetahuan dari guru kepada siswa. Strategi 
pembelajaran lebih diutamakan daripada hasil. 

 Pembelajaran kontekstual merupakan suatu konsep yang 
didukung oleh berbagai penelitian aktual di dalam ilmu kognitif 
(cognitive science) dan teori tentang tingkal laku (behavior theories) 
yng secara bersama-sama mendasari konsep dan pembelajaran 
kontekstual. 

 Pendekatan kontekstual (Contextual Teaching and Learning) 
merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan materi 
yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa, dan mendorong 
siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya 
dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota 
keluarga dan masyarakat. Dengan konsep itu, hasil pembelajaran 
diharapkan lebih bermakna bagi siswa. Proses pembelajaran 
berlangsung alamiah dalam bentuk siswa bekerja dan mengalami, 
bukan transfer pengetahuan dari guru kepada siswa. Strategi 
pembelajaran lebih diutamakan daripada hasil. 

 Pembelajaran kontekstual merupakan suatu konsep yang 
didukung oleh berbagai penelitian aktual di dalam ilmu kognitif 
(cognitive science) dan teori tentang tingkal laku (behavior theories) yng 
secara bersama-sama mendasari konsep dan pembelajaran 
kontekstual. 

II.2 Prinsip Pembelajaran Kontekstual 

 Beberapa prinsip pembelajaran kontekstual yaitu: 

1. Konstruktivisme (constructivism) 
a. Pembelajaranberpusat padasiswa 
b. Mendoronganakbelajar secaraaktif(learning bydoing) 
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c. Pembelajaransesuai konteks 
2. Menemukan (inquiry) 

a. Siswadidoronguntuk menggaliinformasi tambahan 

b. Siswaterbiasamemecahkan masalah 
3. Bertanya (questioning) 

a. Siswa diajakberpikirkritis(melihat sesuatu dari segi positif 
dan negatif) 

b. Siswamenggunakanpikirannyasendiri,tidakmenyalin 
jawabandari bukuatauguru 

4. Masyarakat belajar (learning community) 
a. Siswabelajarbersama(berpasangan,kelompokkecil,dan 

klasikal) 
b. Interaksi dan komunikasipemikiranantar anakmendapat 

porsi lebih tinggi 
5. Pemodelan (modeling) 

a. Guru tidakmenjadisatu-satunyasumberbelajar 
b. Guru aktif belajar,bukanhanyamengajar 
c. Guru memodelkan perilakubelajar yangbaik(aktif, kreatif, 

inovatif,danreflektif) 
d. Siswabelajardari menirudan mengkajimodel 

6. Refleksi (reflection) 
1) Belajartidakberhenti hanyasetelahmenguasaisuatu 

pengetahuan 
2) Belajardilanjutkan dengan menanyai diri sendiri,antaralain: 
a) Apa yangmudah/sulit dipelajari? 
b) Hal pentingapayangsudahsayapelajari? 
c) Apahubunganpengetahuaninidenganyangsudah sayamiliki 
d) Apa yangsebaiknya sayalakukan berikutnya? 

7. Penilaian sebenarnya (authentic assessment) 
1) Hasilbelajardihitungdari 0 (apayangsudahbisadilakukan saat 

ini), bukandari 100 (berapasalahnya) 
2) Mengutamakan bukti penguasaan yangutuh 

(kognisi,keterampilan, dansikap) 
3) Pengukuransecarainformal(observasi dan percakapan  

informal) atau formal (portofolio, kinerja) 
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II.3 Aplikasi Pembelajaran Kontekstual dalam Pebelajaran 
Matematika 

 Pembelajaran matematika secara kontekstual dalam prosesnya 
dikenal dengna istilah conceptual mathematization. Ciri-ciri 
pemvelajaran kontekstua dalam matematika adalah: 

1. Pembelajaran didesain berawal dari pemecahan masalah yang 
ada disekirat siswa dan berbasis pada pengalaman yang teah 
dimiliki siswa. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran 
menggunakan konteks yang nyata sebagai titik awal. 

 

Gambar. conceptual mathematization (sumber: De Lange, 1996) 

 

2. Pembelajaran menghadirkan aktivitas atau eksploratif, siswa 
mencitakan dan mengelaborasi model-model simbolik dan 
aktivitas matematika mereka yang tidak formal sebagai jembatan 
antara real dan abstrak, misalnya menggambar, membuat 
diagram dan table. 

3. Tidak menekankan semata-mata pda komputasi, algoritmis, serta 
drill. 

4. Memberikan penekanan pada pemahaman konsep dan 
pemecahan masalah. 

5. Siswa mengalami proses pembelajaran secara bermakna dan 
memahami matematika dengan penalaran 

Real Word

Mathematizing
and Reflectin

Abstraction 
and Formal 

Concept

Mathematizing
in Application
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6. Siswa belajar matematika dengan pemahaman, secara aktif 
membangun pemahaman baru dari pengetahuan awal mereka. 

7. Belajar dalam suasana demokratis dan interaktif. 
8. Menghargai jawaban informal siswa sebelum siswa mencapai 

bentuk formal matematika 
9. Memberikan perhatian seimbang antara pematematikaan 

horosontal dan vertical. 

 Pembelajaran kontekstual pada dasarnya tidak lepas dari strategi 
pembelajaran aktif untuk mengungkap kembali pengalaman belajar 
siswa, dan memberikan kesempatan kepada siswa mengalami belajar 
untuk mengkonstruksi pengetahuan. 

 Satu pertanyaan yang perlu dijawab adalah apakah guru telah 
memfasilitasi siswa untuk mengeksplorasi pengetahuan awal dan 
pengalaman siswa.  Beberapa pertanyaan dalam kaitannya dengan 
pembelajaran kontekstual adalah: 

1. Apakah ada masalah kontekstual yang diberikan kepada siswa 
pada awal proses pembelajaran? 

 Jika ada masalah kontekstual, apakah ada usaha guru dalam 
membantu siswa memecahkan masalah kontekstual yang 
dihadapi siswa? (bantuan dapat berupa gambar, model, table, 
kalimat pancingan dan lain-lain). 

2. Apakah siswa diberi kesempatan yang memadai untuk 
membangun sendiri pengetahuan yang dipelajari selama proses 
belajar? 

3. Apakah siswa diberi kesempatan yang memadai untuk 
berinteraksi dengan: 
a) guru/pakar; dan 
b) teman atau siswa lain. 

4. Apakah proses kegiatan yang dirancang telah mencerminkan 
bahwa pengalaman belajar yang dilalui siswa merupakan suatu 
kegiatan/proses matematisasi secara: 
a) Orisontal atau informal (siswa mengungkapkan cara / 

pikiran / pendapatnya sebelum belajar matematika formal) 
b) Vertical (pembahasan matematika formal) 

5. Apakah rancangan urutan kegiatan yang disusun lengkap 
(kegiatan awal, inti/pengembangan dan penutup) yang diikuti 
dengan penilaian? 
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 Berikut disajikan beberapa contoh pengaaman belajar/masalah 
yang dapat diberikan kesiswa ketika proses pembelajaran 
berlangsung: 

Masalah 1: 

Lima buah geas yang sama ukurannya, tingginya 
masing-masing 12 cm disusun seperti tamak pada 
gambar disamping. Gelas kedua dan seterusnya hanya 
separuh yang dapat masuk ke gelas di bawahnya. Jika 
diukur tinggi keseluruhannya diperoleh data sebagai 
berikut: 

Banyak 
Gelas 

1 2 3 4 5 

Tinggi 
Tumpukan 

12 cm 18 cm 24 cm 30 cm 36 cm 

Jika ada 8 gelas, berapa tinggi tumpukannya? 

 Jika tinggi sebuah gelasadalah t dan ada 10 gelas, berapa tinggi 
tumpukannya? 

 Jika tinggi tumpukan “merupakan fungsi” banyak gelas. 
Perubahan banyaknya gelas terkait atau beralasi langsung dengan 
perubahan tinggi tumpukan. Contoh 1 ini dapat digunakan sebagai 
awal pembelajaran fungsi. 

 

Masalah 2: 

 Bagaimana mendesain suatu pembelajaran agar siswa mampu 
menemukan suatu konsep tentang luas persegipanjang? Untuk 
mengatasi masalah ini akan ditunjukkan dua cara yaitu pembeajaran 
yang dilakukan oleh guru aktif dan guru mengajar secara kontekstual. 

Guru yang aktif memulai pembelajaran menemukan rumus luas 
persegi panjang dengan menggambar atau memperlihatkan gambar 
di papan tulis, seperti contoh berikut: 
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Seorang guru matematika yang aktif akan melakukan kegiatan 
pembelajaran dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Guru memberikan penjelasan pada siswa bahwa: ”Luas persegi 
panjang dapat ditentukan dengan menghitung banyaknya 
persegi satuan yang ada dalam persegi panjang tersebut”. 

2. Untuk menuju ke konsep rumus luas persegi panjang, guru dapat 
memberikan lembar kerja pada siswa: ”Selesaikan Lembar Kerja 
(LK) berikut secara berkelompok”. 

 

 

Amatilah satu persatu gambar persegipanang-persegipanjang di atas, 
kemudia lengkapilah table berikut: 
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Gambar 
Luas 

(L) 
panjang (p)  

lebar (l) 
p x l 

A ……….. ……….. ……….. ……….. 

B ……….. ……….. ……….. ……….. 

C ……….. ……….. ……….. ……….. 

D ……….. ……….. ……….. ……….. 

E ……….. ……….. ……….. ……….. 

Perhatikan hasil yang terdapat pada koom L dan kolom p x l, maka 
dapat disimpulkan bahwa luas persegipanjang adalah: 

 

 

 

 

3. Guru dengan menggunakan peragaan memperjelas rumus luas 
persegi panjang yang ditemukan siswa dari lembar kerja yang 
diberikan guru. 

 

 Luas persegi panjang  = 7 x 4 satuan persegi = 28 satuan persegi 

 Maka Luas Persegi Panjang = panjang x lebar 

 

Guru yang mengajar dengan pendekatan kontekstual akan memulai 
pembelajaran menemukan rumus luas persegi panjang dengan 
memberikan masalah kontekstual pada siswa untuk diselesaikan 
secara bekelompok, seperti contoh berikut: 

Kesimpulan: 

L = ………….. x …………. 
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1. Guru mengajak siswa menghitung luas lantai yang dibatasi 
dengan tali membentuk persegi panjang dengan menghitung 
banyaknya ubin yang dbatasi oleh tali tersebut, contoh: 

 

 

 

 

 

 

 

2. Guru dapat menggambarkan persegi panjang yang di lantai pada 
papan tulis atau guru menggambarkannya pada lembar kertas 
yang telah disiapkan guru sebelumnya. Selanjutnya siswa 
disuruh menghitung luas persegi panjang apabila 1 ubin 
merupakan satu satuan luas. 

 
3. Guru memberikan kebebasan pada siswa untuk menyelesaikan 

masalah dengan caranya sendiri untuk mendapatkan luas persegi 
panjang. Kemudian guru meminta masing-masing kelompok 
untuk menuliskan jawabannya di papan tulis dan sekaligus 
mengkomunikasikan dengan kelompok lain dari mana jawaban 
tersebut diperoleh atau alasannya mendapatkan jawaban 
tersebut. Maka alternatif jawaban siswa adalah sebagai berikut: 
 

Alternatif-1 

Dengan membilang satu persatu persegi satuan, maka diperoleh 
jawaban siswa: 
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Luas = 40 satuan luas 

 

Alternatif-2 

Dengan menjumlah persegi satuan pada tiap-tiap kolom, maka 
diperoleh jawaban siswa: Luas = (5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5) 
satuan luas = 40 satuan luas 

 

Alternatif-3 

Dengan menjumlah persegi satuan pada tiap-tiap baris, 
kemudian siswa mengubahnya dalam kalimat perkalian, maka 
diperoleh jawaban siswa: 

Luas = (8 + 8 + 8 + 8 + 8) satuan luas = 40 satuan luas 

Luas = 5 x 8 = 40 satuan luas (8 nya ada 5 dituliskan 5x8 dan 40 
diperoleh dari hasil perhitungan banyaknya persegi satuan pada 
persegi panjang) 

Alternatif-4 

Dengan langsung mengalikan banyaknya kolom dan baris atau 
mengalikan baris dan kolom, maka diperoleh jawaban siswa:  

Luas = 8 x 5 = 40 satuan luas atau Luas = 5 x 8 = 40 satuan luas 

 

4. Guru harus dapat menyikapi jawaban siswa yang salah maupun 
yang benar. Apabila jawaban siswa salah guru tidak boleh 
langsung menyalahkan tetapi harus melihat alasan jawaban dari 
siswa, baru dari jawaban siswa ini siswa digiring atau dimotivasi 
kepada jawaban yang benar. 

Untuk alternatif semua jawaban yang benar seperti contoh di 
atas, maka guru membenarkan semua jawaban, kemudian guru 
member kesempatan berpikir siswa dari semua alternatif jawaban 
yang benar, jawaban mana yang paling mudah dan gampang 
dikerjakan. Guru perlu mendengarkan jawaban siswa dan 
memberikan gambaran pada siswa yang bisa menjadi 
pertimbangan pada siswa. Sebagai contoh: ”Andaikan kita 
disuruh menghitung luas ruangan kelas kita yang diketahui 
panjang dan lebarnya, apakah kita harus menghitung satu 
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persatu ubin yang ada? (sambil menunjuk jawaban alternatif-1) 
atau kita harus banyaknya ubin untuk setiap baris dan 
kolomnya? (sambil menunjuk jawaban alternatif 2 dan 3). 
Bagaimana dengan jawaban pada alternatif-4?”. Guru kemudian 
memperluas permasalahan: ”Bagaimana kalau kita disuruh 
menghitung luas halaman sekolah atau luas ruang kelas sekolah 
kita?”. Nah tentunya untuk mempermudah kita menghitungnya 
kita perlu mencari cara, yaitu dengan menemukan cara atau 
rumus menghitung luas persegi panjang atau persegi (ini 
merupakan cara guru membawa siswa dari matematika 
horizontal kepada matematika vertikalnya). 

 

5. Bertitik tolak dari jawaban siswa (jawaban alternatif-1, 2 dan 3), 
guru mengajak siswa menemukan rumus luas persegi panjang. 
Sebagai contoh seperti berikut ini. 

 

Luas = 40 satuan luas, dapat dipe-roleh dari mengalikan 
banyaknya satuan panjang dengan satuan lebar, maka diperoleh 
rumus luas persegi panjang adalah: 

 

 

 

 

 

Catatan: 

Untuk menemukan rumus luas persegi panjang, setelah langkah 
1 s.d. 5 guru realistik dapat memberikan lembar kerja yang 
digunakan guru aktif pada langkah-2 dan 3. 

Luas = Panjang x Lebar 

 = p x l 
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Langkah selanjutnya, untuk mencapai indikator ke-2 yaitu: 
”menentukan atau menghitung luas persegi panjang”, guru pasif, 
guru aktif, maupun guru realistik dapat memberikan lembar 
tugas kepada siswa untuk diselesaikan. Contoh lembar tugas 
adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rangkuman 

1. Pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar yang membantu 
guru mengaitkan materi yang diajarkannya dengan situasi dunia 
nyata siswa, dan mendorong siswa membuat hubungan antara 
pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam 
kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. 

2. Pendekatan kontekstual (CTL) memiliki tujuh komponen utama, 
yaitu Konstruktivisme (constructivism), menemukan (inquiry),  
bertanya (questioning), masyarakat belajar (learning community), 
pemodelan (modeling), refleksi (reflection), dan penilaian 
sebenarnya (authentic assessment). 
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Latihan 

Sebagai latihan dari bagian ini, selesaikanlah soal-soal berikut ini: 

1. Apa yang menjadi ciri-ciri pembelajaran dengan pendekatan 
kontekstual? 

2. Sebutkan langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang menjadi 
ciri pembelajaran dengan pendekatan kontekstual? 

3. Apa manfaat refleksi dalam pembelajaran dengan pendekatan 
kontekstual? 

4. Buatlah contoh-contoh permasalahan sehari-hari yang relevan 
untuk KD yang akan anda belajarkan ! 

 

Tes Formatif 

Selesaikanlah soal berikut sesuai dengan permintaan soal.  

1. Buatlah sebuah contoh proses pembelajaran yang berupa 
penggalan pembelajaran yang dilakukan guru pasif, guru aktif, 
dan guru kontekstual dengan mengambil satu materi 
pembelajaran salah satu materi matematika MI. 

2. Tunjukkan bagaimana Anda menjadi guru yang kontekstual 
dalam mengajarkan operasi hitung campuran melibatkan 
penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. 

3. Buatlah satu contoh RPP matematika yang mengacu pada 
penggunaan pendekatan kontekstual dan standar proses, 
kemudian terapkan RPP yang anda buat itu di kelas. Lakukan 
evaluasi dan refleksi terhadap praktek yang anda lakukan untuk 
melihat kekurangan dan kelebihannya 

Kunci Jawaban 

Seluruh mahasiswa diharapkan memberikan respon atau jawaban 
terhadap pertanyaan di atas dengan memperhatikan prinsip 
pembelajaran kontekstual.  
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B A B 

III 
PENDIDIKAN 
MATEMATIKA RELIATIK 
INDONESIA  

 

III. BAB III PENDIDIKAN MATEMATIKA RELIATIK 
INDONESIA 

 

A. Pendahuluan 

 Bagian BAB3ini berfokus pada pendekatan pembelajaran 
matematika MI yang secara khusus membahas tentang Pendidikan 
Matematika Realistik Indonesia (PMRI). Bagian memaparkan 
pendekatan khusus dalam pembelajaran matematika yang akan 
diimplementasikan pada bagian berikutnya. Penguasaan materi ini 
sangat penting karena  matematika sebagai mata pelajaran yang 
memiliki karakteristik khusus memerlukan pendekatan tersendiri 
untuk mendapatkan hasil belajar siswa yang optimal.PMRI 
mengembangkan suatu teori pembelajaran matematika yang santun, 
terbuka dan komunikatif. Pendekatan ini dipandang sebagai 
pendekatan yang banyak memberikan harapan dalam 
mengaplikasikan matematika ke dalam situasi kehidupan real. 

 Pembelajaran matematika yang diterapkan di sekolah saat ini 
merupakan basic yang sangat penting dalam keikutsertaannya untuk 
mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian pencapaian 
target “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa” akan tetap relevan dalam 
menyongsong era globalisasi  dan kemajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi. 

 Pada perkuliahan ini, ada satu model desain utama yang 
digunakan, yaitu model  kooperatif dengan teknik  berpasangan 
untuk mencermati contoh  pendekatan pembelajaran di uraian materi 
dan diskusi kelompok untuk mengerjakan LK 3.1 Agar 
mahasiswamemahami dan  dapat menguatkan pemahaman terhadap 
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pendekatan  PMRI dalam pembelajaran matematika MI digunakan 
teknik kerja kelompok dan presentasi. 

 

B. Kompetensi Dasar 

 Mahasiswa memahami hakikat Pendidikan Matematika Realistik 
Indonesia (PMRI) serta mampu menerapkannya pada pembelajaran 
matematika di MI 

C. Tujuan Pembelajaran pada bagian ini adalah: 

1. Menjelaskan konsep dasar PMRI 
2. Menjelaskan prinsip-prinsip PMRI 
3. Menjelaskan karakteristik PMRI 
4. Menerapkan konsep PMRI dalam pembelajaran matematika di 

MI 

D. Langkah Kegitan Pembelajaran 

Langkah Kegiatan Metode 

Kegiatan Awal  

1. Apersepsi dengan memberikan pertanyaan 
sebagai berikut: 
Ahmad mengendarai sepeda motor dengan 
kecepatan 40 km/jam. Dari tempat yang 
sama sejam kemudian Bahar berkendaraan 
ke arah yang sama dengan kecepatan 56 
km/jam. Setelah berapa jam perjalanan 
Bahar menyalip/mendahului Ahmad?  

Diskusi 
berpasangan 

 

 

 

 

 

 

2. Mahasiswa diminta menjawab dengan  cara 
sukarela. Bagi mereka yang bisa diminta 
mengangkat tangannya.  

Tanya jawab 
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3. Dosen memotivasi mahasiswa dengan 
memberikan wawasan terhadap pentingnya 
penggunaan masalah-masalah nyata dalam 
kehidupan sehari-hari untuk memberikan 
pemahaman materi dalam pembelajaran 
matematika di MI. 

Ceramah 

 

 

 

 

 

4. Dosen menjelaskan tujuan perkuliahan. Ceramah 

Kegiatan Inti  

5. Dosen bertanya jawab dengan mahasiswa 
untuk mendiskusikan pengalaman sehari-
hari yang terkait dengan konsep-konsep dan 
prinsip-prinsip matematika. 

 

Tanya jawab 

 

6. Secara inividu, menyebutkan contoh-contoh 
aplikasi matematika dalam kehidupan 
sehari-hari 

Kerja individu 

 

7. Secara berkelompok, mahasiswa 
mengerjakan LK 3.1 tentang topik-topik 
dalam Pendidikan Matematika Realistik 
Indonesia (PMRI).  

Diskusi 
Kelompok 

 

 

 

8. Setiap kelompok diwakili salah satu 
anggota secara bergiliran 
mempresentasikan hasil diskusi 
kelompoknya 

 Presentasi 
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9. Dosen memberikan penguatan tentang 
PMRI mulai dari ide dasarnya sampai 
dengan penerapannya dalam pembelajaran 
matematika di MI 

Ceramah dan 
tanya jawab 

 

 

 

10. Secara individual mahasiswa-mahasiswi 
mengerjakan latihan 

Kerja Individu 

 

Kegiatan Akhir  

Melakukan refleksi terhadap proses dan materi 
perkuliahan. 

Penugasan 

 

1. Lembar Kerja Mahasiswa (LKM) 3.1 

 TOPIK-TOPIK PMRI 

 

2. Tujuan 

 Mahasiswa dapat menyusun skenario pembelajaran yang 
berbasis PMRI 

3. Petunjuk 
a. Susunlah skenario pembelajaran berbasis Pendidikan 

Matematika Realistik (PMR) dengan model pembelajaran 
yang relevan dengan karakteristik pokok bahasan 
matematika di MI. 

b. Bersiap-siaplah untuk mempresentasikan hasil diskusi 
kalian. 
 

4. Sistematika Skenario Pembelajaran 

 

Pendekatan  : PMRI 

Model Pembelajaran :  

Materi Pokok  : 

Kelas/Semester :  
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No Waktu Uraian Kegiatan Keterangan 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

E. Kegiatan Belajar 

III.1 Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI)  

 Istilah Pendidikan Matematika Realistik (PMR) diterjemahkan dari kata 
Realistic Mathematics Education (RME). PMR merupakan teori belajar 
mengajar dalam pendidikan matematika yang diperkenalkan dan 
dikembangkan di Belanda pada tahun 1970 oleh Institut Freudenthal. 
Teori ini berorientasi pada pendapat Freudenthal yang mengatakan 
bahwa matematika harus dikaitkan dengan realita dan matematika 
merupakan aktivitas manusia. Ini berarti matematika harus dekat 
dengan anak didik dan relevan dengan kehidupan nyata sehari-hari. 

 Matematika sebagai aktivitas manusia berarti manusia harus 
diberi kesempatan untuk menemukan kembali ide dan konsep 
matematika dengan bimbingan orang dewasa. Upaya ini dilakukan 
melalui penjelajahan berbagai situasi dan persoalan-persoalan 
realistik. Realistik dalam hal ini dimaksudkan tidak mengacu pada 
realitas saja, tetapi juga pada sesuatu yang dapat dibayangkan oleh 
siswa. Prinsip penemuan kembali dapat diinspirasi oleh prosedur-
prosedur pemecahan informal, sedangkan proses penemuan kembali 
menggunakan konsep matematisasi. 

 Ada dua jenis matematisasi yang diformulasikan oleh Treffers 
(1987), yaitu matematisasi horisontal dan vertikal. Berdasarkan 
keberadaan matematisasi horisontal dan vertikal, pendekatan dalam 
pendidikan matematika dapat dibedakan menjadi empat jenis yaitu 
pendekatan: mekanistik, empiristik, strukturalistik, dan realistik. 



46    |    Teori dan Aplikasi Bagi Mahasiswa PGMI 

Pendekatan mekanistik merupakan pendekatan tradisional yang tidak 
memperhatikan matematisasi horisontal dan vertikal. Pendekatan 
empiristik adalah suatu pendekatan yang menekankan pada 
matematisasi horisontal, tetapi mengabaikan matematisasi vertikal. 
Pendekatan strukturalistik merupakan pendekatan yang menekankan 
matematisasi vertikal, tetapi mengabaikan matematisasi horisontal. 
Pendekatan realistik adalah suatu pendekatan yang menggunakan 
masalah realistik sebagai pangkal tolak pembelajaran. Melalui 
aktivitas matematisasi horisontal dan vertikal diharapkan siswa-siswa 
dapat menemukan dan mengkonstruksi konsep-konsep matematika. 

 Pendidikan Matematika Realistik (PMR) merupakan teori belajar 
mengajar dalam matematika yang memiliki konsep dasar dan 
karakteristik  yang berbeda dengan yang lain. Pendidikan 
Matematika Realistik Indonesia (PMRI) merupakan adopsi dari 
Realistic Mathematis Education (RME)  yang sudah dikembangkan dan 
disesuaikan dengan konteks Indonesia, sehingga. PMRI bukanlah 
sekedar jiplakan dari RME yang dikembangkan di negara asalnya. 
Untuk memahami PMR secara memadai berikut ini dipaparkan 
pengertian PMR, prinsip-prinsip PMR, karakteristik PMR dan contoh 
penerapan PMR dalam pembelajaran matematika. 

 PMRI mengembangkan suatu teori pembelajaran matematika 
yang santun, terbuka dan komunikatif. Pendekatan ini dipandang 
sebagai pendekatan yang banyak memberikan harapan bagi dalam 
mengaplikasikan matematika ke dalam situasi kehidupan real. Guru 
dalam pembelajarannya di kelas tidak mengaitkan dengan skema 
yang telah dimiliki oleh siswa dan siswa kurang diberikan 
kesempatan untuk menemukan kembali dan mengkonstruksi sendiri 
ide-ide matematika. Menurut Van de Henvel- Panhuizen (dalam 
Suharta, 2004:1), bila anak belajar matematika terpisah dari 
pengalaman mereka sehari-hari maka anak akan cepat lupa dan tidak 
dapat mengaplikasikan matematika. 

III.2 Pengertian Pendidikan Matematika Realistik (PMR) 

 Pendidikan Matematika Realistik (PMR) adalah pendidikan 
matematika yang dilaksanakan dengan menempatkan realitas dan 
pengalaman siswa sebagai titik awal pembelajaran. Masalah-masalah 
realistik digunakan sebagai sumber munculnya konsep-konsep 
matematika atau pengetahuan matematika formal. Pembelajaran ini 
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sangat berbeda dengan pembelajaran matematika selama ini yang 
cenderung berorientasi kepada pemberian informasi dan 
menggunakan matematika yang siap pakai untuk menyelesaikan 
masalah-masalah. 

 Oleh karena matematika realistik menggunakan masalah realistik 
sebagai pangkal tolak pembelajaran, maka situasi masalah perlu 
diusahakan benar-benar kontekstual atau sesuai dengan pengalaman 
siswa-siswi, sehingga mereka dapat menyelesaikan masalah dengan 
cara-cara informal melalui matematisasi horisontal. Cara-cara 
informal yang ditunjukkan oleh siswa-siswi digunakan sebagai 
inspirasi pembentukan konsep atau aspek matematiknya, kemudian 
ditingkatkan ke matematisasi vertikal. Melalui proses matematisasi 
horisontal-vertikal diharapkan siswa-siswi dapat memahami atau 
menemukan konsep-konsep matematika (pengetahuan matematika 
formal). 

 Pembelajaran matematika menurut pandangan konstruktivis 
adalah memberikan kesempatan kepada siswa-siswi untuk 
mengkonstruk konsep-konsep atau prinsip-prinsip matematika 
dengan kemampuan sendiri melalui proses internalisasi. Guru dalam 
hal ini berperan sebagai fasilitator. Menurut Davis (1996), pandangan 
konstruktivis dalam pembelajaran matematika berorientasi pada: (1) 
Pengetahuan dibangun dalam pikiran melalui proses asimilasi atau 
akomodasi, (2) Dalam pengerjaan matematika, setiap langkah siswa-
siswi dihadapkan kepada apa yang dipahami, (3) Informasi baru 
harus dikaitkan dengan pengalaman siswa-siswi tentang dunia 
melalui suatu kerangka logis yang mentransformasikan, 
mengorganisasikan, dan menginterpretasikan pengalamannya, dan 
(4) Pusat pembelajaran adalah bagaimana siswa-siswi berpikir, bukan 
apa yang mereka katakan atau tulis. 

III.3 Prinsip-prinsip PMR 

 Ada tiga prinsip utama dalam PMR, yaitu penemuan kembali 
terbimbing (guided reinvention) dan matematisasi progresif (progressive 
mathematization); Fenomenologi didaktik (didactical penenomenology), 
serta mengembangkan model-model sendiri (self developed models). 
Penjelasan singkat dari prinsip-prinsip tersebut  sebagai berikut: 



48    |    Teori dan Aplikasi Bagi Mahasiswa PGMI 

1. Penemuan kembali terbimbing (guided reinvention) dan 
matematisasi progresif (progressive mathematization), artinya 
dalam mempelajari matematika, perlu diupayakan agar siswa-
siswi mempunyai pengalaman dalam menemukan sendiri 
berbagai konsep, prinsip matematika. 

2. Fenomenologi didaktik (didactical penenomenology), artinya bahwa 
dalam mempelajari konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan materi-
materi lain dalam matematika, para peserta didik perlu bertolak 
dari fenomena-fenomena kontekstual, yaitu masalah-masalah 
yang berasal dari dunia nyata, atau setidak-tidaknya dari 
masalah yang dapat dibayangkan. 

3. Mengembangkan model-model sendiri (self developed models), 
artinya bahwa dalam mempelajari konsep-konsep atau materi-
materi matematika yang lain melalui masalah-masalah  
kontekstual, siswa-siswi perlu mengembangkan sendiri model-
model atau cara menyelesaikan masalah tersebut.  

III.4 Karakteristik PMR 

 Karakteristik dasar yang menjadi ciri khusus dari PMR adalah 
menggunakan: konteks “dunia nyata”, model-model, produksi dan 
konstruksi, interaktif, dan keterkaitan (intertwinment). Penjelasan 
singkat tentang karakteristik PMR tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Menggunakan Konteks “Dunia Nyata” 

 Dalam PMR, pembelajaran diawali dengan masalah kontekstual 
(dunia nyata), sehingga memungkinkan siswa-siswi 
menggunakan pengalaman sebelumnya secara langsung. Proses 
penyarian (inti) dari konsep yang sesuai dari situasi nyata 
dinyatakan sebagai matematisasi horisontal. Melalui abstraksi 
dan formalisasi siswa-siswi akan mengembangkan konsep yang 
lebih komplit. Kemudian, mereka dapat mengaplikasikan 
konsep-konsep matematika ke bidang baru dari dunia nyata 
(applied mathematization). Karena itu, untuk menjembatani konsep-
konsep matematika dengan pengalaman anak didik sehari-hari 
perlu diperhatikan matematisasi pengalaman sehari-hari 
(mathematization of everyday experience) dan penerapan matematika 
dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Menggunakan Model-model (Matematisasi) 
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 Istilah model berkaitan dengan model situasi dan model 
matematika yang dikembangkan oleh peserta didik sendiri (self 
developed models). Peran self developed models merupakan jembatan 
bagi siswa-siswi dari situasi real ke situasi abstrak atau dari 
matematika informal ke matematika formal. Artinya siswa-siswi 
membuat model sendiri dalam menyelesaikan masalah. Pertama 
adalah model situasi yang dekat dengan dunia nyata mereka. 
Generalisasi dan formalisasi model tersebut akan berubah 
menjadi model-of  masalah tersebut. Melalui penalaran 
matematika model-of  akan bergeser menjadi model-for  masalah 
yang sejenis. Pada akhirnya, akan menjadi model matematika 
formal. Generalisasi dan formalisasi merupakan proses 
matematisasi dari situasi dunia nyata (real world) ke dunia abstrak 
yang bersifat formal. 

3. Menggunakan Produksi dan Konstruksi  

 Dalam PMR diatekankan bahwa dengan pembuatan “produksi 
bebas” siswa-siswi terdorong untuk melakukan refleksi pada 
bagian yang mereka anggap penting dalam proses belajar. 
Strategi-strategi informal siswa-siswi yang berupa prosedur 
pemecahan masalah kontekstual merupakan sumber inspirasi 
dalam pengembangan pembelajaran lebih lanjut yaitu untuk 
mengkonstruksi pengetahuan matematika formal. 

4. Menggunakan Interaktif  

 Interaksi antar murid dengan guru merupakan hal yang 
mendasar dalam PMR. Secara eksplisit bentuk-bentuk interaksi 
yang berupa negosiasi, penjelasan, pembenaran, setuju, tidak 
setuju, pertanyaan atau refleksi digunakan untuk mencapai 
bentuk formal dari bentuk-bentuk interaksi informal siswa-siswi.  

5. Menggunakan Keterkaitan (Intertwinment) 

 Dalam PMR pengintegrasian unit-unit matematika adalah 
esensial. Jika dalam pembelajaran kita mengabaikan keterkaitan 
dengan bidang yang lain, maka akan berpengaruh pada 
penyelesaian masalah. Dalam mengaplikasikan matematika, 
biasanya diperlukan pengetahuan yang lebih kompleks, dan 
tidak hanya aritmatika, aljabar, atau geometri tetapi juga bidang 
lain.  
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III.5 Penerapan PMR dalam Matematika 

 Untuk memberikan gambaran tentang implementasi PMR, 
berikut ini diberikan contoh pembelajaran pecahan di Madrasah 
Ibtida‟iyah (MI)/Sekolah Dasar (SD). Pecahan di MI/SD 
diinterpretasi sebagai bagian dari keseluruhan. Interpretasi ini 
mengacu pada pembagian unit ke dalam bagian yang berukuran 
sama. Dalam hal ini sebagai kerangka kerja siswa adalah daerah, 
panjang, dan model volume. 

 Dalam pembelajaran, sebelum siswa masuk pada sistem formal, 
terlebih dahulu mereka dibawa ke “situasi” informal. Misalnya, 
pembelajaran pecahan dapat diawali dengan pembagian menjadi 
bagian yang sama (misalnya pembagian kue) sehingga tidak terjadi 
loncatan pengetahuan informal anak  didik dengan konsep-konsep 
matematika (pengetahuan matematika formal). Setelah mereka 
memahami pembagian menjadi bagian yang sama, baru 
diperkenalkan istilah pecahan. Ini sangat berbeda dengan 
pembelajaran konvensional (bukan PMR) di mana siswa-siswi sejak 
awal dicekoki dengan istilah pecahan dan beberapa jenis pecahan. 

 Secara konkret, penerapan PMRI dalam pembelajaran dapat  
digambarkan dalam langkah-langkah operasional sebagai berikut: 

1. Pemberian masalah 

2. Penyelesaian masalah oleh siswa dengan cara mereka sendiri 

3. Siswa-siswi yang memiliki penyelesaian masalah yang berbeda-
beda mempresentasikan hasil pekerjaannya 

4. Siswa-siswi lain memberikan tanggapan terhadap pekerjaan yang 
telah dipresentasikan 

5. Dari beberapa penyelesaian dan hasil diskusi, akhirnya melalui 
proses negosiasi siswa-siswi memilih penyelesaian yang paling 
baik 

6. Siswa-siswi mengakhiri kegiatan penyelesaian masalah dengan 
refleksi 

 Berikut diberikan sebuah contoh penerapan PMRI dalam 
pembelajaran matematika Desain Pembelajaran Bercirikan 
Matematika Realistik Materi Pengukuran: Hubungan Antar Satuan 
Berat di Kelas 3 SD. 
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 Konsep-konsep pengukuran dalam kurikulum  matematika SD 
berhubungan dengan kegiatan membandingkan apa yang diukur 
dengan apa yang menjadi satuan ukuran standar. Menurut Pujiati 
(2004), pengalaman siswa yang cukup dalam mengukur akan 
membantu mengembangkan keterampilan siswa dalam kegiatan 
pengukuran. Salah satu  pengalaman yang dapat diajarkan kepada 
siswa adalah pengenalan terhadap alat ukur seperti timbangan untuk 
satuan berat, mistar untuk satuan panjang, dan gelas ukur untuk 
satuan volume. 

 Dengan mengenal dan mencoba secara langsung penggunaan 
alat-alat ukur tersebut, siswa tidak hanya akan mengetahui aplikasi 
praktis dari keterampilan menghitung yang telah dipelajarinya, tetapi 
juga akan berguna terhadap kualitas pemahaman mereka terhadap 
hubungan keterampilan mengukur dengan bidang lain seperti sains 
yang lebih banyak membutuhkan keterampilan ini. 

 Dalam Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI), 
pengenalan penggunaan alat ukur dapat dijadikan sebagai konteks 
untuk memulai mengajarkan hubungan antar satuan berat. Manfaat 
penggunaan konteks ini di awal pembelajaran seperti yang 
diungkapkan  Wijaya (2011) bahwa konteks dapat meningkatkan 
motivasi dan ketertarikan siswa dalam belajar matematika. Hal ini 
dikarenakan siswa diperkenalkan hal baru yang ada kaitannya dalam 
kehidupan sehari-hari siswa. Contoh Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran untuk materi pengukuran dapat disajikan sebagai 
berikut: 

 

RENCANAPELAKSANAANPEMBELAJARAN 

MataPelajaran : 

Satuan Pendidikan : 

Kelas/Semester : 

Materi Pokok  : 

Sub Materi  : 

Alokasi Waktu : 

 

Standar Kompetensi 
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Menggunakan pengukuran waktu, panjangdanberat dalam 
pemecahanmasalah 

 

Kompetensi Dasar 

Mengenalhubunganantarsatuanwaktu, antarsatuan panjang, 
danantarsatuan berat 

 

Indikator 

1. Mengestimasiberatsuatubendalebihdari,kurangdaridanatautepat1
kgdengan menggunakan timbangan. 

2. Menyimpulkanhubungan kgdenganons ataugramdan atau 
sebaliknyadengan bahasa siswa melaluiperwakilandari setiap 
kelompokdengan kegiatan menimbang. 

 

Tujuan Pembelajaran 

1. Siswadapatmemperkirakanberatsuatubendalebihdari,kurangdari
danatautepat1 kgdengan menggunakantimbangan. 

2. Siswadapatmenyimpulkanhubungankgdengangramatauonsdana
tausebaliknya dengan bahasa siswa melaluiperwakilan 
darisetiap kelompokdengan kegiatan menimbang 

Materi Pokok 

 Hubungan Antar Satuan Berat 

 

Metode dan Pendekatan Pembelajaran 

 Metode: diskusi, tanyajawab, tugas kelompok, investigasi, 
presentasi 

Pendekatan: PMRI(Pendidikan MatematikaRealisitikIndonesia) 

Langkah Pembelajaran 

Kegaitan Wak
tu 

Pendahuluan 

(Apersepsi) 

a. Guru mengucapkan salam. 

10’ 
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b. Guru mengecek kehadiran dankesiapan siswa. 
c. Gurubertanyakepadasiswaapakahadadiantaramerekayan

gpernah membantu ibu mereka untuk berbelanja  di  
pasar  atau toko. Jika ya, 
barangapasajayangbiasamerekabeli dan berapaberatnya? 

d. Guru mengingatkan berbagai macamalat 
pengukuranberatdalam kehidupan sehari-hari. 

(Motivasi) 

e. Gurumenceritakanbahwasaatinimanusiatelahmenciptaka
nberbagai alat pengukurberamisalnyatimbangan 
beratbadandantimbangan berat benda.Bayangkan jika 
kitatidak memilikitimbanganberat badan,maka kita akan 
mengalami kesulitan dalammengetahuiberat badan kita. 

Kegiatan Inti 

f. Selanjutnya,para 
siswadikelompokkanmenjadi8kelompok(setiap kelompok 
terdiri dari 5siswadengan jenjangkemampuan heterogen). 

g. Siswadimintaberkelompoksesuai dengankelompok 
masing-masing. 

h. GurumembagikanLKKkepadamasing-
masingkelompokdan menjelaskankegiatanyangakansiswa 
lakukandidalamkelas,yaitu menimbang. 

i. Kegiatan menimbang: 
 Aktivitas 1(menemukanbendayangpalingberatdan 

paling ringan) 
1) Sebelum  melakukan  kegiatan  menimbang,  

guru  menunjukkan 
beberapabendadidepankelasdenganberatbervaria
sidari100gr, 200 gr, 300grdan 1 kg 

2) Guru  memberikan  kesempatan  kepada  setiap  
kelompok  untuk melihat, 
mengamatidanmenimbangbenda-bendatersebut. 

3) Siswadalamkelompokmenyalinberatbenda-
bendadariyangpaling berat menujuyangpaling 
ringan kedalamLKK. 
 

40’ 
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 Aktivitas 2(menemukan1 kg=1000gram) 
4) Guru meminta setiap perwakilan kelompok 

untuk maju kedepan sedangkan 
kelompokyanglain mengamati dari jauh. 

5) Gurumembimbingsiswauntukmenimbangbenda-
bendaberukuran tepatsamadengan1kgdaribenda-
bendayangberukuran100gr, 200 grdan 300gr. 

6) Guru meminta siswa mengisi LKK berdasarkan 
hasil kegiatan menimbangpada aktivitas 2 

7) Guru membimbingsiswauntuk menyimpulkan 
aktivitas 2 

 Aktivitas3 
8) Denganlangkahyangsamapadaaktivitas2yangdim

ulaidariguru memintasetiap perwakilan kelompok 
untuk majukedepan sedangkan 
kelompokyanglain mengamati dari jauh. 

9) Gurumembimbingsiswa untukmenemukanbenda-
bendaberukuran tepatsamadengan1onsdaribenda-
bendayang berukuran10gr dengan kegiatan 
menimbang. 

10) Guru meminta siswa mengisi LKK berdasarkan 
hasil kegiatan menimbangpada aktivitas3 

11) Guru membimbingsiswauntuk menyimpulkan 
aktivitas 3 

12) Gurumemintasiswamenentukanhubungankgdeng
angramatau ons. 

13) Guru berkelilingkesetiap kelompok. 
j. Setelah  waktu  diskusi  kelompok  selesai,  guru  meminta   

beberapa 
kelompok(sukarela)untukmenunjukkanhasilkerja 
kelompokdidepan kelas.Karena 
keterbatasanwaktu,tidaksemua kelompokdiminta 
presentasi di depan kelas. 

k. Didalamsesipresentasiini,gurumemintapartisipasianggota
kelompok lain untuk mengungkapkan pendapat 
merekaakan hasil kerjakelompok yangdipresentasikan. 

l. Melaluiprosespresentasiini,gurumengarahkansiswa untuk 
mengenal konsep menentukan hubungan kgdengan ons 
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Penutup 

m. Siswa,   dengan   arahan  dari   guru,  menyimpulkan   
hasil   kegiatan pembelajaran berkaitan dengan hubungan 
kg,gram, dan ons. 

n. Guru memberikan penjelasan tambahan, memberikan 
penguatan atau pembetulan terhadap jawaban atau 
penjelasan siswa. 

10’ 

 

Sumber/Bahan/AlatPembelajaran: 

BahanAjar 

1. Buku MatematikauntukSD/MI(BSE) KelasIII 
2. LembarKegiatan Kelompok. 

Alat:Timbangan, 1 bendadengan berat 1 kg, 12 bendadengan berat 10 
gram 

 

Penilaian 

 LKK 
 Partisipasi siswaselamadiskusi 

 

Mengetahui, 

KepalaSekolah 

 

 

 

 

………………………………  

NIP. 

 

……........, …….………… 

Guru MataPelajaran 

 

 

 

 

………………………………  

NIP. 
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Lembar Kegaitan Kelompok (LKK) 

 

Nama Anggota Kelompok: 

1. ………………. 
2. ………………. 
3. ………………. 
4. ………………. 
5. ………………. 

Diskusikandengankelompokmu pertanyaan-pertanyaan di bawah 
ini. 

Aktivitas 1 

Berdasarkanhasil timbangan,urutkandariyangmulaiberatkeyang 
paling ringan 

 

 

Urutan: 

1. …………………….. (berat: ……) 
2. …………………….. (berat: ……) 
3. …………………….. (berat: ……) 
4. …………………….. (berat: ……) 

Berdasarkan hasl pengukuran yang anda lakukan, isilah pertanyaan 
berikut: 

 

Mengapa ………. paling berat? ………………………………………… 

Mengapa ………. paling ringan? ………………………………………. 

 

Aktivitas 2 
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Lakukankegiatan menimbangbeberapakemasan pasiruntuk 
memperolehtotal pasirdengantotal berat1kg.Kamubisamemilih 
menggunakankemasanpasirdenganberat100gram,200gram,atau 300 
gram. 

 

 

 

 

Dari kegaian yang dilakukan isilah table berikut ini: 

Berat Banyak 
Kemasan 100 

gram 

Banyak 
Kemasan 200 

gram 

Banyak 
Kemasan 300 

gram 

1 kg ………… ………… ………… 

 

Kesimpulan yang diperoleh adalah: 

 

 

 

 

 

Aktivitas 3 

Jika diberikan suatu kemasan dengan berat 10 gram seperti gambar 
berikut: 

 

 

 

 

Berat Banyak Kemasan 10 gram 

1 ons ………. buah 

 

100 gram 200 gram 300 gram 

1 kg = ………….. gram 

10 gram 
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Dari tabel di atas, total kemasan yang kamu perlukan untuk 
memperolehkemasan pasir ……onsadalah………………..gram 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan aktivitas 2 dan 3 di atas, simpulkanlah beberapa hal 
berikut: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.6 Kelebihan Pembelajaran Matematika Realistik  

 Menurut Suwarsono (2001:5) terdapat beberapa kekuatan atau 
kelebihan dari pembelajaran matematika realistik, yaitu: 

1. Pembelajaran matematika realistik memberikan pengertian yang 
jelas kepada siswa tentang keterkaitan matematika dengan 
kehidupan sehari- hari dan kegunaan pada umumnya bagi 
manusia.  

2. Pembelajaran matematika realistik memberikan pengertian yang 
jelas kepada siswa bahwa matematika adalah suatu bidang kajian 
yang dikonstruksi dan dikembangkan sendiri oleh siswa tidak 
hanya oleh mereka yang disebut pakar dalam bidang tersebut. 

1 ons = ………….. gram 

1 ons = ………….. gram 

2 ons = ………….. gram 

5 ons = ………….. gram 

10 ons = ………….. gram 

1 kg = …………..gram 

1 kg = …………. ons 
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3. Pembelajaran matematika realistik memberikan pengertian yang 
jelas kepada siswa bahwa cara penyelesaian suatu soal atau 
masalah tidak harus tunggal dan tidak harus sama antara yang 
satu dengan orang yang lain. Setiap orang bisa menemukan atau 
menggunakan cara sendiri, asalkan orang itu sungguh-sungguh 
dalam mengerjakan soal atau masalah tersebut. Selanjutnya 
dengan membandingkan cara penyelesaian yang satu dengan 
cara penyelesaian yang lain, akan bisa diperoleh cara 
penyelesaian yang paling tepat, sesuai dengan tujuan dari proses 
penyelesaian masalah tersebut. 

4. Pembelajaran matematika realistik memberikan pengertian yang 
jelas kepada siswa bahwa dalam mempelajari matematika, proses 
pembelajaran merupakan sesuatu yang utama dan orang harus 
menjalani proses itu dan berusaha untuk menemukan sendiri 
konsep-konsep matematika dengan bantuan pihak lain yang 
sudah lebih tahu (misalnya guru). Tanpa kemauan untuk 
menjalani sendiri proses tersebut, pembelajaran yang bermakna 
tidak akan tercapai. 

III.7 Kesulitan dalam Implementasi Pembelajaran 
Matematika Realistik 

 Adanya persyaratan-persyaratan tertentu agar kelebihan PMR 
dapat muncul justru menimbulkan kesulitan tersendiri dalam 
menerapkannya. Kesulitan-kesulitan tersebut, yaitu: 

1. Tidak mudah untuk merubah pandangan yang mendasar tentang 
berbagai hal, misalnya mengenai siswa, guru dan peranan soal 
atau masalah kontekstual, sedang perubahan itu merupakan 
syarat untuk dapat diterapkannya PMR. 

2. Pencarian soal-soal kontekstual yang memenuhi syarat-syarat 
yang dituntut dalam pembelajaran matematika realistik tidak 
selalu mudah untuk setiap pokok bahasan matematika yang 
dipelajari siswa, terlebih- lebih karena soal-soal tersebut harus 
bisa diselesaikan dengan bermacam- macam cara. 

3. Tidak mudah bagi guru untuk mendorong siswa agar bisa 
menemukan berbagai cara dalam menyelesaikan soal atau 
memecahkan masalah. 
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4. Tidak mudah bagi guru untuk memberi bantuan kepada siswa 
agar dapat melakukan penemuan kembali konsep-konsep atau 
prinsip-prinsip matematika yang dipelajari.  
 
 
 
 
 

Rangkuman 

1. Pendidikan Matematika Realistik (PMR) adalah pendidikan 
matematika yang dilaksanakan dengan menempatkan realitas 
dan pengalaman siswa-siswi sebagai titik awal pembelajaran. 
Masalah-masalah realistik digunakan sebagai sumber munculnya 
konsep-konsep matematika atau pengetahuan matematika 
formal. 

2. Pendidikan Matematika Realistik (PMR) memiliki 3 prinsip 
utama, yaitu: (1) Penemuan kembali terbimbing (guided 
reinvention) dan matematisasi progresif (progressive 
mathematization); (2) Fenomenologi didaktik (didactical 
penenomenology), serta (3) Mengembangkan model-model sendiri 
(self developed models). 

3. Pendidikan Matematika Realistik (PMR) memiliki karakteristik 
dasar yang menjadi ciri khusus, yaitu menggunakan: (1) konteks 
“dunia nyata”, (2) model-model, (3) produksi dan konstruksi, (4) 
interaktif, dan (5) keterkaitan (intertwinment). 

 

Latihan 

Secara individu, desainlah sebuah kegiatan pembelajaran untuk 
mengajarkan materi matematika di MI dengan menerapkan prinsip 
Pendidikan Matematika Realistik Indonesia 

 

Tes Formatif 

Petunjuk: Kerjakan semua soal! 
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1. Jelaskan pengertian PMRI? 
2. Jelaskan prinsip-prinsip PMRI! 
3. Sebutkan dan jelaskan karaktersitik PMRI! 
4. Buatlah langkah-langkah pembelajaaran matematika di 

MIberdasarkan pendekatan PMRI dengan memilih salah satu 
topic matematika MI! 

Kunci Jawaban 

1. Pendidikan matematika reliastik Indonesia adalah Pendekatan ini 
dipandang sebagai pendekatan yang banyak memberikan 
harapan bagi dalam mengaplikasikan matematika ke dalam 
situasi kehidupan real. 

2. Sudah jelas (pada uraian teori) 
3. Sudah jelas (pada uraian teori) 
4. Kegaitan pembelajaran yang dibuat disesuai dengan topic 

matematika MI yang dilih oleh mahasiswa dan disesuaikan dengan 
prinsip PMRI. 
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B A B 

IV 
PEMBELAJARAN BILANG 
BULAT  

 

IV. BAB IV PEMBELAJARAN BILANG BULAT 

 

A. Pendahuluan 

 Bagian 4 ini akan membahas tentang pembelajaran bilangan 
bulat. Pembelajaran bilangan bulat merupakan salah satu materi 
dasar pada Madarasah Ibtidaiyah sehingga untuk memahamkan 
kepada siswa tentang materi ini perlu model dan strategi 
pembelajaran yang tepat. 

 Pembelajaran bilangan bulat menjadi penting karena pemahaman 
konsep ini banyak digunakan menyelesaikan permasalahan-
permasalahan di lingkungan sekirar siswa. Oleh karenanya pemahan 
tentang operasi pada bilangan bulat serta sifat-sifatnya diharapkan 
dapat tersampaikan dengan baik kepada siswa sehingga tidak terjadi 
kesalahan konsep dalam memahami materi ini. 

 Pada perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu mendesain 
suatu model pembelajaran dalam negajarkan materi bilanga bulat. 
Oleh karenanya pada bagian ini disiapkan LK 4.1. sebelum 
mahasiswa mendesain pembelajaran cara mengajarkan bilangan bulat 
diawali dengan pemodelan yang diakukan oleh dosen. Diharapkan 
dengan adanya pemodelan ini mahasiswa mendapat inspirasi tetang 
cara membelajarkan siswa. 

B. Kompetensi Dasar 

 Mahasiswa-mahasiswi mampu merencanakan,melaksanakan dan 
mengevaluasi pembelajaran bilangan di MI. 

 

C. Tujuan Pembelajaran 
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1. Mahasiswa mampu menyusun RPP bilangan bulat dan 
operasinya dengan model pembelajaran kooperatif, 

2. Mahasiswa dapat melaksanakan pembelajaran bilangan bulat dan 
operasinya dengan model pembelajaran kooperatif, dan 

3. Mahasiswa mampu mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran 
bilangan bulat dan operasinya dengan model pembelajaran 
kooperatif 

 

D. Langkah Kegitan Pembelajaran 

 

Langkah Kegiatan Metode 

Kegiatan Awal  

1. Apersepsi dengan memberikan pertanyaan 
sebagai berikut: 
Berapa hasil dari penjumlahan 23 + (-5)? 
Mahasiswa diminta menjawab dengan cara 
sukarela.  
Bagaimana cara anda mendapatkan jawaban 
yang anda sampaikan? 

Tanya jawab 

 

 

2. Dosen bertanya pada mahasiswa-mahasiswi 
“ Bagaimana cara mengajarkan kepada siswa 
MI jika ada soal seperti contoh di atas?” 

Tanya jawab 

 

 

 

3. Dosen menyampaikan kompetensi dasar dan 
indikator yang hendak dicapai. 

 

Presentasi 

Kegiatan Inti  

4. Dosen memodelkan pembelajaran bilangan 
bulat dengan model kooperatif. Mahasiswa 
mencermati langkah-langkah pembelajaran 
yang dimodelkan dosen. 

 

Modeling 
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5. Dosen memberi penguatan tentang langkah-
langkah model kooperatif. 

Presentasi 

 

6. Secara berkelompok mahasiswa menyusun 
RPP pembelajaran bilangan bulat dan 
operasinya dengan langkah-langkah 
kegiatan sesuai dengan model kooperatif. 
Dosen membimbing mahasiswa-mahasiswi 
dalam penyusunan RPP. 

Kerja 
Kelompok 

 

 

 

7. Salah satu kelompok dipilih secara acak 
untuk mempraktekkan hasil RPP yang telah 
di susun. 

Presentasi  

8. Kelompok yang mendapat giliran praktek 
mengajar diminta untuk mengisi lembar 
evaluasi diri. 

Individual 

9. Kelompok lain memberi masukan terhadap 
praktik yang dilakukan. 

Diskusi Kelas 

10. Dosen memberikan penguatan tentang 
materi bilangan bulat dan operasinya serta 
pembelajarannya. 

Presentasi 

Kegiatan Akhir  

11. Dosen melakukan refleksi terhadap proses 
dan materi perkuliahan tentang 
pembelajaran bilangan bulat dan operasinya. 

Tanya jawab 

 

1. Lembar Kegiatan Mahasiswa (LKM 4.1) 

 Menyusun RPP Bilangan Bulat dan Operasinya dengan Model 
Pembelajaran Kooperatif 

 

2. Tujuan  
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 Mahasiswa dapat membuat rencana pelaksanaan pembelajaran 
(RPP) bilangan cacah dengan pembelajaran langsung.  

 

3. Petunjuk 

a. Bekerjalah secara kelompok,   
b. Cermati langkah-langkah pemodelan yang diberikan dosen. 

Bila belum mengerti, baca kembali langkah-langkah PMRI 
pada Paket 1, 

c. Buatlah RPP untuk alokasi waktu 25 menit dengan 
menggunakan format berikut. 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Satuan Pendidikan : Madrasah Ibtidaiyah(MI) 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas / Semester :  

Tahun Pelajaran :  

Waktu   : 2 x 30 menit 

Standar Kompetensi  

 

 

 

Kompetensi Dasar 
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Indikator  

 

 

 

 

 

Materi Pokok                          

 

 

 

 

Model Pembelajaran:  

 

 

 

 

Media Pembelajaran 

 

 

 

 

 

Kegiatan Belajar Mengajar 
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1. Kegiatan Awal  

 

 

 

 

 

2. Kegiatan Inti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Buku Daras Strategi Pembelajaran Matematika    |    69 

3. Penutup 

 

 

 

 

 

4. Penilaian 
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Rencana Pelaksanaan PembelajaranPemodelan Dosen 

Sekolah  : MI “Harapan Ummat” 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester :  V/ I 

Pertemuan  :  I 

Waktu   :  2 x 35‟ 

Standar Kompetensi : Melakukan operasi hitung bilangan 
bulat, serta menggunakannya dalam pemecahan masalah 

Kompetensi Dasar  :  Melakukan operasi hitung campuran bilangan 

  bulat 

Indikator  :Melakukan operasi penjumlahan dan 

    pengurangan bilangan bulat 

Materi Pokok  :  Perkalian dan pembagian. 

Metode pembelajaran :  Pembelajaran model kooperatif 

 

Langkah perkuliahan Metode 

Kegiatan Awal 

 Guru memotivasi siswa-siswi dengan 
bercerita tentang kegiatan yang 
berhubungan dengan penjumlahan dan 
pengurangan.  

 

Brainstorming 

 

 

 

 Guru mengingatkan kembali operasi 
penjumlahan dan pengurangan 

Diskusi kelompok 

Kegiatan Inti 

 Membentuk siswa-siswi menjadi 
beberapa kelompok yang masing-masing 
beranggotakan 4-5 anak secara heterogen. 

 

Tanya jawab 
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 Menjelaskan aturan-aturan dalam 
kelompok. 

Diskusi kelompok 

 

 Melakukan operasi penjumlahan dan 
pengurangan dengan menggunakan 
media kancing baju dipraktekkan 
langsung oleh anak yang dibimbing guru 

Demonstrasi 

 

 

 

 Mengamati dan mengerjakan  LKS yang 
diberikan oleh guru 

Diskusi kelompok 

 Guru memberi materi penguatan dan 
kesimpulan. 

Presentasi 

 Memberikan penghargaan kepada siswa-
siswi yang mendapat nilai tertinggi dalam 
mengerjakan LKS 

Diskusi kelompok 

 

 

 Guru memberi kesimpulan dan 
penguatan. 

Presentasi 

 

Kegiatan Penutup 

 Pemajangan hasil karya siswa-siswi 

 

penugasan 

 Pemberian tugas untuk membuat tabel 
perkalian dan pembagian. 

penugasan 

 

Media  : lingkungan sekitar, kancing baju dan LKS 

Penilaian : 

a. Kognitif: menjumlahkan dan menguarangkan bilangan bulat  
b. Psikomotorik: terampil dalam menggunakan benda-benda 

konkrit(kancing baju)dalam kegiatan pembelajaran. 
c. Afektif: antusiasme dalam mengikuti pelajaran, perhatian pada 

guru, konsentrasi ketika mengerjakan tugas 
 

E. Kegiatan Belajar: Uraian Materi 
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IV.1 Pengertian Bilangan Bulat 

 Bilangan bulat merupakan perluasan dari bilang cacah. 
Himpunan bilangan bulat digunakan untuk menjawab permaslahan 
yang tidak terjawab pada semesta bilangan cacah. Misal, tidak ada 
jawaban untuk permasalahan “3 – 5” pada semesta bilangan cacah. 
Dengan kata lain terdapat beberapa kekurangan, apabila semesta 
pembicaraan tetap dipertahankan pada himpunan bilangan cacah. 
Oleh karena itu, perlu adanya perluasan bilangan cacah yang 
selanjutnya menjadi himpunan bilangan bulat. 

 Himpunan bilangan bulat terdiri atas himpunan bilangan asli, 
yaitu {1, 2, 3, 4, ... } yang selanjutnya disebut himpunan bilangan bulat 
positif, bilangan nol dan himpunan lawan dari bilangan asli, yaitu {-1, 
-2, -3, .... } yang selanjutnya disebut himpunan bilangan bulat negatif. 
Jadi himpunan bilangan bulat adalah {... , -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ... }. 
Sedangkan gabungan bilangan nol dan bilangan asli disebut dengan 
bilangan cacah. Hubungan bilangan nol, bilangan asli, bilangan cacah 
dapat visualisasikan pada gambarberikut:  

Ilustrasi: 

 

 

 

 Jika dilihat dari gambar di atas, dapat diartikan bahwa untuk 
bilangan bulat positif (bilangan asli) digambarkan sebagai jarak 
berarah ke kanan pada garis bilangan yang dimulai dari “0” (nol). 
Untuk bilangan bulat negatif digambarkan sebagai jarak berarah ke 
kiri pada garis bilangan yang dimulai dari 0. Bilangan 0 adalah 
bilangan yang tidak negatif dan tidak positif, disebut juga bilangan 
netral. 

IV.2 Operasi Bilangan Bulat 

1. Penjumlahan dan Pengurangan Bilangan Bulat 

 Bagian ini akan dijabarkan bagaimana menjumlahkan dan 
mengurangkan dua bilangan bulat. Penjumlahan dan pengurangan 
dua bilangan bulat mencakup: 
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a. Penjumlahan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif. 
b. Penjumlahan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat 

negatif. 
c. Penjumlahan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat 

positif. 
d. Penjumlahan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat 

negatif. 
e. Pengurangan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif. 
f. Pengurangan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat 

negatif. 
g. Pengurangan bilangan Bulat negatif dengan bilangan Bulat 

positif. 
h. Pengurangan bilangan Bulat negatif dengan bilangan Bulat 

negatif. 

 Untuk pengurangan bilangan bulat tidak secara eksplisit diuraian 
pada pembahasan ini, karena pengurangan pada dasarnya adalah 
penjumlahan dengan lawannya. 

 

Operasi Hitung Penjumlahan Bilangan Bulat pada Garis Bilangan 

 Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam 
penggunaan garis bilangan untuk  peragaan operasi hitung pada 
bilangan bulat. 

1. Setiap akan dilakukan peragaan, posisi awal peragaan harus 
dimulai dari bilangan 0 (skala nol). 

2. Untuk bilangan bulat positif ditunjukkan dengan ujung anak 
panah yang mengarah ke bilangan positif (kanan) dan untuk 
belangan negatif ditunjukkan dengan ujung anak panah yang 
mengarah ke bilangan negatif (kiri) pada garis bilangan yang 
digunakan. Misalnya untuk menunjukkan bilangan 3, caranya 
adalah pangkal anak panah terletak di skala nol, kemudian ujung 
anak panah bergerak maju ke arah kanan sampai berhenti di 
skala 3. 

 

Ilustrasi: 
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Sedangkan untuk menunjukkan bilangan -4, caranya adalah 
pangkal anak panah terletak di skala nol, kemudian ujung anak 
panah bergerak maju ke arah kiri sampai  berhenti di skala -4. 

 

Ilustrasi: 

 

 

3. Untuk operasi hitung penjumlahan bilangan bulat, ujung 
anak panah bilangan yang ditambahkan diteruskan maju 
sejauh bilangan yang penambahnya. Perlu diperhatikan, 
apabila penambahnya bilangan bulat positif, maka gerakan 
maju anak panah harus ke arah bilangan positif (kanan). 
Sebaliknya apabila penambahnya bilangan bulat negatif, 
maka gerakan maju anak panah harus ke arah nilangan bulat 
negatif (kiri). Hasil akhir dari penjumlahan kedua bilangan 
bulat tersebut dilihat dari posisi akhir ujung anak panah. 

4. Operasi hitung pengurangan bilangan bulat, ujung anak 
panah bilangan yang dikurang diteruskan mundur sejauh 
bilangan pengurangnya. Apabila pengurangnya bilangan 
bulat positif, maka gerakan mundur anak panah harus ke 
arah bilangan positif. Apabila pengurangnya bilangan bulat 
negatif, maka gerakan mundur anak panah harus ke arah 
bilangan negatif. Hasil akhir dari pengurangan kedua 
bilangan bulat tersebut dilihat dari posisi akhir ujung anak 
panah. 
 

Operasi Hitung Perkalian Bilangan Bulat pada Garis Bilangan 

 Perkalian adalah penjumlahan berulang. Misalnya, 4 x 3 artinya 3 
+ 3 + 3 + 3, dan 5 x 2 artinya 2 + 2 + 2 + 2 + 2. Ada beberapa prinsip 
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yang harus diperhatikan dalam penggunaan garis bilangan untuk 
menjelaskan peragaan operasi hitung perkalian pada bilangan bulat. 

1. Setiap akan dilakukan peragaan, posisi awal peragaan harus 
dimulai dari bilangan 0 (skala nol). 

2. Apabila pengalinya adalah bilangan Bulat positif, maka ujung 
anak panah menghadap ke bilangan positif (kanan), dan apabila 
pengalinya adalah bilangan bulat negatif, maka ujung anak 
panah menghadap ke bilangan negatif (kiri). 

3. Gerakan maju anak panah menunjukkan bilangan yang akan 
dikalikan adalah bilangan positif, sedangkan  gerakan mundur 
anak panah menunjukkan bilangan penaglinya adalah bilangan 
negatif. 

4. Hasil perkalian ditunjukkan dengan skala yang ditunjukkan anak 
panah pada langkah yang terakhir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrasi: 

 

Jadi 5 x 2 = 10 

 

 

 

Contoh: 

Nyatakan 5 x 2 sebagai penjumlahan 
berulang dan nyatakan pada garis 
bilangan serta tentukan hasilnya! 

Jawab: 

5 x 2 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10 
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Ilustrasi: 

 

Jadi 5 x (-2) = -10 atau 5 x (-2) = -(5 x 2) 

 

Selanjutnya dijelaskan perkalian bilangan bulat negatif  dengan 
bilangan bulat positif. Misalnya, bagaimana cara menjelaskan hasil 
perkalian (-3) x 5? Untuk memahami hasil operasi hitung perkalian 
tersebut dapat dijelaskan dengan menggunakan skema berikut: 

 

 

 

Contoh: 

Nyatakan 5 x (-2) sebagai penjumlahan 
berulang dan nyatakan pada garis 
bilangan serta tentukan hasilnya! 

Jawab: 

5 x (-2) = (-2) + (-2) + (-2) + (-2) + 
(-2) = -10 
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Berdasarkan pada skema di atas, hasil perkalian (-3) x 5  adalah -15 
atau (-3) x 5 = -(3 x 5) = -15. 

 Perhatikan pula penjelasan tentang perkalian bilangan bulat 
negatif  dengan bilangan bulat negatif. Misalnya, bagaimana cara 
menjelaskan hasil perkalian (-3) x (-5)? Untuk memahami hasil operasi 
hitung perkalian tersebut dapat dijelaskan dengan menggunakan 
skema berikut: 

 

Berdasarkan pada skema di atas, hasil perkalian (-3) x (-5)  adalah 15. 

IV.3 Sifat-sifat Bilangan Bulat 

1. Sifat Operasi Hitung Penjumlahan Bilangan Bulat 

 Di sini akan dibahas sifat-sifat operasi hitung penjumlahan 
bilangan bulat, yaitu sifat tertutup, sifat pertukaran (komutatif), sifat 
pengelompokkan (asosiatif), sifat identitas dan sifat invers.  

a. Sifat Tertutup 

Perhatikan himpunan bilangan bulat Z = { ..., -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 
3, 4, ... }, kemudian ambilah sebarang dua bilangan bulat, 
jumlahkan dan periksalah hasilnya. Apakah hasil penjumlahan 
dua bilangan bulat tersebut merupakan bilangan bulat juga? 
Untuk memeriksa hasil penjumlahan dua bilangan bulat tersebut, 
ambilah beberapa pasang bilangan bulat. Misalnya kita ambil 
bilangan 5 dan -3, maka hasil penjumlahannya adalah 5 + (-3) = 2 
merupakan bilangan bulat. Demikian juga untuk pasangan 
bilangan -8 dan -7, hasil penjumlahan -8 dan -7 adalah -8 + (-7) = -
15 juga merupakan bilangan bulat. Dapat disimpulkan bahwa 
hasil penjumlahan dua bilangan bulat adalah bilangan bulat pula, 
dengan kata lain bahwa penjumlahan bilangan bulat bersifat 
tertutup. 

 



76    |    Teori dan Aplikasi Bagi Mahasiswa PGMI 

b. Sifat Pertukaran (Komutatif)  

Apabila kita ambil dua bilangan bulat, kemudian kita jumlahkan, 
apakah hasil penjumlahan bilangan pertama ditambah bilangan 
kedua sama dengan hasil penjumlahan bilangan kedua ditambah 
bilangan pertama? Untuk memeriksa, kita ambil dua bilangan 
bulat, misalnya 8 + (-5) apakah sama dengan -5 + 8? Hasil 8 + (-5) 
= 3 dan -5 + 8 = 3. Dengan demikian 8 + (-5) = -5 + 8 artinya 
penjumlahan dua bilangan bulat dapat dipertukarkan, atau dapat  
dikatakan bahwa penjumlahan dua bilangan bulat bersifat 
komutatif. Dapat diperiksa untuk beberapa pasangan bilangan 
bulat yang lainnya. 

 

 

 

 

  

c. Sifat Pengelompokan (Asosiatif) 

Untuk memahami sifat pengelompokan operasi hitung 
penjumlahan bilangan bulat, cermatilah contoh berikut  (3 + (-5)) 
+ 8 dan 3 + ((-5) + 8), apakah memperoleh hasil yang sama? Hasil 
penjumlahan (3 + (-5)) + 8 = -2 + 8 = 6 dan 3 + ((-5) + 8) = 3 + 3 = 6 
ternyata hasilnya sama. Demikian juga dapat diperiksa 
penjumlahan ((-3) + (-4)) + (-5) dan (-3) + ((-4) + (-5)), hasil 
penjumlahan ((-3) + (-4)) + (-5) = (-7) + (-5) = -12 dan (-3) + ((-4) + 
(-5)) = (-3) + (-9) = -12 ternyata hasilnya sama. 

Penjumlahan tiga buah bilangan bulat dengan bilangan bulat 
pertama dikelompokan dengan bilangan kedua terlebih dahulu, 
kemudian ditambahkan dengan bilangan ketiga hasilnya sama 
dengan penjumlahan bilangan kedua dikelompokan dengan 
bilangan ketiga terlebih dahulu kemudian hasilnya ditambahkan 
dengan  bilangan pertama. Dalam hal ini maka penjumlahan 
bilangan bulat berlaku sifat pengelompokan (asosiatif). 

 

 

 

Untuk sebarang dua bilangan bulat a dan b berlaku 

                           a + b = b + a 

 

Untuk sebarang tiga bilangan bulat a, b dan c berlaku 

                           (a + b) + c = a + (b + c) 
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d. Sifat Bilangan Nol (Unsur Identitas) 

Nol yang dinotasikan dengan “0” adalah salah satu anggota dari 
himpunan bilangan bulat. Penjumlahan bilangan nol dengan 
sebarang bilangan bulat akan menghasilkan bilangan bulat itu 
sendiri.  

Contoh: 

1. 6 + 0 = 6 
2. 0 + 6 = 6 
3. (-6) + 0 = -6 
4. 0 + (-6) = -6 
5. 0 + 0 = 0 

Secara umum dapat disimpulkan bahwa: 

  

 

 

 

e. Sifat Invers Penjumlahan (Lawan Suatu Bilangan Bulat) 

Salah satu cara memahami adanya lawan suatu bilangan bulat 
adalah dengan memperhatikan garis bilangan seperti berikut. 

 

Ilustrasi: 

 

Pada garis bilangan di atas tampaklah bahwa titik yang bertanda 
negatif dan positif masing-masing mempunyai jarak yang sama 
terhadap titik 0. Contohnya titik 1 dan -1 berjarak sama terhadap 
titik 0. Demikian juga titik-titik 2, 3, 4, .... dan titik-titik -2, -3, -4, ... 
masing-masing berjarak sama terhadap titik 0. Apabila 
diperhatikan lebih lanjut bahwa letak titik yang bertanda 1, 2, 3, 4, 
... berseberangan dengan titik-titik yang bertanda -1, -2, -3, -4, .... 

Untuk sebarang bilangan bulat a berlaku 

                           a + 0  = 0 + a = a 
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Hal ini dapat diartikan bahwa titik bertanda 1 berlawanan 
letaknya terhadap titik betanda 0 dengan titik bertanda -1. 
Demikian juga titik-titik 2, 3, 4, ... berlawanan letaknya terhadap 
titik  bertanda 0 dengan titik-titik bertanda -2, -3, -4, .... 

Selanjutnya dilihat hasil penjumlahan dua bilangan yang saling 
berlawanan, misalnya kita ambil beberapa contoh berikut: 

1. (-1) + 1 = 0 
2. 1 + (-1) = 0 
3. 2 + (-2) = 0 
4. (-2) + 2 = 0 

Berdasarkan contoh-contoh di atas tampaklah bahwa 
penjumlahan dua bilangan yang saling berlawanan hasilnya 0. 
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa lawan dari 
sebarang bilangan adalah negatif dari bilangan bulat itu sendiri; 
dan penjumlahan dua bilangan buah bilangan bulat yang saling 
berlawanan hasilnya 0.  

 

 

 

 

 

 

 

2. Operasi Hitung Pengurangan Bilangan Bulat pada Garis 
Bilangan 

 Pada bagian ini diuraikan bagaimana pengurangan dua bilangan 
bulat sebagai penjumlahan dengan lawannya, dan pengurangan 
bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan. Pengurangan a – 
b didefinisikan sebagai penjumlahan a dengan lawannya b. Contoh 
berikut akan menjelaskan bagaimana pengurangan dua bilangan 
bulat. 

 

 

Untuk sebarang bilangan bulat a memiliki invers jumlah 
–a (dapat juga dikatakan bahwa invers jumlah dari –a 

adalah a) dan berlaku 

                           a + (-a)  = (-a) + a = 0 
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Ilustrasi: 

 

Jadi 8 - 3 = 5 

 

 

 

Sifat Operasi Hitung Pengurangan Bilangan Bulat 

 Pada bagian akan dibahas sifat-sifat operasi hitung pengurangan 
bilangan bulat, yaitu sifat tertutup, sifat pertukaran (komutatif), sifat 
pengelompokkan (asosiatif), sifat identitas dan sifat invers.  

1. Sifat Tertutup 

Perhatikan himpunan bilangan bulat Z = { ..., -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 
3, 4, ... }, kemudian ambilah sebarang dua bilangan bulat, 
kurangkanlah dan periksalah hasilnya! Apakah hasil 
pengurangan dua bilangan bulat tersebut merupakan bilangan 
bulat juga? Untuk memeriksa hasil pengurangan dua bilangan 
bulat tersebut, ambilah beberapa pasang bilangan bulat. 
Misalnya, kita ambil bilangan 5 dan -3, maka hasil 
pengurangannya adalah 5 - (-3) = 8  merupakan bilangan bulat. 
Demikian juga untuk pasangan bilangan -8 dan -7, hasil 

Contoh: 

Nyatakan 8 - 3 pada garis 
bilangan dan tentukan 
hasilnya! 

 Jawab: 

8 – 3 = 8 + (-3) = 5 
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pengurangan -8 dan -7 adalah (-8) - (-7) = -1 juga merupakan 
bilangan bulat. Dapat disimpulkan bahwa hasil pengurangan dua 
bilangan bulat adalah bilangan bulat pula, dengan kata lain 
bahwa pengurangan bilangan bulat bersifat tertutup. 

2. Sifat Pertukaran (Komutatif)  

Apabila kita ambil dua bilangan bulat, kemudian kita kurangkan, 
apakah hasil pengurangan bilangan pertama dikurangkan 
bilangan kedua sama dengan hasil pengurangan bilangan kedua 
dikurangkan bilangan pertama? Untuk memeriksa kita ambil dua 
bilangan bulat, misalnya 8 - (-5) apakah sama dengan (-5) - 8? 
Hasil 8 - (-5) =13 dan (-5) - 8 = -13. Dengan demikian 8 - (-5)   (-
5) - 8 artinya pengurangan dua bilangan bulat tidak dapat 
dipertukarkan, atau dapat  dikatakan bahwa pengurangan dua 
bilangan bulat tidak bersifat komutatif. Dapat diperiksa untuk 
beberapa pasangan bilangan bulat yang lainnya. 

3. Sifat Operasi Hitung Perkalian Bilangan Bulat pada Garis 
Bilangan 

Pada bagian ini dibahas sifat-sifat operasi hitung perkalian 
bilangan bulat, yaitu sifat tertutup, sifat pertukaran (komutatif), 
sifat pengelompokkan (asosiatif), sifat identitas dan sifat invers. 

a. Sifat Tertutup 

Perhatikan himpunan bilangan bulat Z = { ..., -4, -3, -2, -1, 0, 1, 
2, 3, 4, ... }, kemudian ambilah sebarang dua bilangan bulat, 
kalikanlah dan periksalah hasilnya! Apakah hasil perkalian dua 
bilangan bulat tersebut merupakan bilangan bulat juga? Untuk 
memeriksa hasil perkalian dua bilangan bulat tersebut, ambilah 
beberapa pasang bilangan bulat. Misalnya kita ambil bilangan 5 
dan -3, maka hasil perkaliannya adalah 5 x (-3) = -15  merupakan 
bilangan bulat. Demikian juga untuk pasangan bilangan -3 dan -
7, hasil perkalian -8 dan -7 adalah -3 x (-7) = 21 juga merupakan 
bilangan bulat. Dapat disimpulkan bahwa hasil perkalian dua 
bilangan bulat adalah bilangan bulat pula, dengan kata lain 
bahwa perkalian bilangan bulat bersifat tertutup. 

 

b. Sifat Pertukaran (Komutatif)  

Apabila kita ambil dua bilangan bulat, kemudian kita kalikan, 
apakah hasil perkalian bilangan pertama dikalikan bilangan 
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kedua sama dengan hasil perkalian bilangan kedua dikalikan 
bilangan pertama? Untuk memeriksa kita ambil dua bilangan 
bulat, misalnya 8 x (-5) apakah sama dengan (-5) x 8? Hasil 8 x (-5) 
adalah -40 dan (-5) x 8 adalah -40. Dengan demikian 8 x (-5) = (-5) 
+ 8 artinya perkalian dua bilangan bulat dapat dipertukarkan, 
atau dapat  dikatakan bahwa perkalian dua bilangan bulat 
bersifat komutatif. Dapat diperiksa untuk beberapa pasangan 
bilangan bulat yang lainnya. 

 

 

 

 

 

 

c. Sifat Pengelompokan (Asosiatif) 

Untuk memahami sifat pengelompokan operasi hitung perkalian 

bilangan bulat, cermatilah contoh berikut  (3 x (-5)) x 8 dan 3 x ((-

5) x 8). Apakah diperoleh hasil yang sama? Hasil perkalian (3 x (-

5)) x 8 = (-15) x 8 = -120 dan 3 x ((-5) x 8) = 3 x (-40) = -120 ternyata 

hasilnya sama. Demikian juga dapat diperiksa perkalian ((-3) x (-

4)) x (-5) dan (-3) x ((-4) x (-5)), hasil perkalian ((-3) x (-4)) x (-5) = 

12 x (-5) = -60 dan (-3) x ((-4) x (-5)) = (-3) x 20 = -60 ternyata 

hasilnya sama. 

Untuk perkalian tiga buah bilangan bulat dengan bilangan bulat 
pertama dikelompokan dengan bilangan kedua terlebih dahulu, 
kemudian dikalikan dengan bilangan ketiga hasilnya sama 
dengan perkalian bilangan kedua dikelompokan dengan bilangan 
ketiga terlebih dahulu kemudian hasilnya dikalikan dengan  
bilangan pertama. Dalam hal ini, perkalian bilangan bulat berlaku 
sifat pengelompokan (asosiatif). 

 

 

 

Untuk sebarang dua bilangan bulat a dan b berlaku 

                           a x b = b x a 

 

Untuk sebarang tiga bilangan bulat a, b dan c berlaku 

                           (a x b) x c = a x (b x c) 
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d. Sifat Bilangan Satu (Unsur Identitas) 

Bilangan 1adalah salah satu anggota dari himpunan bilangan 
bulat. Perkalian bilangan 1 dengan sebarang bilangan bulat akan 
menghasilkan bilangan bulat itu sendiri.  

Contoh: 

1. 4 x 1 = 4 
2. 1 x 4 = 4 
3. (-5) x 1 = -5 
4. 1 x (-5) = -5 
5. 1 x 1 = 1 

Secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

e. Sifat Penyebaran (Distributif) 

Dalam memahami sifat penyebaran (distributif) perkalian 
terhadap penjumlahan dapat dilakukan sebagaimana memahami 
sifat pengelompokan. Misalnya, apakah 3 x (4 + 5) = (3 x 4) + (3 x 
5)? Untuk itu cermatilah langkah-langkah penyelesaian berikut; 

 3 x (4 + 5) = (3 x 4) + (3 x 5) 

 3 x 9    = 12 + 15 

 27        = 27 

ternyata hasilnya adalah 27. Selanjutnya dapat diperiksa 
beberapa pasangan bilangan bulat yang lain. Dengan memeriksa 
beberapa pasangan bilangan bulat yang lain, secara umum dapat 
disimpulkan bahwa: 

 

Untuk sebarang bilangan bulat a berlaku 

                           a x 1  = 1 x a = a 

a disebut unsur identitas perkalian. 
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4. Operasi Hitung Pembagian Bilangan Bulat 

 Pembagian pada dasarnya adalah suatu proses pencarian tentang 
bilangan yang belum diketahui artinya pembagian dapat dipandang 
sebagai suatu bentuk perkalian dengan salah satu faktornya yang 
belum diketahui. Sebagai contoh, apabila dalam perkalian 3 x 4 = k 
tentu k = 12, maka dalam pembagian 12 : 3 = n atau n x 3 = 12 tentu n 
= 4. Demikian juga dengan, 12 : 4 = m atau 12 = m x 3 tentu m = 4. 

 

Rangkuman 

1. Dalam mengenalkan bilangan bulat kepada siswa-siswi kita guru 
bisa menggunakan berbagai model pembelajaran diantaranya 
maju mundur, potongan kertas berwarna. 

2. Untuk membelajarkan siswa operasi penjumlahan dan 
penguranganbilangan bulat guru menggunakan garis bilangan 
dan  

3. Untuk membelajarkan siswa operasi perkalian dan pembagian 
bilangan bulat bisa  kita menggunakan pola. 

 

 

 Latihan 

1. Bagaimana cara mengajarkan kepada siswa-siswi kita untuk 
mengenalkan bilangan bulat? 

2. Sebagai calon guru apa yang akan anda lakukan untuk 
memudahkan siswa-siswi anda dalam membelajarkan operasi 
bilangan bulat? 

3. Langkah apa yang tepat untuk membelajarkan bilangan genap 
dan bilangan ganjil? 

 

Untuk sebarang tiga bilangan bulat a, b dan c berlaku 

a x (b + c)  = (a x b) + (a x c) 
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 Tes Formatif 

Petunjuk: 

1. Susunlah RPP bilangan bulat dan operasinya dengan model 
pembelajaran kooperatif 

2. Praktekkan pembelajaran bilangan bulat dan operasinya dengan 
model pembelajaran kooperatif sesuai dengan RPP yang sudah 
disusun. 

3. Lakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran bilangan 
dan operasinya yang telah dipraktekkan, apakah sudah sesuai 
dengan model pembelajaran kooperatif! 

 

Kunci Jawaban 

Rubrik Penilaian RPP 

Petunjuk: 

Berilah skor pada butir-butir perencanaan pembelajaran dengan cara 
melingkari angka pada kolom skor (1, 2, 3, 4, 5)  sesuai dengan kriteria 
berikut. 

1    =  sangat tidak baik       3  =  kurang baik          5   =  sangat baik 

2    =  tidak baik      4  =  baik                         

No Aspek yang dinilai Skor 

1.  Kejelasan perumusan tujuan pembelajaran (tidak 
menimbul kan penafsiran ganda dan 
mengandung perilaku hasil belajar)  

1  2  3  4  5 

2.  Pemilihan materi ajar (sesuai dengan tujuan dan 
karakteristik peserta didik) 

1  2  3  4  5 

3.  Pengorganisasian materi ajar (keruntutan, 
sistematika materi dan kesesuaian dengan 
alokasi waktu) 

1  2  3  4  5 

4.  Pemilihan sumber/media pembelajaran (sesuai 
dengan tujuan, materi, dan karakteristik peserta 
didik) 

1  2  3  4  5 
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No Aspek yang dinilai Skor 

5.  Kejelasan skenario pembelajaran (langkah-
langkah kegiatan pembelajaran : awal, inti, dan 
penutup) 

1  2  3  4  5 

6.  Kerincian skenario pembelajaran (setiap langkah 
tercermin strategi/metode dan alokasi waktu 
pada setiap tahap) 

1  2  3  4  5 

7.  Kesesuaian teknik dengan tujuan pembelajaran 1  2  3  4  5 

8.  Kekengkapan instrumen (soal, kunci, pedoman 
penskoran) 

1  2  3  4  5 

Skor Total ....... 

Rubrik penilaian pembelajaran bilangan bulat dengan model 
kooperatif 

No Aspek yang diamati 
Hasil Pengamatan 

1 2 3 4 5 

1  Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran 

 Guru menyampaikan pentingnya 
materi 

 Guru mempersiapkan siswa-
siswi untuk belajar 

     

2  Guru mendemonstrasikan 
keterampilan yang diperlukan 
untuk menyelesaikan tugas 

 Guru menyampaikan informasi 
prosedur penyelesaian tugas 
tahap demi tahap 

     

3  Guru memberi  tugas untuk 
latihan  

 Guru memberi bimbingan pada 
siswa-siswi untuk menyelesaikan 
tugas 
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4  Guru mengecek keberhasilan 
siswa-siswi  dalam 
menyelesaikan tugas 

 Guru memberi umpan balik 

     

5  Guru memberikan tugas lanjutan 
yang terkait dengan kehidupan 
sehari-hari untuk dikerjakan 
siswa-siswi di rumah 

     

Rata-rata      

Keterangan 

1. Jelas      2.  Kurang      3.  Cukup   4.  Baik 5. Baik sekali 

LembarRefeksi Pembelajaran 

No PERTANYAAN KOMENTAR 

1 Apa yang anda rasakan 
selama mengajar materi 
bilangan bulat dengan model 
kooperatif? 

 

2 Manfaat apa yang dapat 
Anda ambil selama mengajar 
materi bilangan bulat  
dengan model kooperatif? 

 

3 Apa yang dapat anda 
perbaiki untuk mengajar 
materi Bilangan Bulat  
dengan model Kooperatif? 

 

..................,...................20….. 

Nama Mahasiswa 

 

................................................ 
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B A B 

V 
PEMBELAJARAN KPK, FPB 
DAN BILANGAN PRIMA 

V. BAB V PEMBELAJARAN KPK, FPB DAN BILANGAN PRIMA 

 

 

A. Pendahuluan 

 Bagian 5 berfokus pada pembelajaran FPB dan KPK, bilangan 

prima dengan menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis 

masalah. Pembelajaran FPB dan KPK, dan bilangan prima yang 

dibahas pada paket ini berkaitan dengan pembelajaran bilangan bulat. 

 Penguasaan konsep KPK, FPB, dan bilangan prima sangat 

penting bagi siswa karena konsep ini banak digunakan dan 

diaplikaskan dalam kehiduan sehari-hari. Oleh karenanya 

penanaman konsep tentang materi ini menjadi focus perhatian pada 

bagian 5 ini. Pembelajaran KPK, FPB, dan Bilangan prima dapat 

dilakukan dengan berbagai macam model pembelajran. Akan tetapi 

bada bagian ini difokuskan pada model pembelajaran yang 

digunakan adalah pembelajaran berbasis masalah. 

 Untuk mengefektifkan perkuliahan ini, dosen menyiapkan LCD 

dan komputer atau media yang lain. Disarankan kepada mahasiswa 

untuk mempelajari materi dari referensi lain yang terkait. 

 

B. Kompetensi Dasar 

 Mahasiswa merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi 
pembelajaran bilangan di MI. 

 

C. Tujuan PembelajaraN 
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1. Menyusun RPP untuk pembelajaran FPB dan KPK, bilangan 
prima, dan bilangan komposit dengan model pembelajaran 
berbasis masalah, 

2. Melaksanakan pembelajaran FPB dan KPK, bilangan prima, dan 
bilangan komposit dengan model pembelajaran berbasis masalah, 
dan 

3. Mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran FPB dan KPK, bilangan 
prima, dan bilangan komposit dengan model pembelajaran 
berbasis masalah 

 

D. Langkah Kegitan Pembelajaran 

 

Langkah perkuliahan Metode 

Kegiatan Awal  

1. Dosen menyampaikan kompetensi dasar 
dan indikator yang akan dicapai. 

Ceramah 

 

2. Dosen menyampaikan langkah 
perkuliahan 

Ceramah 

Kegiatan Inti  

3. Dosen memodelkan pembelajaran FPB  
dengan model pembelajaran berbasis 
masalah 

Modeling 

4. Mahasiswa mengidentifikasi RPP yang 
dimodelkan oleh dosen dengan 
menyesuaikan langkah-langkah kegiatan 
yang sesuai dengan model pembelajaran 
berbasis masalah, kemudian dikuatkan 
oleh penjelasan dosen. 

Kerja Individu 
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5. Dosen meminta mahasiswa 
mengelompok menjadi 4 kelompok 
dengan memperhatikan heterogenitas 
mereka, menyusun RPP dengan langkah-
langkah kegiatan sesuai dengan model 
pembelajaran berbasis masalah   

Kerja Kelompok 

 

 

 

 

6. Dosen menunjuk salah satu  kelompok 
untuk melakukan praktik pembelajaran 
materi FPB dan KPK, bilangan prima dan 
bilangan komposit berdasarkan RPP yang 
telah disusun. 

Presentasi  

 

 

 

7. Setelah mengajar, dosen meminta 
mahasiswa-mahasiswi yang praktek di 
depan kelas untuk melakukan refleksi 
dan evaluasi diri terhadap apa yang telah 
diakukan. Kelompok lain memberikan 
tanggapan. 

Tanya jawab 

 

 

8. Dosen memberi penguatan tentang 
pembelajaran FPB dan KPK, bilangan 
prima dan bilangan komposit. 

Tanya jawab 

Kegiatan Penutup  

9. Dosen memberikan kesempatan 
mahasiswa untuk melakukan refleksi 
mengenai perkuliahan FPB dan KPK, 
bilangan prima dan bilangan komposit 
yang telah berlangsung. 

Tanya jawab 

 

1. Lembar Kegiatan Mahasiswa (LKM)5.1 

 Menyusun RPP FPB dan KPK, Bilangan Prima, dan Bilangan 
Komposit dengan PBM 

 

2. Tujuan  
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 Mahasiswadapat membuat rencana pelaksanaan pembelajaran 
(RPP) FPB dan KPK, Bilangan Prima, dan Bilangan Komposit dengan 
PBM 

 

3. Petunjuk 

a. Bekerjalah secara kelompok,   

b. Cermati langkah-langkah pemodelan yang diberikan dosen. 

c. Buatlah RPP untuk alokasi waktu 25 menit dengan 
menggunakan format berikut. 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Satuan Pendidikan : …………………………………….. 

Mata Pelajaran : …………………………………….. 

Kelas / Semester : …………………………………….. 

Tahun Pelajaran : …………………………………….. 

Waktu   : …………………………………….. 

Standar Kompetensi  

 

 

 

 

Kompetensi Dasar 

 

 

 

 



 

 
 

Buku Daras Strategi Pembelajaran Matematika    |    91 

Indikator 

 

 

 

 

 

Materi Pokok                          

 

 

 

 

 

Model Pembelajaran:  

 

 

 

 

 

Media Pembelajaran 
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Kegiatan Belajar Mengajar 

1. Kegiatan Awal 

 

 

 

 

2. Kegiatan Inti 

 

 

 

 

 

3. Kegiatan Penutup 

 

 

 

 

 

 

 

4. Penilaian 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Pemodelan Dosen 

(Pemodelan pembelajaran FPB dengan model PBM) 

 

Sekolah :MI “Harapan Ummat” 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/ Semester : VI/ I 

Pertemuan ke- :  4 

Waktu :  35 menit 

Standar Kompetensi :Melakukan operasi hitung bilangan bulat 
dalam pemecahan masalah 

Kompetensi Dasar  : Menggunakan sifat operasi hitung termasuk 
operasi hitung campuran, FPB dan KPK 

Indikator :Mencari FPB dari dua bilangan 

Materi Pokok : Menentukan FPB dari dua bilangan 

Metode Pembelajaran : Model pembelajaran berbasis masalah 
(PBM) 

 

Langkah perkuliahan Metode 

Kegiatan Awal 

1. Meminta siswa-siswi untuk menjawab 
pertanyaan prasyarat yang berkaitan 
dengan materi yang dibahas. 

2. Menyampaikan kegunaan materi yang akan 
dipelajari dalam kehidupan sehari-hari 
(khususnya yang berkaitan dengan 
kompetensi dasar). 

3. Pemberian motivasi 

 

 

Tanya jawab 

 

 

 

Presentasi  

Kegiatan Inti 

1. Guru menjelaskan tentang FPB dari dua 
bilangan 

2. Siswa-siswi diminta menanyakan materi 
yang dianggap masih sulit untuk dipahami. 

 

Presentasi 

 

Tanya jawab 
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3. Secara berkelompok siswa-siswi 
mengerjakan soal latihan mencari 
FPBIkelompok dibagi berdasarkan 
heterogenitas siswa-siswi) 

4. Guru memantau dan mengarahkan siswa-
siswa yang mengalami kesulitan 

5. Setelah selesai berdiskusi dengan masing-
masing kelompoknya, salah satu wakil 
kelompok menyajikan hasil diskusi. 

6. Dengan bantuan guru, siswa-siswi diminta 
merumuskan jawaban yang benar. 

 

 

Kerja kelompok 

 

 

 

 

Presentasi 

Kegiatan Penutup 

1. Guru dan siswa-siswi melakukan refleksi 
tentang materi FPB yang telah dibahas 
bersama. 

2. Guru memberikan tugas atau PR 

Presentasi  

 

 

Kerja individu 

 

E. Kegiatan Belajar 

V.1 Faktor Persekutuan Terbesar (FPB) 

 Jika bilangan bulat positif r merupakan faktor bilangan bulat 
positif p dan q, maka r disebut faktor persekutuan p dan q. 
Selanjutnya diantara faktor persekutuan dua bilangan bulat tersebut 
terdapat  bilangan yang terbesar, disebut faktor persekutuan terbesar 
(FPB). 

 

Contoh: 

Tentukan FPB dari 14, 28, dan 42. 

Jawaban 

Faktor dari 14 adalah 1, 2, 7, 14 

Faktor dari 28 adalah 1, 2, 4, 7, 14, 28 

Faktor dari 42 adalah 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42 

Jadi FPB dari 14, 28, dan 42 adalah 14. 

Bilangan 14 adalah bilangan terbesar yang habis membagi 14, 28, 
dan 42. 
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Berdasarkan contoh tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

Teknik lain untuk menentukan FPB dari dua bilangan atau 
lebih adalah dengan faktorisasi prima. Faktorisasi prima yang 
dimaksud di sini adalah perkalian antarbilangan prima. 

 Petunjuk untuk menentukan FPB dari dua bilangan atau 
lebih dapat dilakukan dengan cara berikut. 

a. Faktorkan bilangan-bilangan yang akan dicari FPB-nya 
dalam faktor prima. 

b. Pilih faktor yang sama. 
c. Jika faktor yang sama mempunyai pangkat berbeda-beda, 

pilih faktor dengan pangkat terkecil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FPB (Faktor Persekutuan Terbesar) dari dua bilangan atau lebih 
adalah bilangan terbesar yang merupakan faktor 
persekutuan bilangan-bilangan tersebut 

 

Tentukan FPB dari 
36 dan 81 

36 = 22 x 32 

81 = 34 

Faktor yang sama 3, dengan 
pangkat terkecil 2 

Jadi, FPB dari 36 dan 81 
adalah 32 = 9      
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Berdasarkan contoh-contoh tersebut dapat disimpulkan : 

 

 

 

 

 Untuk menentukan FPB bilangan-bilangan yang besar, 
diperlukan cara lain yang lebih praktis yang didasarkan pada 
Algoritma Pembagian dengan berulang.  

Contoh: 

Tentukan FPB dari 7286 dan 1684 

Jawaban 

7286 = 4 x 1684 + 550, FPB (7286, 1684) = FPB (1684, 550) 

1684 = 3 x 550 + 34,  FPB (1684, 550) = FPB (550, 34) 

550 = 16 x 34 + 6,  FPB (550, 34) = FPB (34, 6) 

34 = 5 x 6 + 4,   FPB (34, 6) = FPB (6, 4) 

6 = 1 x 4 + 2,   FPB (6, 4) = FPB (4, 2) 

4 = 2 x 2 + 0   FPB (4, 2) = 2 

 

FPB (Faktor Persekutuan Terbesar) dari dua bilangan atau lebih 
diperoleh dari hasil kali faktor-faktor prima yang sama dengan pangkat 
terendah. 

Tentukan FPB dari 
45, 75, dan 120 

45 = 32 x 5 

81 = 3 x 52 

120 = 23 x 3x 5 

Faktor yang sama 3 dan 5, dengan 
pangkat terkecilnya 1 

Jadi, FPB dari 45, 75, dan 120 
adalah 3 x 5 = 15 
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Dengan demikian FPB (7286, 1684) = FPB  (4, 2) = 2  

 

 

 

 

 

 Dalam kehidupan sehari-hari terkadang kita menjumpai soal-soal 
cerita yang harus menggunakan FPB untuk menyelesaikannya. Soal 
cerita yang berkaitan dengan FPB dapat berbentuk seperti contoh di 
bawah ini. 

Contoh: 
Tentukan perbandingan luas tanah milik pak Sukri dan ibu Wati jika 
luas tanah pak Sukri adalah 110 m2 dan luas tanah ibu Wati 150 m2. 

Jawaban 

Luas tanah Pak Sukri : 110 = 2 x 5 x 11  

Luas tanah Pak Jajang : 150 = 2 x 3 x 52  

Perbandingan luas tanah pak Sukri dan luas tanah ibu Wati adalah : 

15:11
15

11

10:150

10:110

150

110
atau . 

V.2 Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) 

 Untuk KPK diperlukan dua bilangan atau lebih. Selanjutnya 
diantara kelipatan tersebut terdapat kelipatan terkecil yang disebut 
kelipatan persekutuan terkecil (KPK). 

 

 

 

 

 

 

 

 

FPB = 2 x 5 = 10 

Menurut Algoritma Pembagian, bilangan positif a  dan b , 

ba   selalu dapat ditulis sebagai : rbqa   dengan q  

bilangan bulat positif, r    bilangan cacah, dan br 0  

Tentukan KPK 
dari 6 dan 8 

Kelipatan 6 adalah 6, 12, 18, 24, 
... 

Kelipatan 8 adalah 8, 16, 24, ... 

Jadi KPK dari 6 dan 8 adalah 
24. 
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Berdasarkan contoh di atas kita dapat mencari KPK dari dua bilangan 
atau lebih dengan cara sebagai berikut : 

a. Tentukan kelipatan dari masing-masing bilangan yang akan kita 
cari KPK-nya. 

b. Tentukan kelipatan persekutuan dari bilangan-bilangan itu. 
c. Tentukan bilangan terkecil dari kelipatan persekutuan tadi. 

Bilangan ini merupakan KPK dari bilangan-bilangan tersebut. 

 

 

 

 

 Teknik lain untuk menentukan KPK dari dua bilangan atau lebih 
adalah dengan faktorisasi prima. Faktorisasi prima yang dimaksud di 
sini adalah perkalian antarbilangan prima.Untuk menentukan KPK 
dari dua bilangan atau lebih dapat dilakukan dengan cara berikut. 

a. Faktorkan bilangan-bilangan yang akan dicari KPK-nya dalam 
faktor prima. 

b. Ambil semua faktor yang ada. 
c. Jika ada faktor yang sama dan faktor tersebut mempunyai 

pangkat yang berbeda-beda ambil faktor yang mempunyai 
pangkat terbesar. 

Untuk lebih jelas, perhatikan contoh-contoh berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KPK (Kelipatan Persekutuan Terkecil) dari dua bilangan atau lebih 
adalah bilangan terkecil yang habis dibagi oleh bilangan-bilangan 
tersebut 

 

Contoh 

Tentukan KPK 
dari 42 dan 18 

42 = 2 x 3 x 7 

18 = 2 x 32 

KPK dari 42 dan 18 adalah 2 
x 32 x 7 = 126 

Contoh 

Tentukan KPK 
dari 45, 75, dan 
120 

45 = 32 x 5 

81 = 3 x 52 

120 = 23 x 3x 5 

KPK dari 45, 75, dan 120 

adalah 23 x 32 x 52 = 1.800 
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Berdasarkan contoh-contoh tersebut dapat disimpulkan : 

 

 

 

 

Cara lain yang dapat digunakan untuk menentukan KPK pasangan 
bilangan bulat positif adalah dengan menentukan terlebih dahulu FPB 
pasangan bilangan tersebut. Setelah itu, KPK ditentukan dengan cara 
membagi hasil kali pasangan bilangan tersebut dengan FPB-nya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Penggunaan KPK sering kita jumpai dalam menyelesaikan soal-
soal cerita. Soal-soal cerita  yang berkaitan dengan KPK dapat 
berbentuk seperti contoh di bawah ini: 

 Tiga orang warga Desa Mustika Jaya bernama Supardi, Momon, 
dan Toyib diberi tugas ronda (Siskamling) oleh Ketua RW. Supardi 
bertugas tiap 3 hari sekali, Momon tiap 4 hari sekali, dan Toyib tiap 6 
hari sekali. Saat pertama kali Pak RW memanggil dan memberi tugas, 

KPK (Kelipatan Persekutuan Terkecil) dari dua bilangan atau lebih 
adalah hasil kali semua faktor-faktor prima pada kedua bilangan, jika 
ada faktor yang sama pilih faktor dengan pangkat tertinggi. 

Secara singkat dapat kita tulis sebagai : 
),(

),(
qpFPB

qp
qpKPK


  

Tentukan KPK dari 146 
dan 124 

9052
2

18104

)124,146(

124146
)124,146(






FPB
KPK
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mereka meronda bersama-sama pada tanggal 17 Oktober 2004. Pada 
tanggal berapa mereka bertugas secara bersama-sama lagi untuk 
kedua kalinya? 

Jawaban 

Dalam menjawab soal cerita di atas, kita dapat menerapkan prinsip 
KPK dari 3, 4, dan 6. 

Ronda Pak Supardi : 3  = 3 

Ronda Pak Momon : 4  = 22   

Ronda Pak Toyib : 6  = 2 x 3 

KPK dari 3, 4, dan 6 adalah 22 x 3 = 12. Hal ini berarti ketiga warga 
tersebut akan ronda bersama selama 12 hari. Jadi, mereka akan ronda 
bersama-sama lagi pada tanggal 29 Oktober 2004. 

V.3 Bilangan Prima 

 Bilangan prima adalah suatu bilangan yang mempunyai tepat 
dua pembagi, yaitu dirinya sendiri dan satu. Kegunaan mengetahui 
suatu bilangan prima diantaranya untuk menentukan FPB dan KPK 
dari suatu bilangan atau lebih. Contoh tujuh bilangan prima pertama 
adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. 

 

 

 

  

 Untuk menguji apakah n merupakan bilangan prima atau bukan, 
kita cukup membagi n dengan sejumlah bilangan prima, mulai dari 2, 

3, … , bilangan prima  n . Jika n tidak habis dibagi oleh semua 

bilangan prima tersebut, maka n adalah bilangan prima. 

Contoh: 

Tunjukkan apakah bilangan-bilangan dibawah ini merupakan 
bilangan prima atau bukan. 

a. 171   b. 199 

Jawaban 

a. Untuk memeriksa apakah 171 merupakan bilangan prima atau 
bukan, maka perlu mencoba membagi 171 dengan bilangan-

Bilangan prima adalah bilangan bulat positif > 1 yang hanya habis 
dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. 
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bilangan prima yang kurang dari 077,13171  . Bilangan-

bilangan prima itu adalah 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. karena 171 habis 
dibagi 3, maka 171 bukan merupakan bilangan prima.  

b. Untuk memeriksa apakah 199 merupakan bilangan prima atau 
bukan, maka perlu mencoba membagi 199 dengan bilangan-

bilangan prima yang kurang dari 107,14199  . Bilangan-

bilangan prima itu adalah 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Karena tidak ada 
bilangan-bilangan prima tersebut yang membagi 199, maka 199 
merupakan bilangan prima.  

Berdasarkan contoh-contoh tersebut dapat disimpulkan: 

 

 

 

 

V.4 Bilangan Komposit 

 Bilangan yang bukan bilangan prima disebut bilangan komposit. 
Contoh-contoh bilangan komposit adalah 4, 6, 8, 9, 10, 12, ... 

 

 

 

 Untuk menguji apakah n merupakan bilangan komposit atau 
bukan, kita cukup membagi n dengan sejumlah bilangan prima, mulai 

dari 2, 3, … , bilangan prima  n . Jika n habis dibagi dengan salah 

satu dari bilangan prima tersebut, maka n adalah bilangan komposit 

Contoh: 

Tunjukkan apakah bilangan-bilangan dibawah ini merupakan 
bilangan komposit atau bukan. 

a. 907   b. 357 

Jawaban 

a. Untuk memeriksa apakah 907 merupakan bilangan komposit 
atau bukan, maka perlu mencoba membagi 907 dengan bilangan-

bilangan prima yang kurang dari 116,30907  . Bilangan-

Jika bilangan bulat positif  n > 1 tidak mempunyai faktor prima yang 

kurang dari atau sama dengan n , maka n suatu bilangan prima. 

Bilangan komposit adalah bilangan asli selain 1 yang bukan bilangan 
prima. 
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bilangan prima itu adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 dan 29. 
Karena tidak ada bilangan-bilangan prima tersebut yang 
membagi 907, maka 907 bukan bilangan komposit.  

b. Untuk memeriksa apakah 357 merupakan bilangan komposit 
atau bukan, maka perlu mencoba membagi 357 dengan bilangan-

bilangan prima yang kurang dari 894,18357  . Bilangan-

bilangan prima itu adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan 17. Karena 357 
habis dibagi 3, 7, dan 17 maka 357 merupakan bilangan komposit. 

Berdasarkan contoh-contoh tersebut dapat disimpulkan : 

 

 

 

 

 

Rangkuman 

1. Faktor Persekutuan Terbesar (disingkat FPB) dari dua bilangan 
atau lebih diperoleh dari hasil kali faktor-faktor prima yang sama 
dengan pangkat terendah. Teknik lain untuk menentukan FPB 
dari dua bilangan atau lebih adalah dengan faktorisasi prima. 
Sedangkan untuk menentukan FPB bilangan-bilangan yang besar, 
digunakan cara yang lebih praktis yang didasarkan pada 
Algoritma Pembagian. 

2. Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) dari dua bilangan atau 
lebih adalah hasil kali semua faktor-faktor prima pada kedua 
bilangan, jika ada faktor yang sama pilih faktor dengan pangkat 
tertinggi. Teknik lain untuk menentukan KPK dari dua bilangan 
atau lebih adalah dengan faktorisasi prima.  

3. Bilangan prima adalah suatu bilangan yang mempunyai tepat 
dua pembagi, yaitu dirinya sendiri dan satu. Bilangan komposit 
adalah bilangan yang bukan bilangan prima. 

4. Untuk memperoleh pemahaman yang maksimal tentang FPB dan 
KPK, bilangan prima dan bilangan komposit, siswa-siswi perlu 
latihan intensif sampai tahap lancar. Model pembelajaran yang 
disarankan untuk membelajarkan materi ini adalah model 
pembelajaran berbasis masalah (PBM), yang dapat membantu 
siswa-siswi mengembangkan  kemampuan berpikir dan  

Jika n suatu bilangan komposit, maka n memiliki suatu faktor prima 

yang lebih kecil atau sama dengan n . 
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keterampilan pemecahan masalah dan menjadi pemelajar yang 
mandiri. 

 
 

Latihan 

1. Desainlah sebuah model pembelajaran untuk menentukan 
anggota himpunan bilangan prima antara 1 sampai 100 

2. Desainlah satu model pebelajaran untuk menanamkan konsep 
KPK ke Siswa MI 

3. Desainlah satu model pebelajaran untuk menanamkan konsep 
FPB ke Siswa MI 

 

Tes Formatif 

1. Susunlah RPP untuk pembelajaran FPB dan KPK, bilangan prima 
dan bilangan komposit dengan model pembelajaran berbasis 
masalah (PBM) 

2. Praktekkan pembelajaran FPB dan KPK, bilangan prima dan 
bilangan komposit sesuai dengan RPP yang sudah disusun 

3. Lakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran FPB dan 
KPK, bilangan prima dan bilangan komposit yang telah 
dipraktekkan, apakah sudah sesuai dengan model pembelajaran 
berbasis masalah! 

 

Kunci Jawaban 

1. Rubrik Penilaian RPP 

Petunjuk: 

Berilah skor pada butir-butir perencanaan pembelajaran dengan cara 
melingkari angka pada kolom skor (1, 2, 3, 4, 5)  sesuai dengan kriteria 
berikut. 

1  =  sangat tidak baik       

2  =  tidak baik 

3  =  kurang baik 

4  =  baik 

5  =  sangat baik 
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No. Aspek yang dinilai Skor 

1 
Kejelasan perumusan tujuan pembelajaran 
(tidak menimbulkan penafsiran ganda dan 
mengandung perilaku hasil belajar)  

1  2  3  4  5 

2 
Pemilihan materi ajar (sesuai dengan tujuan dan 
karakteristik peserta didik) 

1  2  3  4  5 

3 
Pengorganisasian materi ajar (keruntutan, 
sistematika materi dan kesesuaian dengan 
alokasi waktu) 

1  2  3  4  5 

4 
Pemilihan sumber/media pembelajaran (sesuai 
dengan tujuan, materi, dan karakteristik peserta 
didik) 

1  2  3  4  5 

5 
Kejelasan skenario pembelajaran (langkah-
langkah kegiatan pembelajaran: awal, inti, dan 
penutup) 

1  2  3  4  5 

6 
Kerincian skenario pembelajaran (setiap 
langkah tercermin strategi/metode dan alokasi 
waktu pada setiap tahap) 

1  2  3  4  5 

7 Kesesuaian teknik dengan tujuan pembelajaran 1  2  3  4  5 

8 
Kekengkapan instrumen (soal, kunci, pedoman 
penskoran) 

1  2  3  4  5 

Skor Total ....... 

 
...................,...................20 
Penilai 
 
 
(...................................) 
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2. Rubrik penilaian pengamatan pembelajaran berbasis masalah 
(PBM) 

No. Aspek yang diamati 
Hasil Pengamatan 

1 2 3 4 5 

1. 

 Guru menjelaskan tujuan 
pembelajaran 

 Guru menjelaskan sarana atau alat  
pendukung yang dibutuhkan. 

 Guru memotivasi siswa-siswi 
terlibat aktif dan kreatif dalam 
aktivitas pemecahan masalah yang 
dipilihnya.  

     

2. 

 Guru membantu siswa-siswi 
mendefinisikan dan 
mengorganisasikan tugas belajar 
yang berhubungan dengan 
masalah tersebut (menetapkan 
topik, tugas, jadwal)  

     

3. 

 Guru mendorong siswa-siswi 
untuk mengumpulkan informasi 
yang sesuai dan melaksanakan 
eksperimen untuk mendapatkan 
penjelasan dan pemecahan 
masalah.  

     

4. 

 Guru membantu siswa-siswi dalam 
merencanakan dan menyiapkan 
karya yang sesuai serta membantu 
siswa berbagi tugas dengan 
temannya.  

     

5. 

 Guru membantu siswa-siswi untuk 
melakukan refleksi atau evaluasi 
terhadap eksperimen  
mereka dan proses-proses yang 
mereka gunakan.  

     

Rata-rata      

Keterangan: 
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2. Jelas2. Kurang 3. Cukup4. Baik5. Baik sekali 

3. Lembar evaluasi diri 

No. Pertanyaan Komentar 

1. 

Apa yang Anda rasakan selama 
mengajar materi FPB dan KPK, 
bilangan prima dan bilangan 
komposit dengan model 
pembelajaran berbasis masalah? 

 

2. 

Kesulitan apa saja yang Anda alami 
dalam mengajar materi FPB dan 
KPK, bilangan prima dan bilangan 
komposit dengan model 
pembelajaran berbasis masalah? 

 

3. 

Manfaat/ hikmah apa yang Anda 
peroleh selama mengajar materi FPB 
dan KPK, bilangan prima dan 
bilangan komposit dengan model 
pembelajaran berbasis masalah? 

 

...................,...................200 
Nama Mahasiswa, 
 
 
 
(...................................)
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B A B 

VI 
PEMBELAJARAN 
GEOMETRI BANGUN 
DATAR 

 

VI. BAB VI PEMBELAJARAN GEOMETRI BANGUN DATAR 

 

A. Pendahuluan 

 Bagian 6 ini berfokus pada hal-hal mendasar yakni istilah-istilah 
pada geometri bangun datar yang tak didefinisikan (titik dan garis), 
ruas garis, sudut dan kurva beserta cara mengajarkannya untuk 
siswa-siswi MI. 

 Pada bagian ini juga diuraikan bangun-bangun geometri  datar 
seperti lingkaran, persegi, persegi  panjang, dan segitiga. Tidak semua 
bangun datar diuraikan  pada paket ini (seperti trapesium, jajar 
genjang, belah ketupat dan layang-layang), karena terdapat 
kemiripan sifat dan cara membelajarkan siswa-siswi pada materi 
bangun datar itu. Agar mahasiswa dapat memahami secara utuh 
bangun datar yang belum dibahas pada paket ini, maka mahasiswa 
diberikan kesempatan untuk mencari pada sumber lain. 

 Untuk mengefektifkan perkuliahan, dosen perlu menyiapkan 
LCD dan komputer guna memberikan penguatan pada 
mahasiswadan disarankan kepada mahasiswa mahasiswa untuk 
mempelajari materi dari referensi lain yang terkait. Selain itu, bagian 
ini dilengkapi Lembar Kegiatan Mahasiswa (LKM6.1) berisi Format 
Penyusunan RPP, yang dapat memandu mahasiswa dalam menyusun 
RPP.  

 

B. Kompetensi Dasar 

 Mahasiswa mampu merencanakan, melaksanakan dan 
mengevaluasi pembelajaran geometri di MI 
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C. Tujuan Pembelajaran pada bagian ini adalah: 
1. Mahasiswa mampu menyusun RPP bangun datar dengan model 

pembelajaran langsung. 
2. Mahasiswa melakukan pembelajaran bangun datar dengan 

model pembelajaran langsung 
3. Mahasiswa mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran bangun 

datar dengan model pembelajaran langsung. 

D. Langkah Kegitan Pembelajaran 

Langkah perkuliahan Metode 

Kegiatan Awal  

1. Dosen menyampaikan kompetensi dasar 
dan indikator yang akan capai. 

Presentasi  

2. Apersepsi dengan bertanya “Sebutkan 
bangun-bangun datar yang sudah 
pernah Anda kenal!” 

Brainstorming 

Kegiatan Inti  

3. Dosen memodelkan pembelajaran 
geometri bangun datar dengan model 
pembelajaran langsung. 

Modeling 

 

 

4. Mahasiswa mengidentifikasi langkah-
langkah pembelajaran langsung 
berdasarkan modeling dosen.  

Kerja Individu 

 

5. Mahasiswa berkelompok menyusun RPP 
dengan pembelajaran langsung. 

Kerja Kelompok 

 

6. Dosen menunjuk satu  kelompok untuk 
mengajar materi geometri bangun datar 
berdasarkan RPP yang telah mereka 
susun. 

Simulasi 
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7. Setelah mengajar, dosen meminta 
mahasiswa yang praktek di depan kelas 
untuk melakukan refleksi/evaluasi diri 
terhadap apa yang telah mereka lakukan. 

Refeksi 

 

8. Dosen merikan penguatan tentang 
pembelajaran geometri bangun datar 
dengan pembelajaran langsung 

Ceramah dan Tanya 
jawab 

 

1. Lembar Kegiatan Mahasiswa (LKM)6.1 

 Menyusun Rencana Pembelajaran (RPP) Geometri Bangun Datar 
dengan Pembelajaran Langsung 

 

2. Tujuan  

 Mahasiswa dapat membuat rencana pelaksanaan pembelajaran 
(RPP) geometri datar dengan pembelajaran langsung. 

 

3. Petunjuk 

a. Bekerjalah secara kelompok,   
b. Cermati langkah pemodelan yang diberikan dosen. 
c. Buatlah RPP untuk alokasi waktu 30 menit dengan 

menggunakan format berikut. 
 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Satuan Pendidikan : …………………………………….. 

Mata Pelajaran : …………………………………….. 

Kelas / Semester : …………………………………….. 

Tahun Pelajaran : …………………………………….. 

Waktu   : …………………………………….. 
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Standar Kompetensi  

 

 

 

 

Kompetensi Dasar 

 

 

 

 

Indikator 

 

 

 

 

Materi Pokok                          
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Model Pembelajaran:  

 

 

 

 

 

Media Pembelajaran 

 

 

 

 

 

Kegiatan Belajar Mengajar 

1. Kegiatan Awal 

 

 

 

 

2. Kegiatan Inti 
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3. Kegiatan Penutup 

 

 

 

 

 

 

 

4. Penilaian 

 

 

 

 

 

 

Rencana Pelaksanaan Pembelajara untuk Pemodelan Dosen 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Satuan Pendidikan : Madrasah Ibtidaiyah(MI) 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas / Semester :  

Waktu   : 25 menit 

 

Standar Kompetensi  
Memahami bangun datar dan bangun ruang sederhana, unsur-unsur 
dan sifat-sifatnya, serta  menerapkannya dalam pemecahan masalah 
kehidupan sehari-hari. 
 
Kompetensi Dasar 
Mengenal bangun datar dan unsur-unsurnya. 
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Indikator 
Siswa-siswi dapat: 
1. Menggambar garis yang melalui dua buah titik,  
2. Menentukan banyaknya garis yang dapat digambar bila 

diberikan tiga titik atau lebih. 

Waktu:  25  menit 

Materi Pokok: Geometri bangun datar titik dan garis.  

 

Kegiatan Pembelajaran 

Langkah Pembelajaran Metode 

Kegiatan Awal  

1. Guru menyampaikan kompetensi dasar 
dan indikator yang akan dicapai. 

Presentasi  

 

 

Kegiatan Inti  

2. Guru mendemonstrasikan cara 
menggambar titik dan garis beserta 
notasinya. 

Demonstrasi 

 

 

3. Guru mendemonstrasikan cara 
menggambar sebuah garis yang melalui 
dua buah titik dan tiga buah titik 
(dengan berbagai jenis variasi 
kedudukan tiga buah titik tersebut). 
Ajukan pertanyaan berikut: ”Ada 
berapa garis yang dapat dibuat melalui 
2 buah titik berbeda? dan  ada berapa 
titik dapat dibuat melalui 3 buah titik 
berbeda? 

Demonstrasi dan 
tanya jawab 
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4. Mintalah siswa-siswi secara individu  
menjawab pertanyaan pada Uraian 
Materi. Periksa dan bantulah mereka 
bila terjadi kesulitan dalam proses 
mengerjakan. 

Kerja individu 

 

 

 

 

5. Mintalah salah seorang siswa menulis 
hasil pekerjaannya di papan tulis. 

Presentasi  

 

 

6. Berikan umpan balik. Ceramah dan Tanya 
jawab 

Kegiatan Penutup 

7. Berikan tugas rumah  

 

Penugasan 

 
E. Kegiatan Belajar 

VI.1 Titik dan Garis 

1. Titik 

 Sebuah titik dapat digambarkan oleh sebuah noktah. Ada 
kesepakatan umum untuk  memberi nama sebuah titik yakni dengan 
huruf besar (A, B, C, ...). Sebuah titik dapat pula dipandang sebagai 
sebuah tempat tertentu.  

 Daya khayal anak-anak dapat dimanfaatkan untuk 
memperkenalkan ide sebuah titik. Dimulai dengan beberapa noktah 
sampai ujung sebuah pensil, guru dapat berkata: ”Itu semua 
menggambarkan sebuah titik.” Atau mereka diminta bermain-main 
mencari tempat harta terpendam. Misalnya, seorang anak berkata, 
“Harta terpendam terletak 16 langkah dari pintu menuju lemari buku 
dan 3 meter ke kanan.” Seorang anak yang lain diminta mencari 
tempat itu. 

 

2. Garis 

 Sebenarnya  di dunia ini tidak ada model yang baik bagi suatu 
garis, karena garis memanjang terus tanpa batas di kedua arahnya. 
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Dengan demikian, suatu garis tidak berpangkal dan tidak berujung. 
Namun dengan hati-hati, tepi sebuah penggaris atau benang yang 
diregangkan dapat dipakai sebagai model sebuah garis. Sebuah garis 
hendaknya diberi tanda panah untuk menunjukkan bahwa garis itu 

tidak ada akhirnya, contoh  AB  atau CD . 

 Pengertian garis dapat dikembangkan dengan  menjelaskan 
contoh-contoh dari lingkungan sekitar anak. Misalkan, seorang anak 
mungkin berkata, “Jika penggaris ini diperpanjang pada kedua 
arahnya maka ini akan menjadi garis. Lama-lama anak tersebut akan 
menyadari bahwa masih banyak titik yang berada pada garis itu. 

 Untuk memberikan pengalaman yang lebih pada anak-anak 
tentang titik dan garis, beberapa permasalahan berikut ini dapat 
diberikan kepada anak. “Perhatikan titik A, B, C, dan D pada gambar 
di bawah ini. Buatlah garis yang melalui titik-titik itu.  Selanjutnya 
lengkapilah  tabel yang ada di bagian berikutnya.” 

● B 

A ● 

D ● 

C ● 

 Pertanyaannya: (a) Berapakah banyak garis (lurus) dapat dibuat 
melalui dua titik A dan B? (b) Bila dicermati titik-titik A, C dan D 
pada gambar di atas, ada berapa garis yang dapat dibuat? Gambarkan 
garis-garis itu! (c) Dengan menggambar, temukan berapa banyak 
garis melalui empat titik, lima titik dan enam titik. Jangan sampai ada 
tiga titik yang terletak pada satu garis. Tuliskan jawaban anda pada 
tabel di bawah. Carilah apakah ada suatu pola yang mempermudah 
pekerjaan Anda sehingga dapat menjawab dengan cepat tanpa 
membuat gambar? (d) Tanpa membuat gambar, berapa banyak garis 
melalui tujuh titik? Sepuluh titik? 

 

Banyaknya 

Titik Garis 

2 1 



116    |    Teori dan Aplikasi Bagi Mahasiswa PGMI 

3 .... 

4 .... 

5 .... 

6 .... 

VI.2 Ruas Garis dan Sudut 

1. Ruas Garis 

 Ruas garis adalah suatu garis yang berpangkal dan berujung. Jika 
sebuah titik terletak di antara dua titik yang lain, maka ketiganya 
terletak pada sebuah garis lurus.” Siswa-siswi harus dapat 
membedakan penggunaan istilah ini dengan penggunaannya dalam 
kehidupan sehari-hari. Untuk keperluan praktis memang sudah 
memadai bila dikatakan bahwa Provinsi Bali  terletak di antara Nusa 
Tenggara Barat dan Jawa Timur, namun ini tidak sesuai dengan 
makna matematik dari istilah itu. 

 Untuk mengembangkan gagasan tentang ruas garis pada siswa-
siswi, mereka diminta mencari contoh-contoh ruas garis di dalam 
kelas, seperti sebatang kapur, sebuah pensil, seutas benang yang 
ditegangkan atau tepi selembar  kertas. Pengalaman yang bermacam-
macam ini sangat penting bagi anak karena mereka akan memiliki 
pemikiran yang bersifat intuisi bahwa suatu ruas garis bersifat lurus 
dan mempunyai panjang. Pada Gambar 9.1 titik-titik A dan B 
merupakan titik-titik ujung ruas garis AB. Ruas garis ini dinamakan 

AB  atau BA . 

 

     ●A     
 ●B 

●   ●   

A                               B   ●B    

●A 

AB  atau BA  

Gambar 6.1 Ruas garis. 
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2. Sudut 

 Sudut terdiri atas dua sinar garis yang tidak terletak pada satu 
garis yang sama tetapi mempunyai titik pangkalnya berimpit. Sinar 
garis merupakan garis yang berpangkal tetapi tidak berujung. Titik 
pangkal yang berimpit dinamakan titik sudut, sedangkan sinarnya 
disebut sisi atau kaki sudut. Sudut diberi nama dengan tiga huruf yang 
berasal dari titik sudut dan masing-masing satu titik pada kedua 
sisinya. Sudut-sudut pada Gambar 9.2 masing-masing diberi nama 
sudut ABC atau sudut CBA, atau lebih ringkas ABC atau CBA 
dengan huruf yang di tengah menyatakan titik sudutnya. 

 

Gambar 6.2 Sudut 

 Adalah mungkin bagi seorang anak menemukan sendiri definisi 
sudut. Setiap kelompok siswa-siswi, yang dibentuk berdasarkan 
heterogenitas mereka, diberi sebuah kartu yang memuat Gambar 6.3 
dan diberi perintah “Berdasarkan gambar-gambar itu, katakan 
apakah sudut itu.” Jika kelas tidak dibagi atas kelompok-kelompok, 
namun mereka bekerja bersama-sama maka gambar-gambar itu dapat 
dibuat di papan tulis. Dengan mengamati gambar secara cermat dan 
menyempurnakan pendapat-pendapat mereka, anak akan 
menemukan ciri atau sifat khas sebuah sudut. 
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Sudut Bukan Sudut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.3 Sudut dan Bukan Sudut 

 Selanjutnya, siswa-siswi dapat dikenalkan dengan istilah sudut 
siku-siku dengan cara melipat selembar kertas. Sudut siku-siku yang 
terbentuk ini kemudian digunakan untuk menentukan apakah suatu 
sudut tertentu merupakan suatu sudut siku-siku atau bukan, diikuti 
dengan mengelompokkan sudut-sudut yang besarnya lebih dari atau 
kurang dari sudut siku-siku. 

 Berdasarkan hasil pengelompokkan ini, anak dikenalkan dengan 
istilah sudut lancip dan sudut tumpul. Suatu sudut disebut sudut 
lancip apabila besarnya kurang dari besar sudut siku-siku dan suatu 
sudut dikatakan sudut tumpul jika besarnya lebih dari besar sudut 
siku-siku.  

VI.3 Kurva  

 Secara intuisi, lintasan merupakan sebuah garis dalam ruang 

yang menghubungkan satu titik dengan titik yang lainnya. Dalam 

geometri, lintasan yang demikian ini disebut dengan kurva. Suatu 

kurva pada bidang dapat dipikirkan sebagai suatu lintasan  yang 

dapat digambar tanpa mengangkat pensil dari kertas. 

 Jika beberapa orang diberitahu bahwa hanya satu kurva pada 

Gambar 6.4 yang merupakan kurva sederhana, maka hampir semua 

dari mereka akan memilih a. Walaupun kelihatannya aneh, b adalah 

contoh sebuah kurva tertutup sederhana dan a bukan. Ini suatu 

ilustrasi mengenai beda antara arti teknis sebuah istilah dan 

pengertian sehari-hari. 
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Gambar 6.4 Kurva. 

 

1. Kurva Tertutup Sederhana 

 Jika suatu kurva digambar sedemikian rupa sehingga akhirnya 

kembali pada titik semula – artinya titik awal dan titik akhirnya 

berimpit - maka kurva yang demikian dinamakan kurva tertutup. 

Contoh-contoh kurva dapat dilihat pada Gambar 6.5 a, b, c dan d  

tetapi bukan e dan f. Dari gambar ini dapat dilihat bahwa kurva dapat 

saja memiliki bagian yang lurus ataupun tidak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.5.  

kurva tertutup 

 Semua kurva pada Gambar 6.6 merupakan kurva tertutup. Jika 

tidak ada titik lain selain titik awal yang dilalui lebih dari satu kali, 

yang berarti pula kurva itu tidak memotong dirinya sendiri maka 

lintasan itu disebut kurva tertutupsederhana. Gambar 6.6 g, h dan i  

adalah kurva tertutup sederhana, sedangkan Gambar 9.6 j, k dan l  

bukan kurva tertutup sederhana karena masing-masing memotong 

dirinya sendiri. 

(a) 

(b) 

(a) (b) (c) 

(d) (e) (f) 
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 Siswa-siswi juga dapat menemukan dan memformulasikan 

sendiri definisi kurva di atas. Guru menggambar sejumlah kurva di 

papan tulis, kemudian meminta siswa-siswi menerka mana yang 

merupakan kurva tertutup sederhana. Setelah itu, mereka diminta 

menyebutkan sifat-sifat yang sama yang ada pada kurva itu. Mereka 

akan melihat bahwa, “Masing-masing digambar mulai dari sebuah 

titik dan berakhir pada titik lagi. Tidak ada perpotongan, kecuali pada 

titik awal.” Selanjutnya guru berkata, “Tetapi Ibu/Bapak dapat 

menggambar gambar ini (sambil menunjuk Gambar 9.6 f di papan 

tulis) dengan menerapkan sifat-sifat itu. Anak mungkin akan 

menyebutkan ciri atau sifat yang ketiga yaitu kapurnya tidak boleh 

diangkat dari papan tulis. Dengan demikian lengkaplah definisi 

kurva itu. Bagian-bagian definisi itu dapat saja diungkapkan dalam 

bahasa anak-anak sendiri, dan pernyataan yang lebih tepat dapat 

dibuat tergantung pada kemampuan kelas.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.6 kurva tertutup 

 

 Untuk memantapkan konsep kurva pada diri anak didik, 
permasalahan di bawah  ini dapat diberikan kepada mereka. 

1. Di antara 26 huruf besar alfabet dan 10 angka yang Anda ketahui 
selama ini, manakah yang merupakan kurva tertutup? Manakah 
yang merupakan kurva tertutup sederhana? Tuliskan jawaban 
Anda pada tabel di bawah ini. Huruf-huruf A dan B telah 
dikerjakan untuk Anda. 

 

 

(g) (h) (i) 

(j) (k) (l) 



 

 
 

Buku Daras Strategi Pembelajaran Matematika    |    121 

 Kurva 
Tertutup 

Kurva Tertutup 
Sederhana 

Bukan 
Keduanya 

Huruf Besar                  B  A 

    

Angka    

    

Bandingkanlah jawaban anda dengan jawaban teman. Jika 

jawaban Anda tidak sama, mana yang benar? 

1. Perhatikan sebuah mobil. Buatlah daftar semua bangun 

geometri seperti ruas garis, lingkaran, persegi, persegi 

panjang, jajar genjang atau trapesium berkaitan dengan 

mobil yang Anda amati. Lakukan hal yang sama untuk 

sebuah gedung tempat Anda belajar saat ini. 

 

VI.4 Bangun-bangun Datar  

 Bangun-bangun geometri yang ditemukan di sekitar anak didik 
merupakan hal yang sangat penting bagi pelajaran geometri. Model-
model berbagai bangun itu seperti segitiga, persegi panjang, dan 
lingkaran dapat ditemukan pada benda-benda konkrit di sekitar 
mereka. Dengan demikian dapat ditanyakan kepada mereka tentang 
sifat-sifat bangun itu dan sifat-sifat yang sama dan terdapat dalam 
satu atau lebih bangun geometri. Berikut ini disajikan beberapa 
bangun datar dan saran-saran atau alternatif langkah 
pembelajarannya. 

1. Lingkaran dan Persegi 

 Lingkaran dan persegi merupakan bangun datar yang sebaiknya 
diajarkan pertama kali di MI. Alasannya banyak sekali benda-benda 
ataupun permukaan benda yang berbentuk lingkaran dan persegi dan 
sudah dikenal oleh para anak didik di antaranya permukaan koin, 
ubin, gelang, cincin, dan kertas lipat. Meskipun demikian, sebagian 
besar dari mereka  belum mengenal nama khusus untuk bangun-
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bangun datar tersebut yakni lingkaran dan persegi. Mungkin mereka 
kenal dengan  nama sehari-harinya seperti ubin dan koin. 

 Pada pengenalan bangun datar lingkaran ini, setelah siswa-siswi 
ditanya atau diberitahu tentang nama bangun datar lingkaran, 
mereka diminta untuk: (1) menggambar atau menjiplak lingkaran 
yang ada, (2) memberi warna daerah lingkarannya, dan (3) 
mengguntingnya. Pada tahap awal ini, jari-jari maupun diameter 
lingkaran belum dikenalkan kepada mereka. 

 Jadi tujuan awal pembelajaran ini lebih menekankan pada 
kemampuan siswa-siswi agar mampu membedakan benda-benda 
yang berbentuk lingkaran dari yang bukan lingkaran. Hal yang sama 
berlaku untuk pengenalan bangun persegi. Pada pengenalan persegi 
ini, yang terpenting adalah mereka mampu membedakan benda-
benda yang berbentuk persegi dari yang  bukan persegi. 

 Selanjutnya, guru dalam pembelajarannya dapat juga 
memperlihatkan sebuah model persegi dari kawat dan kemudian 
menyuruh siswa-siswi menelusuri persegi itu dengan sebuah jari. 
Mereka mungkin akan menjawab bahwa selembar kertas lipat 
merupakan persegi. Guru hendaknya melanjutkan,”Telusuri dengan 
jarimu bagian mana yang membentuk persegi.” Seorang anak tentu 
akan menyadari bahwa ia sedang menunjukkan sebuah  persegi 
ketika jarinya bergerak sepanjang tepi kertas lipat itu. Hal ini 
hendaknya diulang dengan contoh-contoh lain sehingga pengalaman 
siswa-siswi akan persegi semakin luas.  

2. Persegi Panjang 

 Setelah siswa-siswi mengenal dan mampu membedakan 
lingkaran dan persegi dari bangun-bangun lainnya, maka mereka 
akan mengulang tentang persegi dan dilanjutkan dengan pengenalan 
persegi panjang. Pada saat mengulang dan mengenal kembali bangun 
berbentuk persegi ini, mereka juga dituntut untuk mampu membuat 
persegi baru dan akhirnya mampu menggambar persegi pada kertas 
bertitik. Ketika melakukan kegiatan yang terakhir ini, guru 
hendaknya berkeliling untuk mengevaluasi kemajuan setiap anak, 
menentukan mana yang sudah memahami konsep persegi dan yang 
belum, mengajukan pertanyaan dan membantu mereka yang 
mengalami kesulitan. 
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 Pada pengenalan persegi panjang, setelah siswa-siswi diberitahu 
tentang nama persegi panjang ini, mereka diminta untuk 
menggambar atau menjiplak persegi panjang yang ada dengan jalan 
memberi warna daerahnya serta mengguntingnya. Jadi tujuannya 
lebih menekankan kepada kemampuan siswa-siswi untuk 
membedakan persegi panjang dari yang bukan persegi panjang. Pada 
akhirnya, mereka dituntut untuk mampu menggambar persegi 
panjang pada kertas bertitik. 

 Dalam mempelajari persegi panjang, model dan gambar 
hendaknya digambarkan dalam berbagai posisi. Anak didik ditanya 
yang mana saja merupakan persegi panjang. Semakin sering seorang 
anak mengenali persegi panjang hanya dalam posisi a dan b pada 
Gambar 6.7, dia akan gagal melihat ciri itu pada posisi c  dan d.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.7 Persegi Panjang 

3. Segitiga 

 Dalam membelajarkan segitiga, pengalaman serupa dengan 
pembelajaran lingkaran, persegi dan persegi panjang hendaknya 
diterapkan dalam konteks ini. Setelah beberapa pengalaman dengan 
segitiga, siswa-siswi dapat diberikan potongan-potongan lidi dan 
menyuruh mereka membuat sebuah  segitiga. Dengan mengubah-
ubah panjang ketiga lidi tersebut, mereka akan menemukan segitiga 
yang ketiga sisinya sama panjang, dua sisinya sama panjang atau 
tidak ada sisi yang sama panjang. Sifat yang sama yakni bahwa 
segitiga mempunyai tiga sisi perlu mendapat penekanan. 

 Selain itu, ada hal yang menarik bila menggunakan papan 
berpetak atau kertas strimin untuk membuat berbagai segitiga. Anak-
anak sering termotivasi untuk menemukan jawab pertanyaan-
pertanyaan seperti: 

(a) (b) (c) (d) 
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“Berapa banyak segitiga yang dapat kalian buat yang mempunyai dua 
sisi sama panjang?” 

“Berapa banyak segitiga dengan sudut siku-siku yang dapat kalian 
buat?” 

“Dapatkah kalian membuat sebuah segitiga yang ketiga sisinya sama 
panjang? 

Berdasarkan hal di atas, siswa-siswi dapat diarahkan untuk mengenal 
klasifikasi segitiga  berdasarkan hal-hal berikut. 

1. Besar sudut-sudutnya, sehingga di dapat: (i) segitiga siku-siku, 
jika salah satu sudut segitiga tersebut adalah sudut siku-siku, (ii) 
segitiga tumpul, jika salah satu sudut segitiga tersebut adalah 
sudut tumpul, dan (iii) segitiga lancip, jika ketiga sudut segitiga 
tersebut adalah sudut lancip. 

2. Panjang sisi-sisinya, sehingga didapat: (i) segitiga sama kaki, jika 
segitiga tersebut memiliki tepat dua sisi yang sama panjang, (ii) 
segitiga sama sisi, jika ketiga sisi segitiga tersebut sama panjang, 
dan (iii) segitiga sebarang, jika tidak terdapat adanya sisi-sisi 
yang sama panjang pada segitiga tersebut. 

3. Besar sudut-sudut dan panjang sisi-sisinya, sehingga didapat: (i) 
segitiga siku-siku sebarang, (ii) segitiga siku-siku sama kaki, (iii) 
segitiga tumpul sebarang, (iv) segitiga tumpul sama kaki, (v) 
segitiga lancip sebarang, (vi) segitiga lancip sama kaki, dan (vii) 
segitiga lancip sama sisi. 

 Pemberian aktivitas berikut dapat mendorong keinginan anak 
didik untuk mengetahui dan memahami lebih lanjut tentang segitiga. 
“Guntinglah tiga sedotan masing-masing untuk panjang 6, 8, 10, 12, 
14 dan 16 sentimeter. Ambil sebarang tiga sedotan yang sudah 
dipotong-potong tadi. Buatlah suatu segitiga. Gambar di bawah ini 
memperlihatkan sebuah segitiga dengan sisi-sisi 6, 6 dan 8 sentimeter. 
Daftarlah segitiga-segitiga yang kamu buat pada sebuah tabel. Coba 
cari tiga sedotan yang tidak dapat membentuk sebuah segitiga. 

 

 

 

 

 

6 6 

8 
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Katakan pada temanmu mengapa kamu tidak dapat membuat 
segitiga dari sedotan-sedotan di atas.  

 

Rangkuman 

1. Beberapa istilah geometri bangun datar yang penting diketahui 
oleh calon guru MI di antaranya titik dan garis (istilah yang tidak 
didefinisikan). 

2. Bangun-bangun geometri datar seperti lingkaran, persegi, persegi 
panjang, dan segitiga merupakan bagun datar yang perlu dikuasai 
oleh calon guru MI. 

3. Salah satu model yang dikenalkan untuk mempelajari bangun 
datar ini adalahpembelajaran langsung. 

 
Latihan 

1. Desainlah sebuah model pembelajaran untuk menanamkan 
konsep mengenai keliling suatu bangun datar 

2. Desainlah satu model pebelajaran untuk menanamkan konsep 
mengenai luas suatu bangun datar ke Siswa MI 

 
Tes Formatif 

1. Susunlah  RPP bangun datar dengan model pembelajaran 
langsung! 

2. Praktekkan pembelajaran bangun datar dengan model 
pembelajaran langsung! 

3. Lakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran bangun 
datar dengan model pembelajaran langsung yang telah 
dipraktekkan, apakah sudah sesuai dengan pembelajaran 
langsung! 
 

Kunci Jawaban 

1. Rubrik Penilaian RPP 

Petunjuk: 
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Berilah skor pada butir-butir perencanaan pembelajaran dengan cara 
melingkari angka pada kolom skor (1, 2, 3, 4, 5)  sesuai dengan kriteria 
berikut. 

1  =  sangat tidak baik      2  =  tidak baik 

3  =  kurang baik  4  =  baik 

5  =  sangat baik 

No. Aspek yang dinilai Skor 

1 
Kejelasan perumusan tujuan pembelajaran (tidak 
menimbulkan penafsiran ganda dan 
mengandung perilaku hasil belajar)  

1  2  3  4  5 

2 
Pemilihan materi ajar (sesuai dengan tujuan dan 
karakteristik peserta didik) 

1  2  3  4  5 

3 
Pengorganisasian materi ajar (keruntutan, 
sistematika materi dan kesesuaian dengan 
alokasi waktu) 

1  2  3  4  5 

4 
Pemilihan sumber/media pembelajaran (sesuai 
dengan tujuan, materi, dan karakteristik peserta 
didik) 

1  2  3  4  5 

5 
Kejelasan skenario pembelajaran (langkah-
langkah kegiatan pembelajaran: awal, inti, dan 
penutup) 

1  2  3  4  5 

6 
Kerincian skenario pembelajaran (setiap langkah 
tercermin strategi/metode dan alokasi waktu 
pada setiap tahap) 

1  2  3  4  5 

7 Kesesuaian teknik dengan tujuan pembelajaran 1  2  3  4  5 

8 
Kekengkapan instrumen (soal, kunci, pedoman 
penskoran) 

1  2  3  4  5 

Skor Total ....... 

...................,...................20 
Penilai 
 
 
(...................................) 
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2.  Rubrik penilaian pengamatan pembelajaran berbasis masalah 
(PBM) 

No. Aspek yang diamati 
Hasil Pengamatan 

1 2 3 4 5 

1. 

 Guru menjelaskan tujuan 
pembelajaran 

 Guru menjelaskan sarana atau alat  
pendukung yang dibutuhkan. 

 Guru memotivasi siswa-siswi 
terlibat aktif dan kreatif dalam 
aktivitas pemecahan masalah yang 
dipilihnya.  

     

2. 

 Guru membantu siswa-siswi 
mendefinisikan dan 
mengorganisasikan tugas belajar 
yang berhubungan dengan 
masalah tersebut (menetapkan 
topik, tugas, jadwal)  

     

3. 

 Guru mendorong siswa-siswi 
untuk mengumpulkan informasi 
yang sesuai dan melaksanakan 
eksperimen untuk mendapatkan 
penjelasan dan pemecahan 
masalah.  

     

4. 

 Guru membantu siswa-siswi dalam 
merencanakan dan menyiapkan 
karya yang sesuai serta membantu 
siswa berbagi tugas dengan 
temannya.  

     

5. 

 Guru membantu siswa-siswi untuk 
melakukan refleksi atau evaluasi 
terhadap eksperimen  
mereka dan proses-proses yang 
mereka gunakan.  

     

Rata-rata      

Keterangan : 

4. Jelas2. Kurang 3. Cukup4. Baik5. Baik sekali 
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B A B 

VII 
PEMBELAJARAN 
PENYAJIAN DATA 
STATISTIK 

 

VII. BAB VII PEMBELAJARAN PENYAJIAN DATA STATISTIK 

 

A. Pendahuluan 

 Bagian 7 ini berfokus pada pembelajaran penyajian data (tabel, 
diagram gambar, batang, lingkaran dan garis ) dengan pembelajaran 
berdasarkan masalah. Pembelajaran penyajian data pada paket ini 
ditekankan pada pembelajaran penyajian data dengan menggunakan 
tabel, diagram gambar, diagram batang, diagram lingkaran, dan 
diagram garis. Pembelajaran penyajian data yang dibahas pada paket 
ini terkait dengan model pembelajaran PMRI. 

 Penyajian data merupakan bagian dari statistika deskriptif. 
Sebelum seorang menyajikan data maka pertama yang dilakukan 
adalah mengumpulkan data dilapangan. Oleh karena itu pada bagian 
ini, akan disajikan pembelajaran penyajian data yang dimulai dari 
mengumpulkan data yang ada disekitar kampus. 

 Penyiapan LCD dan komputer cukup penting dalam perkuliahan 
ini untuk mengefektifkan perkuliahan selain itu dosen harus 
mendesain kegiatan pembelajaran untuk melaukan observasi di luar 
kelas. 

B. Kompetensi Dasar 

 Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa mampu 
merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran 
penyajian dan pengolahan data di MI 

 

C. Tujuan Pembelajaran 
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1. Menyusun RPP penyajian data dengan tabel, diagram (gambar, 
batang, lingkaran dan garis) dengan model pembelajaran 
berdasarkan masalah (PBI). 

2. Melakukan pembelajaran penyajian data dengan tabel, diagram 
(gambar, batang, lingkaran dan garis) dengan model 
pembelajaran berdasarkan masalah (PBI), dan 

3. Mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran penyajian data dengan 
tabel, diagram (gambar, batang, lingkaran dan garis) dengan 
model pembelajaran berdasarkan masalah (PBI). 

D. Langkah Kegitan Pembelajaran 

Langkah perkuliahan Metode 

Kegiatan Awal  

1. Dosen memberikan apersepsi pada 
mahasiswa dengan memberikan 
pertanyaan” Apa yang harus dilakukan 
sebelum menyajikan suatu data? 
Bagaimana cara menyajikan data yang 
paling efisien itu?”. 

Presentasi  

 

2. Dosen menjelaskan tujuan pembelajaran 
dan langkah-langkah pembelajaran 

Preesentasi 

 

Kegiatan Inti  

3. Mahasiswa mengidentifikasi langkah-
langkah (sintaks) pembelajaran dengan 
model pembelajaran berdasarkan 
masalah.  

Kerja individu 

 

 

4. Dosen menjelaskan pembelajaran penya-
jian data dengan model pembelajaran 
berdasarkan masalah. 

Presentasi 

 

 

5. Mahasiswa menyusun RPP untuk 
pembelajaran penyajian data dengan 
menggunakan model pembelajaran 
berbasis masalah. 

Kerja kelompok 
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6. Salah satu kelompok dipilih secara acak 
untuk mempraktekkan hasil penyusunan 
RPP-nya. 

Presentasi 

7. Dosen memberikan penguatan tentang 
pembelajaran penyajian data dengan 
pembelajaran berbasis masalah. 

Tanya jawab 

Kegiatan Penutup  

1. Mahasiswa merangkum materi  
2) Mahasiswa merefleksi proses 

pembelajaran 

Presentasi 

Bimbingan 
individu 

 

1. Lembar Kegiatan Mahasiswa (LKM)7.1 

 Menyusun Rencana Pembelajaran (RPP) Pembelajaran Penyajian 
Data 

 

2. Tujuan  

 Mahasiswa dapat membuat rencana pelaksanaan pembelajaran 
(RPP) penyajian data. 

 

2. Petunjuk 

a. Bekerjalah secara kelompok,   
b. Cermati langkah pemodelan yang diberikan dosen. 
c. Buatlah RPP untuk alokasi waktu 30 menit dengan 

menggunakan format berikut. 
 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Satuan Pendidikan : …………………………………….. 

Mata Pelajaran : …………………………………….. 

Kelas / Semester : …………………………………….. 

Tahun Pelajaran : …………………………………….. 
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Waktu   : …………………………………….. 

Standar Kompetensi  

 

 

 

Kompetensi Dasar 

 

 

 

Indikator 

 

 

 

Materi Pokok                          
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Model Pembelajaran:  

 

 

 

 

 

 

 

Media Pembelajaran 

 

 

 

 

 

Kegiatan Belajar Mengajar 

1. Kegiatan Awal 
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2. Kegiatan Inti 

 

 

 

 

 

3. Kegiatan Penutup 

 

 

 

 

 

 

 

2. Penilaian 

 

 

 

 

 

 
E. Kegiatan Belajar 

VII.1 Penyajian Data 

 Setiap data yang diperoleh dari haisl penelitian sedapat mungkin 
dapat disajikan dengan baik agar mampu memberikan informasi 
dengan baik kepada para pengguna informasi. Prinsipnya bahwa data 
yang telah dikumpulkan dan disajikan lebih bersifat komunikatif dan 
lengkap. Data yang telah terkumpul, baik yang berasal dari populasi 
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ataupun sampel, untuk keperluan pembuatan laporan dan analisis, 
perlu diatur, disusun, dan disajikan dalam bentuk yang mudah 
dipahami. 

 Pada dasarnya terdapat dua cara untuk menyajikan data yaitu 
dengan cara tabel dan cara grafik. Pemilihan cara penyajian data 
sangat tergantung pada kebutuhan atau maksud peneliti. Kadang-
kadang cara tabel lebih menguntungkan, namun untuk keperluan 
lain, cara grafik lebih praktis dan lebih menarik. 

VII.2 Penyajian Data dengan Tabel 

 Salah satu bentuk penyajian data yang paling banyak digunakan 
adalah penyajian data dengan menggunakan tabel. Hal itu dilakukan 
karena penyajian lebih efisien dan komunikatif. Dalam praktiknya 
penyajian data dalam bentuk tabel ada dua yaitu penyajian data 
dengan tabel biasa dan penyajian data dengan diostribusi frekuensi. 

 Jika seorang peneliti mempunyai sekumpulan data hasil 
penelitian, maka data tersebut masih perlu diolah dengan menyusun 
dan menyajikannya dalam suatu tabel. Bentuk tabel, banyak di 
jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk umum tabel terdiri dari 
baris-baris dan kolom-kolom yang memuat data dan keterangan 
tertentu. 

 Suatu data penelitian terdapat data yang sederhana dan juga 

kadang terdapat data yang sangat banyak. Sehingga penyajiannya 

pun harus seefektif mungkin. Data yang paling sederhana sering 

disebut dengan data tunggal. Data tunggal adalah data sederhana yang 

didaftar satu persatu dalam suatu tabel. Data ini biasanya berupa angka 

atau lambang yang menyatakan fakta dari satu keadaan. Tabel untuk 

menyajikan data tunggal dinamakan tabel frekuensi. 

Contoh: 

Seorang dosen ingin mengetahui nilai ujian akhir semester (UAS) 

mata kuliah Aljabar dari dari 20 mahasiswa semester III. Dosen 

tersebut kemudian memperoleh data seperti yang ditampilkan pada 

tabel berikut: 

 

Tabel 7.1  
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Nilai UAS Mata Kuliah Aljabar Semester III 

 

No Urut Nilai No Urut Nilai 

1 6 11 5 

2 7 12 6 

3 7 13 8 

4 6 14 7 

5 7 15 9 

6 8 16 9 

7 9 17 7 

8 9 18 6 

9 7 19 6 

10 8 20 9 

 

Jika data pada tabel tersenut di atas dibuat dalam bentuk tabel 
distribusi frekuensi, maka dapat dibuat seperti pada tabel berikut: 

Tabel 7.2  

Distribusi Frekuensi Nilai UAS Aljabar semester III 

 

Nilai Frekuensi 

5 1 

6 5 

7 6 

8 3 

9 5 

 Data pada tabel 7.1 di atas termasuk data tunggal. Bila kita 
kelompokkan data tersebut dapat disajikan dalam sebuah tabel 
frekuensi seperti pada tabel 7.2. Dari Tabel 7.2 dapat dibaca, bahwa yang 
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memperoleh nilai 5 ada 1 orang, bernilai 6 ada 5 orang, bernilai 7 ada 6 
orang, nilai 8 ada 3 orang dan nilai 9 ada 5 orang. 

Contoh: 

Ukuran sepatu murid kelas IIIA di MAN Madani adalah sebagai 
berikut:  

38      33      37      39      37      38      30      40      37      29  

37      33      38      37      35      40      32      38      39      32  

34      33      30      39      34      37      37      37      38      35  

35      30      31      35      29      36      36      31      34      40 

 Untuk menyajikan data tersebut dalam bentuk tabel distribusi 

frekuensi, maka terlebih dahulu menentukan data terkecil sampai 

terbesar dari ukuran sepatu siswa. Dari sini diperoleh data terkecil 

adalah 29 dan terbesar 40. Selanjutnya tentukan frekuensi (banyaknya 

nilai muncul) dari masing-masing ukuran. Untuk keperluan ini kita 

perlu kolom khusus dalam tabel yaitu kolom tabulasi. Maka diperoleh 

tabel frekuensi sebagai berikut:  

Tabel 7.3 Ukuran Sepatu 

Ukuran Tally Frekuensi 

29 || 2 

30 ||| 3 

31 || 2 

32 || 2 

33 ||| 3 

34 ||| 3 

35 |||| 4 

36 || 2 

37 |||| ||| 8 

38 |||| 5 

39 ||| 3 

40 ||| 3 

Jumlah 40 

 Suatu data statistik kadang-kadang berupa angka-angka yang 

cukup banyak, umumnya tidak teratur, serta nilainya berbeda-beda. 
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Untuk mengatasi hal ini, maka data-data yang berupa angka-angka 

semacam ini perlu dikelompokkan sehingga lebih teratur dan mudah 

dibaca. 

Contoh: 

Nilai Matematika dari 40 orang siswa kelas VIII MTs Madani 

diperoleh sebagai berikut. 

64  52  77  44  65  85  67  58  70  82 

72  61  82  56  71  49  95  94  79  88 

74  68  98  75  72  95  62  78  80  89  

47  83  90  55  54  76  65  71  75  64 

Bila data tersebut dikelompokkan dalam satu tabel frekuensi, maka 

diperoleh Tabel 7.4. 

Dari tabel tersebut dapat dibaca dengan jelas bahwa siswa-siswi 
terbanyak adalah yang memperoleh nilai antara 71 sampai 80. 

Tabel 3.4 Nilai Matematika 

Nilai Tally Frekuensi 

41 - 50 ||| 3 

51 - 60 |||| 5 

61 - 70  |||| |||| 9 

71 - 80  |||||||| 
|| 

12 

81 - 90 |||| ||  7 

91 - 100 ||||  4 

Jumlah 40 

VII.3 Penyajian Data dengan Grafik/Digram 

 Selain dalam bentuk daftar tabel, data juga dapat ditampilkan 
dalam bentuk diagram. Banyak diagram dapat digunakan untuk 
menyajikan data, antara lain diagram batang, garis, pencar, dan 
lingkaran. 
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a. Diagram Batang 

 Diagram batang adalah diagram yang digambarkan berbentuk 
persegi panjang dengan posisi tegak atau posisi mendatar yang 
tingginya disesuaikan dengan kategori tertentu. Diagram batang 
biasanya digambarkan pada bidang Cartesius. 

Contoh: 

Hasil catatan Badan Meteorologi dan Geofisika menyajikan bahwa 
data curah hujan Kota Makassar pada tahun 2010 terlihat pada tabel 
7.5. 

Tabel 7.5   

Curah Hujan di Kota Makassar Tahun 2010 

Bulan Curah Hujan (cm) 

Mei 2 

Juni 5 

Juli 5 

Agustus 10 

September 15 

Oktober 23 

Nopember 23 

Desember 32 

Dari data curah hujan di Kota Makassar pada tahun 2010 di atas, 
dapat dibuat dalam suatu bentuk diagram batang sebagai berikut: 
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Gambar 7.1 Curah Hujan Kota Makassar Tahun 2010. 

 

Contoh: 

Berikut ini data-data 10 sungai terpanjang di AS. 

 

Tabel 7.6. Data 10 sungai terpanjang di AS 

Nama 
Sungai 

Panjang (km) 

Missouri 4.087 

Mississipi 3.765 

Yukon 3.186 

Rio Grande 3.057 

St. Lawrence 3.057 

Arkansas 2.349 

Colorado 2.333 

Atchafalaya 2.285 

Ohio 2.108 

Red 2.076 

0
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Bulan

Curah Hujan Kota Makassar 2010
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Jika data yang terdapat pada tabel 7.6 di atas disajikan dalam diagram 
batang, maka akan diperoleh gambar sebagai berikut: 

 

 

Diagram 7.2 Sepuluh Sungai Terpanjang di AS 

 

b. Diagram Garis 

 Diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data yang 
sifatnya berkesinambungan. Misalnya, jumlah penduduk suatu daerah 
dalam selang beberapa tahun, keadaan harga beras dari tahun ke tahun, 
dan perkembangan berat badan bayi. Seperti halnya diagram batang, 
diagram garis pun digambar pada bidang Cartesius. Untuk 
memahami maksud diagram garis, berikut ini diberikan beberapa 
contoh. 

Contoh: 

Jumlah bayi yang lahir dari tahun ke tahun, mulai tahun 2005 di 
Kecamatan Rappocini disajikan dalam tabel berikut ini. 

 

Tabel 7.7.  Jumlah Bayi yang Lahir di Kecamatan Rappocini 

Tahun 2000 – 2010 

 

0 1 2 3 4 5

Missouri

Mississipi

Yukon

Rio Grande

St. Lawrence

Arkansas

Colorado

Atchafalaya

Ohio

Red

10 Sungai Panjang di AS

Panjang (km)
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Tahun Jumlah Bayi Lahir 

2000 87 

2001 75 

2002 68 

2003 70 

2004 68 

2005 79 

2006 70 

2007 65 

2008 55 

2009 50 

2010 45 

Jika data tersebut disajikan dalam bentuk diagram garis, maka 
hasilnya dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

 

Gambar 7.3 Jumlah Bayi yang Lahir di Kecamatan Rappocini 
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Tahun 2000-2010 

Dari diagram 7.3 kita dapat membaca bahwa jumlah bayi yang lahir 
dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 mengalami penurunan. 
Pada tahun 2005 mengalami peningkatan, kemudian pada tahun 2006 
sampai 2010 kembali mengalai penurunan. 

c. Diagram Pencar 

 Untuk sekumpulan data yang terdiri atas dua variabel dengan 
nilai kuantitatif, diagramnya dapt dibuat dalam bentuk kumpulan 
titik yang terpencar pada sumbu koordinat. Misalnya seorang 
penelitia mengukur tinggi dan berat badan 20 mahasiswa. Hasil 
pengukurannya disajikan dalam tabel berikut: 

 

Tabel 7.8 Berat dan Tinggi Badan 20 Mahasiswa 

No Berat 
(kg) 

Tinggi 
(cm) 

No Berat 
(kg) 

Tinggi 
(cm) 

1 48 150 11 75 170 

2 54 165 12 70 168 

3 50 160 13 56 165 

4 45 160 14 54 150 

5 45 165 15 46 155 

6 60 150 16 48 157 

7 65 17 17 50 164 

8 58 160 18 52 156 

9 57 165 19 70 168 

10 63 175 20 75 170 

Jika data tersebut di atas disajikan dalam bentuk diagram pencar, 
maka bentuk diagram pencarnya adalah sebagai berikut: 
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Gambar 7.4. Diagram Pencar Hubungan Antara Berat 

dan Tinggi Badan Mahasiswa 

 

d. Diagram Lingkaran 

 Dalam diagram lingkaran, keseluruhan luas daerah lingkaran, 
dipandang sebagai keseluruhan bagian dari data. Luas daerah 
lingkaran ini dibagi-bagi menjadi jaring-jaring lingkaran yang luasnya 
sesuai dengan besar data yang dimaksud. 

Contoh: 

Pak Ali mengatur rencana pengeluaran untuk menutupi kebutuhan 
keluarganya dari penghasilan setiap bulan, sebagai berikut: 

1. Biaya pendidikan putra-putrinya sebesar 30% 

3. Biaya kebutuhan sehari-hari untuk makan 40% 

4. Biaya untuk pembayaran listrik, air, telepon 5% 

5. Biaya tabungan 10% 

6. Lain-lain (tak terduga) 15% 

 Jika data tersebut dia atas disajikan dalam bentuk diagram 
lingkaran maka terlebih dahulu dicari biaya pengeluaran Pak Ali 
dalam satuan derajat. Dan hasil perhitungannya sebagai berikut: 

140
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Data pengeluaran Pak Ali lebih dulu dinyatakan dalam satuan 
derajat, yaitu 

1. Biaya pendidikan = 00 108360
100

30
  

2. Biaya makan = 00 144360
100

40
  

3. Biaya listrik, dll = 00 18360
100

5
  

4. Biaya tabungan = 00 36360
100

10
  

5. Biaya tak terduga = 00 54360
100

15
  

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka diagram lingkarannya 
adalah sebagai berikut: 

Gambar 3.4. Diagram lingkaran pengeluaran keluarga pak Ali per 
bulan 
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Rangkuman 

1. Sebelum menyajikan suatu data, maka terlebih dahulu 
melakukan proses pengumpulan data dengan mengobservasi 
langsung populasi yang akan diteliti. 

2. Cara penyajian data secara umum dapat dilakukan dengan 
menggunakan table dan diagram. 

3. Untuk lebih memahami secara mendalam tentang pembelajaran 
penyajian data, maka calon guru diharapkan untuk mendesain 
pembelajaran yang seefektif mungkin dan menyenangkan bagi 
mahasiswa. 
 

Latihan 

Kumpulkanlah sebanyak-banyaknya informasi tentangvariabel yang 
dituliskan berikut, kemudian kumpulkanlah data berdasarkan 
variable yang diamati kemudian sajikan dengan baik agar informasii 
mudah dipahami. 

Petunjuk: 

1. Amatilah kumpulan orang/benda yang ada di sekitar anda 
2. Catatlah hasil pengamatan anda pada tabel berikut 

 

Tabel.  Hasil Pengamatan Orang/Benda 

No Nama JK Hobby Usia 
Ukuran 
Sepatu 

Merk 
Motor 

Berat 
Badan 

… 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         
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9         

10         

Catatan: silahkan diisi sendiri kolom kosong dengan variable yang dapat 
diukur  

 

Jawablah pertanyaan berikut: 

1. Sajikanlah data yang anda dapatkan secara efektif dan efisien 
2. Deskripsikan data yang anda kumpulkan 

 

Tes Formatif 

1. Susunlah RPP penyajian data dengan tabel, diagram (gambar, 
batang, lingkaran dan garis) dengan model pembelajaran 
berdasarkan masalah (PBM)! 

2. Praktekkan RPP penyajian data dengan tabel, diagram (gambar, 
batang, lingkaran dan garis) dengan model pembelajaran 
berdasarkan masalah (PBM) yang sudah dibuat! 

3. Lakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran penyajian 
data yang telah dipraktekkan, apakah sudah sesuai dengan 
pembelajaran berbasis masalah!. 

 

Kunci Jawaban 

1. Rubrik Penilaian RPP 

Petunjuk: 

Berilah skor pada butir-butir perencanaan pembelajaran dengan cara 
melingkari angka pada kolom skor (1, 2, 3, 4, 5)  sesuai dengan kriteria 
berikut. 

1  =  sangat tidak baik      2  =  tidak baik 

3  =  kurang baik  4  =  baik 

5  =  sangat baik 

 

No. Aspek yang dinilai Skor 
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No. Aspek yang dinilai Skor 

1 
Kejelasan perumusan tujuan pembelajaran 
(tidak menimbulkan penafsiran ganda dan 
mengandung perilaku hasil belajar)  

1  2  3  4  5 

2 
Pemilihan materi ajar (sesuai dengan tujuan 
dan karakteristik peserta didik) 

1  2  3  4  5 

3 
Pengorganisasian materi ajar (keruntutan, 
sistematika materi dan kesesuaian dengan 
alokasi waktu) 

1  2  3  4  5 

4 
Pemilihan sumber/media pembelajaran (sesuai 
dengan tujuan, materi, dan karakteristik peserta 
didik) 

1  2  3  4  5 

5 
Kejelasan skenario pembelajaran (langkah-
langkah kegiatan pembelajaran: awal, inti, dan 
penutup) 

1  2  3  4  5 

6 
Kerincian skenario pembelajaran (setiap 
langkah tercermin strategi/metode dan alokasi 
waktu pada setiap tahap) 

1  2  3  4  5 

7 Kesesuaian teknik dengan tujuan pembelajaran 1  2  3  4  5 

8 
Kekengkapan instrumen (soal, kunci, pedoman 
penskoran) 

1  2  3  4  5 

Skor Total ....... 

...................,...................20 
Penilai 
 
 
(...................................) 
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2. Rubrik penilaian pengamatan pembelajaran 

No. Aspek yang diamati 
Hasil Pengamatan 

1 2 3 4 5 

1. 

 Guru menjelaskan tujuan 
pembelajaran 

 Guru menjelaskan sarana atau 
alat  
pendukung yang dibutuhkan. 

 Guru memotivasi siswa-siswi 
terlibat aktif dan kreatif dalam 
aktivitas pemecahan masalah 
yang dipilihnya.  

     

2. 

 Guru membantu siswa-siswi 
mendefinisikan dan 
mengorganisasikan tugas belajar 
yang berhubungan dengan 
masalah tersebut (menetapkan 
topik, tugas, jadwal)  

     

3. 

 Guru mendorong siswa-siswi 
untuk mengumpulkan informasi 
yang sesuai dan melaksanakan 
eksperimen untuk mendapatkan 
penjelasan dan pemecahan 
masalah.  

     

4. 

 Guru membantu siswa-siswi 
dalam merencanakan dan 
menyiapkan karya yang sesuai 
serta membantu siswa berbagi 
tugas dengan temannya.  

     

5.  Guru membantu siswa-siswi 
untuk melakukan refleksi atau 
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evaluasi terhadap eksperimen  
mereka dan proses-proses yang 
mereka gunakan.  

Rata-rata      

Keterangan: 

5. Jelas2. Kurang 3. Cukup4. Baik5. Baik sekali
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B A B 

VII 
PEMBELAJARAN 
TEMATIK 

 

VIII. BAB VII PEMBELAJARAN TEMATIK 

 

A. Pendahuluan 

 Bagian 8 ini akan membahas tentang pembelajaran tematik di MI. 
Pembelajaran tematik ini merupakan salah satu model pembelajaran 
yang digunakan di sekolah khususnya pada siswa kelas awal yaitu 
kelas I, II, dan III di Madrasah Ibtidaiyah. 

 Pembelajaran tematik sebagai salah satu model pembelajaran 
yang memadukan beberapa mata pelajaran dengan menggunakan 
satu tema. Hal ini dikalangan guru menjadi satu model yang sulit 
untuk diterapkan. Karena mereka harus menguasai dan memahamia 
betul indicator-indikator yang akan diajarkan dengan tema-tema yang 
sudah ada. Oleh karenanya bagian ini akan memberikan pemahaman 
kepada siswa tentang cara membelajarkan anak dengan pendekatan 
tematik. 

 Bagian ini dilengkapi dengan Langkah kerja kegiatan 
pembelajaran dan Lembar Kerja Mahasiswa (LKM) yang digunakan 
sebagai panduan bagi mahasiswa untuk mendesain pembelajaran 
tematik dengan menggunakan tema tertentu. 

B. Kompetensi Dasar 

 Mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan 
pembelajaran tematik dalam kegiatan pembelajaran di kelas 

C. Tujuan Pembelajaran 

1. Mahasiswa mengidentifikasi prinsip-prinsip 
pembelajarankontekstual  

2. Mahasiswa Mendesain pembelajaran matematika MI yang 
menerapkan pembelajaran tematik 
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D. Langkah Kegitan Pembelajaran 

Langkah Kegiatan Metode 

Kegiatan Awal  

1. Dosen menyampaikan tujuanperkuliahan Presentasi 

2. Dosen menyampaikan pentingnya 
pembelajaran tematik di MI 

Presentasi 

3. Dosen menggali pemahaman mahasiswa 
tentang pemahaman awal mahasiswa 
tentang pembelajaran tematik: apa yang 
anda pahami tentang pembelajaran tematik 
dan prinsip pembelajaran tematik 

Brainstorming 

Kegiatan Inti  

4. Dosen memfasilitasi mahasiswa membentuk  
kelompok yang masing-masing terdiri 5-7 
orang yang karakteristiknya heterogen. 

Ceramah 

 

5. Dosen memodelkan cara pembelajaran 
tematik dengan tema “tumbuhan” 

modeling 

6. Dosen membagikan tugas diskusi yang ada 
di LKM8.1 kepada masing-masing kelompok 

Ceramah 

 

7. Mahasiswa berdiskusi dengan anggota 
kelompok tetang pemodelan yang dilakukan 
oleh dosen 

Diskusi 
kelompok 

8. Perwakilan kelompok menyampaikan 
pokok-pokok diskusi di depan kelas untuk 
ditanggapi oleh kelompok lain. 

Pesentasi 
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9. Dosen memberi penguatan tentang materi 
perkuliahan, disertai dengan contoh yang 
mendukung. 

Presentasi 

 

 

10. Dosen meminta mahasiswa untuk 
mendiskusikan tentang implementasi 
pembelajaran tematik daam pembelajaran 
matematika di MI 

Diskusi 
Kelompok 

11. Mahasiswa melakukan diskusi dalam 
kelompok dan hasil diskusi dipajangkan dan 
kelompok lain melakukan “Karya Kunjung” 

Karya Kunjung 

12. Masing-masing kelompok menyamaikan 
hasil berdasarkan karya yang datang 
kemudian dosen member I penguatan 

Presentasi 

Kegiatan Penutup  

13. Dosen dan mahasiswa melakukan refleksi 
terhadap proses perkuliahan. 

Tanya Jawab 

 

1. Lembar Kegitan Mahasiswa (LKM) 8.1 

 Identifikasi Pembelajaran Tematik berdasarkan Modeling oleh 
dosen. 

 

Prinsip Pembelajaran Tematik Kegaitan yang tampak pada 
saat pemodelan …… 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Yang dimodelkan dosen 

 

JARINGAN INDIKATOR 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
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F. Kegiatan Belajar: Uraian Materi 

VIII.1 Penyelenggaraan PAKEM-Tematik 

 Untuk menghasilkan lulusan murid MI yang berkualitas, seorang 
guru MI diharuskan memiliki kemampuan melaksanakan 
pembelajaran yang berkualitas. Kegiatan pembelajaran yang 
berkualitas akan dapat tercapai apabila kegiatan pembelajaran 
membuat siswa MI menjadi aktif, kreatif, senang belajar serta 
kegiatan pembelajaran yang efektif. Guru MI akan mampu 
menyelenggarakan pembelajaran yang berkualitas apabila guru MI 
tersebut menguasai komponen-komponen penyelenggaraan PAKEM 
dengan baik. 

VIII.2 Ciri-ciri PAKEM 

 Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan adalah 
suatu upaya untuk menghasilkan pembelajaran yang berkualitas di 
MI. Untuk dapat menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang 
PAKEM seorang guru harus memahami terlebih dahulu ciri-ciri 
PAKEM. Ciri-ciri tersebut dapat diidentifikasi dari segi aktifitas siswa, 
pengelolaan kelas, proses pembelajaran dan sumber belajar. Berikut 
akan diidentifikasi secara lengkap untuk masing-masing bagian di 
atas. 

a. Aktifitas Siswa 

 Aktifitas siswa dalam kegiatan pembelajaran PAKEM tidak 
terlepas dari aktifitas guru, sehingga dalam menguraikan ciri-ciri 
PAKEM tidak hanya dari aktifitas siswa, namun juga diidentifikasi 
dari sisi aktifitas guru. 

 

Aktif 

 Siswa aktif membaca, menulis, bekerja 
 Siswa aktif bertanya, menjawab pertanyaan 
 Siswa aktif berbagi pengetahuan dengan siswa lain 
 Siswa aktif menemukan dan memecahkan masalah 

 Keaktifan siswa akan tercapai apabila ditunjang oleh keaktifan 
guru dalam hal, 

 Guru aktif memantau kegiatan belajar siswa  
 Guru aktif memberi umpan balik 



172    |    Teori dan Aplikasi Bagi Mahasiswa PGMI 

 Guru aktif mengajukan pertanyaan yang  menantang 
 Guru aktif mempertanyakan gagasan siswa 
 Guru bersahabat dan bersifat terbuka 
 Guru merespon dan menghargai semua pendapat siswa 

 

Kreatif 

 Siswa kreatif merancang sesuatu 
 Siswa kreatif menyusun sesuatu 
 Siswa kreatif menulis sesuatu 
 Siswa kreatif mengarang sesuatu 

 Kreativitas siswa akan tercapai apabila ditunjang oleh kreativitas 
guru dalam hal, 

 Guru kratif mengembangkan kegiatan yang menarik  dan 
beragam 

 Guru kreatif membuat alat bantu belajar 
 Guru kratif memanfaatkan lingkungan 
 Guru kreatif mengelola kelas dan sumber belajar 
 Guru memberi kesempatan siswa untuk menghasilkan karya atau 

menuangkan kreativitas 
 

Efektif 

 Siswa menguasai kompetensi yang diharapkan  

Efektifitas kegiatan pembelajaran akan tercapai apabila ditunjang oleh 
efektifitas guru dalam hal, 

 Guru menyusun rencana pembelajaran dengan baik 

 Guru menyiapkan media, bahan dan sumber belajar yang 

dibutuhkan untuk kegiatan pembelajaran 

 Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik 

 Guru berhasil mencapai tujuan pembelajaran yang sudah 

ditetapkan 

 Guru memperhatikan efisiensi waktu 

 Guru memberikan tugas-tugas dengan panduan yang jelas 

 Guru memanfaatkan sumber belajar dan media pembelajaran 

dengan tepat 

 Guru mengelola kelas dengan baik 

 Kelas memiliki „aturan main‟ dan kesepakatan 
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Menyenangkan 

 Siswa berani mencoba/berbuat 
 Siswa berani bertanya 
 Siswa berani mengemukakan pendapat/ gagasan 
 Siswa berani mempertanyakan gagasan orang lain  

Siswa senang belajar sehingga memiliki keberanian tersebut akan 
dapat tercapai apabila ditunjang oleh aktifitas guru dalam kegiatan 
pembelajaran sebagai berikut: 

 Guru merancang kegiatan menarik, menantang dan 
meningkatkan motivasi siswa 

 Guru merancang kegiatan pembelajaran yang membuat siswa 
mendapatkan pengalaman secara langsung 

 Guru merancang kegiatan pembelajaran yang dapat 
meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan 
masalah 

 Guru tidak membuat anak takut 
 Guru tampil dengan semangat, antusias dan gembira 
 Guru menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif 
 Pembelajaran menyertakan humor dan dalam santai 

 
b. Pengelolaan Kelas 

 Komponen lain yang mempengaruhi penyelenggaraan PAKEM 
adalah pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas yang kondusif untuk 
penyelenggaraan PAKEM harus diciptakan supaya PAKEM yang 
direncanakan dapat diterapkan dengan baik. Pengelolaan kelas dapat 
dikategorikan menjadi pengelolaan kelas yang sifatnya fisik dan 
pengelolaan kelas yang sifatnya non fisik. 

1) Pengelolaan kelas Fisik 

 Pengelolaan tempat duduk (bangku) 
 Pengelolaan pajangan kelas 
 Pengelolaan alat peraga 
 Pengelolaan sudut baca/perpustakaan kelas 
 Pengelolaan alat bantu belajar  

2) Pengelolaan kelas non fisik 
 Menjalin hubungan baik dengan siswa 
 Menyeimbangkan pujian dan kritik 
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 Menciptakan disiplin kelas 
 

c. Proses Pembelajaran 
1) Siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran karena didukung 

oleh guru yang melakukan aktifitas sebagai berikut, 
 Guru bersahabat dan bersikap terbuka 
 Guru mengajukan pertanyaan yang mengundang 

banyak jawaban siswa 
 Guru merespon dan menghargai semua jawaban siswa. 
 Guru membantu siswa menyelesaikan tugas 

2) Siswa kreatif dalam kegiatan pembelajaran, karena didukung 
oleh guru yang melakukan aktifitas sebagai berikut, 
 Guru membangun lingkungan belajar yang kreatif 
 Guru memberi kesempatan siswa menghasilkan karya 

atau menuangkan kreativitas 
 Guru menghargai dan memajangkan hasil karya siswa 

3) Kegiatan pembelajaran berjalan dengan efektif karena 
didukung oleh guru yang melakukan aktifitas sebagai 
berikut, 
 Guru memberikan tugas dengan jelas 
 Guru memperhatikan waktu 
 Guru memanfaatkan sumber belajar dan media belajar 

yang tepat 
 Guru mengakomodasi gaya belajar siswa ketika 

presentasi 
 Guru mengelola kelas dengan baik 

4) Kegiatan pembelajaran berlangsung menyenangkan karena 
didukung oleh guru yang melakukan aktifitas sebagai 
berikut, 
 Guru tampil semangat, antusias, dan gembira 
 Guru menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif 
 Guru memanfaatkan energizer dan humor 

 

d. Sumber Belajar 

 Penyelenggaraan PAKEM tidak terlepas dari kreativitas guru 
dalam pemanfaatan sumber belajar yang sesuai dengan kegiatan 
pembelajaran yang dilaksanakan. Guru yang sudah mampu 
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menyelenggarakan PAKEM dengan baik, selalu memiliki 
keterampilan memanfaatkan sumber belajar yang ada dengan baik 
sehingga pembelajaran yang dilaksanakan bisa berjalan secara baik. 
Ada dua macam sumber belajar, yaitu sumber belajar yang dirancang 
dan sumber belajar yang dimanfaatkan. 

 Sumber belajar yang dirancang contohnya: buku teks, buku 
paket, foto-slide pembelajaran, video pendidikan, Laboratorium Sains 
dan Bahasa, Alat peraga edukatif, dan lain-lain. 

 Sumber belajar yang dimanfaatkan contohnya: pasar, toko, 
museum, kantor pos, tempat ibadah, posyandu, tugu peringatan, 
rumah sakit, taman, nara sumber, sungai, sawah, balai desa, kantor 
kecamatan, pabrik, puskesmas, dan lain-lain. 

VIII.3 Pembelajaran Tematik 

1. Pengertian Pembelajaran Tematik 

 Pembelajaan tematik adalah pembelajaran tepadu yang 
menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran 
sehingga dapat  memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. 
Tema adalah pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok 
pembicaraan (Poerwadarminta, 1983). Dengan tema diharapkan akan  
memberikan banyak keuntungan, di antaranya: 

a. Siswa mudah memusatkan perhatian pada suatu tema tertentu,  
b. Siswa mampu mempelajari pengetahuan dan mengembangkan 

berbagai kompetensi dasar antar matapelajaran dalam tema yang 
sama;  

c. pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan 
berkesan;  

d. kompetensi dasar dapat dikembangkan lebih baik dengan 
mengkaitkan matapelajaran lain dengan pengalaman pribadi 
siswa;  

e. Siswa mampu lebih merasakan manfaat dan makna belajar 
karena materi disajikan dalam konteks tema yang jelas;  

f. Siswa lebih bergairah belajar karena dapat berkomunikasi dalam 
situasi nyata, untuk mengembangkan suatu kemampuan dalam 
satu mata pelajaran sekaligus mempelajari matapelajaran lain;  

g. guru dapat menghemat waktu karena mata pelajaran yang 
disajikan secara tematik dapat dipersiapkaan sekaligus dan 
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diberikan dalam dua atau tiga pertemuan,  waktu selebihnya 
dapat digunakan untuk kegiatan remedial, pemantapan, atau 
pengayaan.  

 

2. Karakteristik Pembelajaran Tematik  

 Sebagai suatu model pembelajaran di sekolah dasar, 
pembelajaran tematik memiliki karakteristik-karakteristik sebagai 
berikut:  

a. Berpusat pada siswa 

 Pembelajaran tematik berpusat pada siswa (student centered), hal 
ini sesuai dengan pendekatan belajar modern yang lebih banyak 
menempatkan siswa sebagai subjek belajar sedangkan guru lebih 
banyak berperan sebagai fasilitator yaitu memberikan 
kemudahan-kemudahan kepada siswa untuk melakukan 
aktivitas belajar.  

b. Memberikan pengalaman langsung 

 Pembelajaran tematik dapat memberikan pengalaman langsung 
kepada siswa (direct experiences). Dengan pengalaman langsung 
ini, siswa dihadapkan pada sesuatu yang nyata (konkrit) sebagai 
dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak.  

c. Pemisahan matapelajaran tidak begitu jelas 

 Dalam pembelajaran tematik pemisahan antar mata pelajaran 
menjadi tidak begitu jelas. Fokus pembelajaran diarahkan kepada 
pembahasan tema-tema yang paling dekat berkaitan dengan 
kehidupan siswa. 

d. Menyajikan konsep dari berbagai matapelajaran  

 Pembelajaran tematik menyajikan konsep-konsep dari berbagai 
mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Dengan 
demikian, Siswa mampu memahami konsep-konsep tersebut 
secara utuh. Hal ini diperlukan untuk membantu siswa dalam 
memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan 
sehari-hari.  

e. Bersifat fleksibel 
Pembelajaran tematik bersifat luwes (fleksibel) dimana guru 
dapat mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan 
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mata pelajaran yang lainnya, bahkan mengaitkannya dengan 
kehidupan siswa dan keadaan lingkungan dimana sekolah dan 
siswa berada. 

f. Hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa 

Siswa diberi kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang 
dimilikinya sesuai dengan minat dan kebutuhannya. 

g. Menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan 
 

3. Rambu-rambu  pembelajaran tematik 

a. Tidak semua mata pelajaran harus dipadukan 

b. Dimungkinkan terjadi penggabungan kompetensi dasar 

lintas semester 

c. Kompetensi dasar yang tidak dapat dipadukan, jangan 

dipaksakan untuk dipadukan. Kompetensi dasar yang tidak 

diintegrasikan dibelajarkan secara tersendiri. 

d. Kompetensi dasar yang tidak tercakup pada tema tertentu 

harus tetap diajarkan baik melalui tema lain maupun 

disajikan secara tersendiri. 

e. Kegiatan pembelajaran ditekankan pada kemampuan 

membaca, menulis, dan berhitung serta penanaman nilai-

nilai moral 

f. Tema-tema yang dipilih disesuaikan dengan karakteristik 

siswa, minat, lingkungan, dan daerah setempat 

 

4. Tahap Persiapan Pelaksanaan 

 Dalam pelaksanaan pembelajaran tematik, perlu dilakukan 
beberapa hal yang meliputi tahap perencanaan yang mencakup 
kegiatan pemetaan kompetensi dasar, pengembangan jaringan tema, 
pengembangan silabus dan penyusunan rencana pelaksanaan 
pembelajaran.  

a. Pemetaan Kompetensi Dasar 

 Kegiatan pemetaan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran 
secara menyeluruh dan utuh semua standar kompetensi, kompetensi 
dasar dan indikator dari berbagai mata pelajaran yang dipadukan 
dalam tema yang dipilih. Kegiatan yang dilakukan adalah: 
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1) Penjabaran Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar ke 
dalam indikator 

 Melakukan kegiatan penjabaran standar kompetensi dan 
kompetensi dasar dari setiap mata pelajaran ke dalam indikator. 
Dalam mengembangkan indikator perlu memperhatikan hal-hal  
sebagai berikut:  
 Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta 

didik 
 Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik mata 

pelajaran 
 Dirumuskan dalam kata kerja oprasional yang terukur dan/atau 

dapat diamati 
 

2) Menentukan tema 

Cara penentuan tema 

Dalam menentukan tema dapat dilakukan dengan dua cara yakni:  

 Cara pertama, mempelajari standar kompetensi dan kompetensi 
dasar yang terdapat dalam masing-masing mata pelajaran, 
dilanjutkan dengan menentukan tema yang sesuai.  

 Cara kedua, menetapkan terlebih dahulu tema-tema pengikat 
keterpaduan, untuk menentukan tema tersebut, guru dapat 
bekerjasama dengan peserta didik sehingga sesuai dengan minat dan 
kebutuhan anak.  

 

Prinsip Penentuan tema 

Dalam  menetapkan tema perlu memperhatikan beberapa prinsip 
yaitu:  

 Memperhatikan lingkungan yang terdekat dengan siswa: 

 Dari yang termudah menuju yang sulit 

 Dari yang sederhana menuju yang kompleks 

 Dari yang konkret menuju ke yang abstrak. 

 Tema yang dipilih harus memungkinkan terjadinya proses 

berpikir pada diri siswa  

 Ruang lingkup tema disesuaikan dengan usia dan perkembangan 

siswa, termasuk minat, kebutuhan, dan kemampuannya 
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3) Identifikasi dan analisis Standar Kompetensi, Kompetensi 
dasar dan Indikator 

 Lakukan  identifikasi dan analisis untuk setiap Standar 
Kompetensi, Kompetensi Dasar dan indikator yang cocok untuk 
setiap tema sehingga semua standar kompetensi, kompetensi dasar 
dan indikator terbagi habis. 

 
b. Menetapkan Jaringan Tema  

 Buatlah jaringan tema yaitu menghubungkan kompetensi dasar 
dan indikator dengan tema pemersatu. Dengan jaringan tema tersebut 
akan terlihat  kaitan antara tema,  kompetensi dasar dan indikator 
dari setiap mata pelajaran. Jaringan tema ini dapat dikembangkan 
sesuai dengan alokasi waktu setiap tema.   

 

c. Penyusunan Silabus  

 Hasil seluruh proses yang telah dilakukan pada tahap-tahap 
sebelumnya dijadikan dasar dalam penyusunan silabus. Komponen 
silabus terdiri dari standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, 
pengalaman belajar, alat/sumber, dan penilaian.  

 
d. Penyusunan Rencana Pembelajaran 

 Untuk keperluan pelaksanaan pembelajaran guru perlu 
menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana pembelajaran 
ini merupakan realisasi dari pengalaman belajar siswa yang telah 
ditetapkan dalam silabus pembelajaran. Komponen rencana 
pembelajaran tematik meliputi:  

 

1) Identitas mata pelajaran (nama mata pelajaran yang akan 
dipadukan, kelas, semester, dan waktu/banyaknya jam 
pertemuan yang dialokasikan).  

2) Kompetensi dasar dan indikator yang akan dilaksanakan. 
3) Materi pokok beserta uraiannya yang perlu dipelajari siswa 

dalam rangka mencapai kompetensi dasar dan indikator.  
4) Strategi pembelajaran (kegiatan pembelajaran secara konkret 

yang harus dilakukan siswa dalam berinteraksi dengan materi 
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pembelajaran dan sumber belajar untuk menguasai kompetensi 
dasar dan indikator, kegiatan ini tertuang dalam kegiatan 
pembukaan, inti dan penutup).  

5) Alat dan media yang digunakan untuk memperlancar 
pencapaian kompetensi dasar, serta sumber bahan yang 
digunakan dalam kegiatan pembelajaran tematik sesuai dengan 
kompetensi dasar yang harus dikuasai. 

6) Penilaian dan tindak lanjut (prosedur dan instrumen yang akan 
digunakan untuk menilai pencapaian belajar peserta didik serta 
tindak lanjut hasil penilaian).  

5.  Tahap Pelaksanaan 

 Pelaksanaan pembelajaran tematik setiap hari dilakukan dengan 

menggunakan tiga tahapan kegiatan yaitu kegiatan 

pembukaan/awal/pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. 

Alokasi waktu untuk setiap tahapan adalah kegiatan pembukaan 

kurang lebih satu jam pelajaran (1 x 35 menit), kegiatan inti 3 jam 

pelajaran (3 x 35 menit) dan kegiatan penutup satu jam pelajaran (1 x 

35 menit) 

a. Kegiatan Pendahuluan/awal/pembukaan 

 Kegiatan ini dilakukan terutama untuk menciptakan suasana 

awal pembelajaran untuk mendorong siswa menfokuskan dirinya 

agar mampu mengikuti proses pembelajaran dengan baik.  

 Sifat dari kegiatan pembukaan adalah kegiatan untuk 

pemanasan. Pada tahap ini dapat dilakukan penggalian terhadap 

pengalaman anak tentang tema yang akan disajikan. Beberapa 

contoh kegiatan yang dapat dilakukan adalah bercerita, kegiatan 

fisik/jasmani, dan menyanyi 

b. Kegiatan Inti  

Dalam kegiatan inti difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang 

bertujuan untuk pengembangan kemampuan baca, tulis dan 

hitung. Penyajian bahan pembelajaran dilakukan dengan 

menggunakan berbagai  strategi/metode yang bervariasi dan 

dapat dilakukan secara klasikal, kelompok kecil, ataupun 

perorangan. 
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c. Kegiatan Penutup/Akhir dan Tindak Lanjut 

 Sifat dari kegiatan penutup adalah untuk menenangkan. 
Beberapa contoh kegiatan akhir/penutup yang dapat dilakukan 
adalah menyimpulkan/mengungkapkan hasil pembelajaran yang 
telah dilakukan, mendongeng, membacakan cerita dari buku, 
pantomim, pesan-pesan moral, musik/apresiasi musik. 

 

6. Penilaian 

 Penilaian dalam pembelajaran tematik adalah suatu usaha untuk 
mendapatkan berbagai informasi secara berkala, berkesinambungan, 
dan menyeluruh tentang proses dan hasil dari pertumbuhan dan 
perkembangan yang telah dicapai oleh anak didik melalui program 
kegiatan belajar.   
a. Prinsip penilaian 

1) Penilaian di kelas I dan II mengikuti aturan penilaian mata-
mata pelajaran lain di sekolah dasar. Mengingat bahwa siswa 
kelas I SD belum semuanya lancar membaca dan menulis, 
maka cara penilaian di kelas I tidak ditekankan pada 
penilaian secara tertulis. 

2) Kemampuan  membaca, menulis dan  berhitung  merupakan 
kemampuan yang harus dikuasai oleh peserta didik kelas I 
dan II. Oleh karena itu, penguasaan terhadap ke tiga 
kemampuan tersebut adalah prasyarat untuk kenaikan kelas. 

3) Penilaian dilakukan dengan mengacu pada indikator dari 
masing-masing Kompetensi Dasar dan Hasil Belajar dari 
mata-mata pelajaran. 

4) Penilaian dilakukan secara terus menerus  dan  selama  
proses belajar mengajar berlangsung, misalnya sewaktu 
siswa bercerita pada kegiatan awal, membaca pada kegiatan 
inti dan menyanyi pada kegiatan akhir. 

5) Hasil karya/kerja siswa dapat digunakan sebagai bahan 
masukan guru dalam mengambil keputusan siswa misalnya: 
Penggunaan tanda baca, ejaan kata, maupun angka.  

 

b. Alat Penilaian 

 Alat penilaian dapat berupa Tes dan Non Tes. Tes mencakup: 
tertulis, lisan, atau perbuatan, catatan harian perkembangan siswa, 
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dan porto folio. Dalam kegiatan pembelajaran di kelas awal penilaian 
yang lebih banyak digunakan adalah melalui pemberian tugas dan 
portofolio. Guru menilai anak melalui pengamatan yang lalu dicatat 
pada sebuiah buku bantu. Sedangkan Tes tertulis digunakan untuk 
menilai kemampuan menulis siswa, khususnya untuk mengetahui  
tentang penggunaan tanda baca, Jean, kata atau angka 

 

c. Aspek Penilaian  

 Pada pembelajaran tematik penilaian dilakukan untuk mengkaji 
ketercapaian Kompetensi Dasar dan Indikator pada tiap-tiap mata 
pelajaran yang terdapat pada tema tersebut. Dengan demikian 
penilaian dalam hal ini tidak lagi terpadu melalui tema, melainkan 
sudah terpisah-pisah sesuai dengan Kompetensi Dasar, Hasil Belajar  
dan Indikator mata pelajaran. 

 Nilai akhir pada laporan (raport) dikembalikan pada kompetensi 
mata pelajaran yang terdapat pada kelas satu dan dua Sekolah Dasar, 
yaitu: Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, 
Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial, Seni 
Budaya dan Keterampilan, dan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan 
kesehatan.  

 

Rangkuman 

1. Pembelajaan tematik adalah pembelajaran tepadu yang 
menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran 
sehingga dapat  memberikan pengalaman bermakna kepada 
siswa. 

2. Ruang lingkup pengembangan pembelajaran tematik meliputi 
seluruh mata pelajaran pada kelas I - III Sekolah Dasar, yaitu: 
Pendidikan Agama, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu 
Pengetahuan Alam, Pendidikan Kewarganegaraan, Ilmu 
Pengetahuan Sosial, Seni Budaya dan Keterampilan, serta 
Pendidikan Jasmani,Olahraga dan Kesehatan. 
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Latihan 

Rancanglah sebuah Rencana pelaksanaan pembelajaran dengan 
menggunakan model pembelajaran tematik. Pilihlah salah satu tema 
berikut: 

1. Lingkungan 
2. Rekreasi 
3. Diri Sendiri 

 

Tes Formatif 

1. Desainlah sebuah RPP tematik dengan meenggabungkan 3 mata 
pelajaran yaitu matematika, IPA, dan IPS 

2. Buatlah Lembar Kegiatan Siswa (LKS) berdasarkan RPP yang 
anda buat. 

Kunci Jawaban 

 

Untuk menilai RPP yang dibuat, maka gunakan instrument berikut: 

 

INSTRUMEN PENILAIAN 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

NO PERNYATAAN KOMENTAR 

1 IDENTITAS 

 Nama MI 

 Kelas/semester 

 Tema 

 Alokasi waktu 

 

2 TUJUAN 

 Menentukan tujuan pembelajaran 

 Menuliskan KD dan 
mengembangkan indikator yang 
jelas 

 Pemilihan tema 
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 Keterpaduan KD/indikator antar 
matapelajaran yang disatukan 
dalam tema  

3 MATERI POKOK 

 Mengembangkan materi pelajaran 
yang sesuai untuk mencapai KD 
atau indikator 

 

4 LANGKAH PEMBELAJARAN 

 Kegiatan awal 
o Membangun kesepakatan  
o Mengembangkan pelibatan 

siswa dan aktivitas 
pendahuluan yang dapat  
 membangkitkan minat 

siswa mempelajari materi 
pelajaran 

 menghubungkan 
pengetahuan siswa dengan 
materi yang akan 
dipelajari 

 menghubungkan materi 
pelajaran dengan 
kehidupan siswa atau 
pelajaran lain/lalu 

 Kegiatan Inti 
o Mengembangkan metode 

pembelajaran Tematik yang 
PAKEM pada kegiatan inti 
yang sesuai untuk mencapai 
KD atau indikator 

o Mengembangkan pengelolaan 
siswa yang cocok dengan 
Tematik yang PAKEM 

 Penutup 
o Merangkum materi 

pembelajaran 
o Menentukan refleksi 
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o Memberikan tindak lanjut 
yang cocok untuk 
pengembangan berikutnya 

5 METODE, SUMBER, DAN MEDIA 

 Menentukan sumber belajar yang 
cocok untuk mencapai KD atau 
indikator 

 Menentukan media pembelajaran 
yang cocok untuk mencapai KD 
atau indikator 

 Menentukan LKS yang cocok 
untuk mencapai KD atau 
indikator (jika ada) 

 Menentukan metode yang 
dilaksanakan 

 

6 PENILAIAN 

 Menentukan bentuk penilaian 
yang cocok untuk mengetahui 
ketercapaian setiap indikator yang 
ditentukan 

 Mengembangkan instrumen 
penilaian dan rubriknya sesuai 
dengan bentuk penilaian yang 
dipilih yang cocok untuk 
mengetahui ketercapaian setiap 
indikator yang ditentukan 

 

7 WAKTU 

 Menentukan alokasi waktu untuk 
setiap tahap pembelajaran dengan 
tepat 
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