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Abstract 
Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI), is an innovation in mathematics 
education in Indonesia and it was introduced last decade. This research aims to 
improving mathematics primary teacher using PMRI through KKG in South Sumatra. In 
order to develop teacher ability, design research method is used. The model is field 
tested to 7 primary teachers from 1 sub-districts in Palembang city. They were involved 
in all activities in the three different environments. First, they attended the workshop in 
PMRI center in Campus. Here, they used materials on a mathematics topic. Then, they 
used the materials and performed as presenters or as main teachers in the workshop of 
KKG. Data were collected using classroom observation,documentation, and video. 
These data will be presented and discussed during the presentation. 
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Pendahuluan 

Sembiring, Hoogland and van den Hoeven (2009), menyatakan salah satu 

inovasi dalam pembelajaran matematika yang dikembangkan di Indonesia sejak tahun 

2001 adalah Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI). Penerapannya dimulai 

dari pendidikan dasar, Sekolah Dasar (SD)  dan Madrasah Ibtida’yah (MI). Sampai saat 

ini, jumlah sekolah yang terlibat sebagai sekolah mitra LPTK, adalah sekitar 100 

sekolah. Jumlah ini akan bertambah terus mengingat jumlah SD baru yang ingin ikut 

kian banyak.  

Salah satu bentuk diseminasi PMRI adalah telah dibentuk Kelompok Kerja Guru 

(KKG) untuk guru-guru matematika dalam satu kecamatan atau kelurahan kerjasama 

dalam menyiapkan persiapan mengajar khususnya mempelajari PMRI. Sementara tim 

PMRI Unsri datang sebagai narasumber (Ilma & Zulkardi, 2004; Ilma & Zulkardi, 2007) 

Lingkungan belajar tersebut di atas dimanfaatkan untuk menghasilkan guru 

PMRI yang berkualitas. Di pusat PMRI mereka akan mempelajari teori dan praktik 

menjadi guru PMRI sedangkan di SD ujicoba mereka mempraktikkan bagaimana 



menjadi guru PMRI. Hasilnya mereka dapat tularkan dan presentasikan kepada guru 

matematika lain pada kegiatan di KKG PMRI. 

KKG PMRI di MIN 2 merupakan kelanjutan dari Diklat Pendidikan Matematika 

Realistik bagi Guru Matematika SD dengan jumlah peserta sebanyak  30 orang guru 

yang mewakili  14 kecamatan se-kota Palembang. Kegiatan KKG ini dilaksanakan 

setelah guru sekolah yang sudah mengikuti diklat mengimplementasikan pembelajaran 

PMRI di kelas mereka. Kegiatan KKG ini juga mengundang guru-guru sekitar 

kecamatan daerah MIN 2 sebagai pengembangan dan perluasan PMRI di daerah 

tersebut. Penelitian ini bertujuan adalah mengembangkan dan menghasilkan produk 

dalam bentuk Model lingkungan belajar (learning environment) tempat melatih atau 

menghasilkan guru PMRI yang professional di MIN 2 Palembang. 

 

Menurut Zulkardi (2010), konsep dasar PMRI diambil dari konteks yang sudah 

dikenali siswa dan menggunakan model sehari-hari yang dekat dengan siswa. 

Pembentukan konsep matematika dianalogkan dengan fenomena gunung es. Dimana 

bagian bawah gunung es sebenarnya lebih besar daripada bagian puncaknya yang 

terlihat di permukaan. Bagian dasar itulah yang harus kita matangkan ketika 

pembelajaran matematika di kelas. Kita tidak langsung memberikan rumus pada siswa, 

baru kemudian menggunakannya untuk menyelesaikan soal. Hal inilah yang memicu 

pemikiran bahwa matematika selalu menjadi momok bagi siswa. Terlebih lagi jika 

pembawaan dan cara pembelajaran di kelas yang terkesan mengerikan dan 

menakutkan bagi siswa. 

Guru harus pintar dalam mengatur kelas, memberikan permasalahan menarik 

yang pernah siswa jalani atau alami sebagai konteks awalan/pembukaan, dan 

memancing siswa untuk berargumen. Guru harus memiliki keterampilan Kemampuan 

pedagogis (the art of teaching) yang terdiri dari kemampuan untuk menyiapkan 

pembelajaran, kemampuan untuk mencari konteks pembelajaran, dan kemampuan 

untuk membuat siswa bertanya. Dalam pengembangan konsep harus sistematis seperti 

tanga (scaffolding) baru lanjut ke memorisasi dan latihan dan kemudian ekspansi 

konsep lebih jauh yang diperkaya dengan remedial dan pengayaan.  



Sebagai contoh masalah es krim. Diberikan gambar 5 kotak es krim yang masing-

masing kotak es krim berisi 4 es krim. Siswa diminta untuk mencari berapa banyak es 

krim seluruhnya. Mintalah siswa untuk mempresentasikan jawaban mereka dan 

memberikan argumen tentang jawaban temannya. Pada saat kegiatan pembelajaran, 

buatlah siswa untuk aktif bertanya dan bebas mengeluarkan pendapat. Diharapkan 

agar siswa mampu menganalisis dan mencari cara untuk menyesaikan masalah yang 

kemudian diluruskan oleh guru dengan cara memancing siswa (guru tidak langsung 

memberikan jawaban akhir). 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian design research untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan melalui iterative analysis, mendesain atau 

memperbaiki design sebelumnya, dan pelaksanaan (implementation) berdasarkan 

kerjasama antara peneliti dan pelaksana dalam lapangan (daily life settings), dan 

mengacu pada desain teori-teori dan prinsip-prinsip secara kontekstual. 

3 tahap dalam pelaksanaan penelitian design research, yaitu: 
 
Tahap I: Persiapan untuk Penelitian (Preparing for the Experiment) 

Desain pendahuluan berfungsi untuk mengimplementasikan ide-ide awal yang 

diperoleh dari kajian literatur sebelum mendesain aktivitas-aktivitas pembelajaran. 

 

Tahap II: Teaching Experiment  

bertujuan untuk mengumpulkan data yang akan digunakan untuk menjawab pertanyaan 

penelitian. Serangkaian aktivitas pembelajaran yang telah didesain, diujicobakan dan 

direvisi diterapkan di kelas 

 

Tahap III: Retrospective Analysis  

Peneliti akan menganalisis data yang diperoleh dari tahap teaching experiment dan 

menggunakan hasil dari analisis untuk mengembangkan desain selanjutnya. HLT 

digunakan dalam tahap retrospective analysis sebagai panduan dan referensi utama 

dalam menjawab pertanyaan penelitian (Gravemeijer dan Cobb, (2006)). 

 



Subyek Penelitian 

Penelitian ini  melibatkan 4 orang guru MIN 2 Palembang dan 6 guru dari 5 

sekolah lain dalam satu rayon. 

 

 

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data 

- Observasi, dengan menganalisis lembar observasi untuk mengetaahui aktivitas 

guru dan siswa di kelas. 

- Video dan camera, dengan menganalisis hasil rekaman dan foto pada saat guru 

menerapkan pembelajaran PMRI. 

- Dokumentasi 

  

Hasil dan Pembahasan 

Tahap I: Persiapan untuk Penelitian (Preparing for the Experiment) 

Desain pendahuluan yang dilakukan dengan bersama-sama mendesain materi yang 

akan diterapkan di kelas dan menemukan ide-ide awal yang diperoleh dari kajian 

literatur sebelum mendesain aktivitas-aktivitas pembelajaran. Menentukan guru model 

pada saat mengimplementasikan materi di kelas. Pada saat pendesainan dilakukan di 

Kampus Pascasarjana Unsri.  

Pembelajaran dimulai dengan melihat gambar GOR Jakabaring dan para 

penonton yang sedang menonton pertandingan. Peserta (diasumsika sebagai siswa) 

diminta untuk menduga kapasitas penonton yang dapat ditampung di GOR tersebut. 

Hal ini merupakan konteks awalan untuk memperkenalkan pada siswa nilai ratusan 

ribu. Konteks berikutnya adalah ’belanja di pasar’. Secara tidak langsung, siswa 

melakukan proses hitung campuran pada konteks ini. 

 

 

 

 

Gambar 1. Peserta sedang berdiskusi menyusun materi 

 



 

Tahap II: Teaching Experiment  

Pada tahap ini bertujuan untuk melaksanakan materi yang telah didesain melalui 

serangkaian aktivitas pembelajaran. 

Awal pembelajaran menggunakan konteks ‘mainan di rumah’. Situasi KKG dibuat 

seolah dalam kelas dengan peserta sebagai siswa, dan narasumber sebagai guru 

kelas. Siswa diminta untuk menyebutkan jenis mainan yang mereka punya di rumah, 

kemudian menyebutkan banyaknya mainan yang mereka punya. Selanjutnya, guru 

menggunakan konteks benda-benda di sekitar kelas untuk membelajarkan materi 

membilang benda. Salah seorang siswa diminta untuk maju ke depan, dan 

menggambarkan /menjiplak jari mereka ke papan tulis. Siswa yang lain (perwakilan 

kelompok) diminta untk maju ke depan, menempelkan gambar-gambar bermagnet ke 

papan bergambarkan jari tangan tadi. Banyaknya gambar disesuaikan dengan banyak 

jari yang terlihat. Setelah belajar sambil bermain dengan menempel-nempel gambar 

pada papan magnet, setiap kelompok diberi lembar kerja. Setiap kelompok diminta 

untuk menyesaikan lembar kerja dan meminta perwakilan masing-masing kelompok 

untuk menjelaskan kepada teman-teman yang lain. 

Pada intinya, pembelajaran yang berlangsung di kelas Ibu Nurlaina sebagai salah 

satu implementasi PMRI di kelas sudah berjalan dengan baik. Langkah-langkah yang 

dilakukan oleh Ibu Nurlaina sudah menunjukkan adanya usaha untuk menuju 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan PMRI. Semangat dari ibu-ibu guru inti 

yang membantu Ibu Nurlaina dalam kelas pun bagus dan teratur dengan baik.  

 

Gambar 2. Penampilan Ibu Nurlaina ketika mengajar dengan PMRI 

 
 
 
 

 

 



Tahap III: Retrospective Analysis  

Peneliti akan menganalisis data yang diperoleh dari tahap teaching experiment dan 

menggunakan hasil dari analisis untuk mengembangkan desain selanjutnya.  

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Gambar 3. Peneliti dan Guru melaksanakan retrospectif analisis  

 
Analisis lembar observasi guru  

 
Tabel 1. Hasil observasi terhadap guru 

No. Kegiatan Ya Tidak 

1. 

 

Awal Pelajaran 81,8 % 18,2 % 

Faktor yang tidak boleh terjadi di awal pelajaran 0 % 100 % 

2. 

 

 

Aktivitas saat pelajaran berlangsung 77,8 % 22,2 % 

Faktor yang tidak boleh terjadi pada saat aktivitas 

saat pelajaran berlangsung 

25 % 75 % 

3. 

 

Akhir pelajaran 83,3 % 16,7 % 

Faktor yang tidak boleh terjadi di akhir pelajaran 25 % 75 % 

 

Keterangan tambahan: 

- Total kelompok       : 7 

- Total peserta dalam setiap kelompok    : 5 atau 6 siswa 

- Total peserta yang mempresentasikan jawabannya : 3 siswa 

- Total peserta yang komunikasikan argumentasinya : 16 siswa 

- Total peserta yang secara jelas tidak memberikan   : 3 siswa 

perhatian pada saat pelajaran berlangsung  

 



Dari hasil persentase yang tertera pada tabel di atas, indikator- indikator penilaian 

guru di awal pelajaran terpenuhi 81,8% dan indikator yang belum terpenuhi sebesar 

18,2%. Indikator yang belum muncul di awal pelajaran yang pertama adalah guru belum 

terlihat meriview PR (jika ada PR sebelumnya). Ketika observasi, terlihat bahwa siswa 

hanya mengumpulkan PR yang diberikan oleh guru pada pertemuan sebelumnya. 

Kedua, guru belum memberikan pengarahan pada siswa bagaimana menggunakan 

waktu yang tersedia. Ketika observasi terlihat guru masih sibuk dengan alat-alat peraga 

yang akan digunakan dalam pembelajaran, sehingga untuk kontrol waktu terlupakan. 

Faktor-faktor yang tidak boleh terjadi di awal pelajaran 100% tidak terlihat ketika di awal 

pelajaran. Guru terlihat siap, mengenalkan konteks dengan baik, dan tidak menanggapi 

secara negatif jawaban siswa. 

Pada saat aktivitas pelajaran berlangsung, sebesar 77,8% dari indikator yang 

terdapat dalam lembar observasi terpenuhi dengan baik. Indikator yang belum 

terpenuhi sebesar 22,2%, yaitu guru masih belum membawa dan menggunakan 

jawaban peserta sebagai topik dalam diskusi. Jawaban siswa yang terlihat hanya benar 

dan salah, belum digali lagi secara mendalam. Kemampuan guru untuk memancing 

siswa dengan pertanyaan-pertanyaan pancingan masih belum terlihat. Dikarenakan 

siswa kelas ini merupakan siswa kelas satu, guru membentuk kelompok sesuai dengan 

aturannya. Terlihat dalam pembentukan kelompok masih berdasarkan jenis kelamin, 

perempuan hanya dengan perempuan, dan sebaliknya. Pembagian kelompok masih 

belum merata. Masih ada salah satu faktor yang tidak boleh terjadi saat aktivitas 

pelajaran berlangsung yaitu guru memberikan alternatif solusi terlalu cepat sehingga 

peserta tidak sempat lagi mencari sendiri. Dalam PMRI, diharapkan guru dapat 

menahan diri dan hanya membimbing serta mengarahkan siswa. Dengan memberikan 

pertanyaan-pertanyaan pancingan, diharapkan siswa dapat menemukan sendiri 

matematika mereka. Barulah setelah itu guru meluruskan jawaban mereka di akhir 

pelajaran dan memancing siswa untuk memberikan kesimpulan dari pelajaran mereka 

hari ini. 

Di akhir pelajaran, sebesar 83,3% dari indikator yang terdapat dalam lembar 

observasi terpenuhi dengan baik dan 16,7% masih belum terpenuhi. Artinya hanya satu 

poin yang masih belum terpenuhi, yaitu guru belum terlihat mengevaluasi siswa di akhir 



unit menggnakan soal-soal yang merupakan aplikasi dan terkait dengan topik-topik lain 

sehingga dapat menajamkan pengetahuan peserta akan konsep baru yang 

dipelajarinya.  Hal ini kemungkinan dikarenakan waktu yang tersisa untuk mata 

pelajaran matematika tidak banyak, guru terlihat terburu-buru untuk menutup pelajaran. 

Satu hal lagi yang terlupakan oleh guru yaitu guru tidak memberikan assesmen akhir 

atau pekerjaan rumah. Pemberian pekerjaan siswa dalam PMRI dinilai perlu untuk 

mengekspansi kemampuan siswa menyerap materi pelajaran lebih jauh selain tugas-

tugas yang diberikan oleh guru di kelas.  

 
 
Kesimpulan  

1. Melalui kegiatan KKG di MIN II Palembang, memberikan peranan yang penting 

dalam mendesain  pembelajaran dan meningkatkan kemampuan guru dalam 

mendesain materi pembelajaran bilangan 1-10, dan pada saat teaching experiment.  

2. Lintasan belajar siswa dalam pembelajaran bilangan 1-10 yang berkembang dari 

tahap informal ke tahap formal dapat dilihat pada saat siswa mampu menyelesaikan 

persoalan pada level formal yaitu bilangan 1-10. 
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