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A. PENDAHULUAN

Matematika merupakan salah satu ilmu yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-

hari. Matematika tidak bisa dilepaskan dalam setiap aktivitas manusia, misalnya saja; 

seorang siswa yang ingin pergi ke sekolah, pasti memiliki rencana jam berapa dia mau 

berangkat ke sekolah agar tidak terlambat, berapa uang yang harus dibawa untuk beli 

jajan dan uang yang harus ditabung, berapa buku yang harus dibawa, dan lain-lain. 

Masalah tersebut merupakan masalah yang sangat lazim di kalangan para siswa yang 

sangat berkaitan dengan konsep matematika. Oleh karena itu, keberadaan matematika dari 

dulu sampai sekarang dan bahkan sampai di masa mendatang akan sangat bermanfaat 

untuk insan yang memiliki akal. Hal tersebut senada dengan ungkapan Hans Freudenthal 

(2002) yang mengatakan bahwa matematika merupakan aktivitas manusia.

Salah satu materi matematika yang tidak terlepas dalam kehidupan sehari-hari adalah 

sudut. Keberadaan sudut di dalam kehidupan sehari-hari bisa ditemukan dimana-mana, 

mulai dari di dalam rumah hingga di luar rumah. Misalnya saja di dalam rumah, sudut 

banyak kita temukan diantaranya pada atap rumah, meja, kursi, hiasan dinding, jam, dan 

lain-lain. Oleh karena itu, pengetahuan tentang sudut sebenarnya sudah ada sejak 

seseorang mengenal benda. 

Dalam dunia pendidikan khususnya pendidikan formal, materi tentang sudut sudah mulai 

diperkenalkan dan diajarkan sejak siswa duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) yaitu dari 

kelas empat. Pembelajaran sudut di sekolah sering diajarkan dengan kemasan, metode, 

dan teknik mengajar yang tidak menarik, tidak mengasyikkan, dan tidak membuat siswa 

untuk lebih aktif. Pembelajaran sudut juga sering sekali diawali dengan sesuatu yang 

abstrak, tidak diawali dengan pengalaman dan situasi yang kontekstual yang pernah 

dialami dan dirasakan oleh siswa.



Berkaitan dengan itu, untuk meningkatkan semangat, keaktifan, dan kebermaknaan siswa 

dalam belajar, maka dibutuhkan suatu kemampuan dan keinginan guru untuk mendesain 

pembelajaran dengan asyik dan tidak membosankan. Oleh karena itu, dalam kesempatan 

ini saya berkesempatan mendesain sebuah desain penelitian pada materi sudut di kelas 5 

(lima) Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 2 Palembang dengan menggunakan pendekatan 

pembelajaran Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI), sehingga desain 

penelitian ini mengacu kepada lima karakteristik PMRI yaitu using of context, using of 

models, using of student’s contribution, interactivity, dan intertwning (Gravemeijer, 

1994).

Desain pembelajaran menggunakan salah satu alat yang sering dijumpai dan dilihat oleh 

siswa yaitu jam. Jam hanya digunakan sebagai jembatan atau bridge untuk membuat 

siswa bisa lebih tertarik dalam pembelajaran sudut. Tujuan dari desain pembelajaran ini 

yaitu:

1. Untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menentukan besarnya sudut suatu bidang 

atau benda.

2. Untuk mengetahui kemampuan siswa dalam membuat bidang atau benda tertentu 

yang sudah diketahui besar sudutnya.

B. DESIGN RESEARCH

1. Preliminary Researh

Desain pembelajaran ini dimulai dengan menentukan konteks yang tepat dalam 

pembelajaran sudut sehingga siswa merasa senang dan aktif dalam belajar. Konteks 

yang digunakan merupakan konteks nyata (real context) yang dialami dan tidak asing 

bagi siswa. Dalam desain pembelajaran ini, konteks yang digunakan adalah aktivitas 

sehari-hari seorang siswa. Aktivitas seorang siswa tersebut dikemas dalam sebuah 

cerita sehingga perhatian siswa bisa lebih fokus karena siswa senang mendengar 

cerita. Sedangkan model yang digunakan dalam desain pembelajaran ini adalah jam. 

Jam merupakan salah satu alat elektronik yang sangat dekat dengan siswa dan 

kebanyakan siswa tahu akan benda tersebut. Akan tetapi, tidak banyak siswa yang 

tahu bahwa jam merupakan salah satu benda yang menggunakan konsep sudut. Oleh 

karena itu, desain pembelajaran ini mengemas hal tersebut dengan baik agar siswa 

bisa memahami bahwa jam tidak hanya digunakan untuk mengetahui tentang waktu 
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semata, namun jam juga bisa digunakan dalam pembelajaran tentang sudut. Dalam 

desain pembelajaran ini, model jam yang digunakan adalah gambar jam.

Desain pembelajaran ini dilaksanakan dan diajarkan oleh guru matematika kelas 5 

MIN 2 Palembang yaitu Ibu Risnaini, S. PdI. dengan siswa berjumlah 40 orang. 

Desain pembelajaran ini diajarkan pada tanggal 8 November 2011 mulai dari jam 

07.25 – 08.35 WIB. 

Adapun Hypothetical Learning Trajectory (HLT) dari desain pembelajaran ini adalah:

2. Teaching Experiment

Pembelajaran ini dimulai dengan menceritakan aktivitas salah seorang siswa di dalam 

kelas tersebut yaitu Rafli. Siswa diharapkan mendengar cerita dari ibu guru karena 

setelah bercerita, siswa disuruh untuk melaksanakan aktivitas. Isi cerita tersebut yaitu:

Rafli adalah salah satu siswa kelas 5 di MIN 2 Palembang dan dia dikenal 

sebagai siswa yang pintar, rajin dan disiplin waktu.  Setiap hari dia bangun 

Gambar 1. Lintasan belajar pengukuran sudut
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tidur pada pukul 05.00 pagi. Setelah bangun dari tidur dia langsung ke kamar 

mandi untuk berwudu’ dan kemudian shalat. 

Sebelum Rafli mandi, biasanya dia membersihkan tempat tidur dan kamarnya 

sendiri terlebih dahulu. Karena jarak dari rumahnya dan sekolah agak jauh, 

maka Rafli ke sekolah pada pukul 06.15 pagi. Rafli pulang sekolah pada pukul 

01.00 siang. Setelah sampai rumah, Rafli shalat zuhur dan belajar sebentar 

dan kemudian istirahat siang. 

Karena Rafli mau bermain bola dengan teman-temannya pada  pukul 04.00, 

maka Rafli bangun tidur pada pukul 03.00 sore karena Rafli harus shalat 

asyar dan mandi terlebih dahulu. Rafli selesai bermain bola pada pukul 05.30 

sore. Tidak lupa Rafli mandi dan shalat magrib setelah sampai rumah, dan 

tidak lupa Rafli membaca Al-Quran sampai waktu shalat isya tiba agar dia 

bisa langsung shalat isya. Pada pukul 07.45 malam, Rafli dan semua 

keluarganya berkumpul untuk makan malam bersama. Setelah makan 

biasanya Rafli disuruh orangruanya untuk selajar sampai pukul 09.50 malam 

dan langsung istirahat.

Setelah cerita berakhir, para siswa berteriak “hebat sekali si Rafli”. Siswa diberikan 

lembaran kertas yang berisi gambar jam, gambar jam tersebut harus diisi oleh siswa 

sesuai dengan perintahnya. Jam itu diisi berdasarkan ceerita yang telah diceritakan 

oleh ibu guru tadi, bentuknya yaitu : Dengan menggunakan penggaris, tentukan :

Sebagian besar siswa bisa menyelesaikan masalah tersebut, walaupun ada beberapa 

siswa yang salah menempatkan jarum panjang dan jarum pendek pada gambar jam 

tersebut yang mengakibatkan kesalahan dalam penyebutan jam berapa yang 

ditunjukkan oleh jam yang dibuat tersebut. 

Rafli bangun tidur Rafli bangun tidur 
siang

Rafli pulang sekolah



Setelah siswa menyelesaikan permasalahan tersebut, siswa diberikan selembar kertas 

pada masing-masing kelompok yang digunakan sebagai kertas satuan dalam 

mengukur besar sudut yang terbentuk dari jam yang telah dibuat tersebut. Besar satu 

kertas tersebut mewakili besarnya sudut lima menit pada jam. Pada aktivitas ini, ada 

beberapa siswa yang kebingungan bagaimana cara menggunakannya, dengan 

bimbingan ibu guru mereka berlahan-lahan bisa menggunakan kertas tersebut untuk 

menentukan berapa satuan kertas tersebut besar sudut yang terdapat pada jam yang 

telah mereka buat tadi. 

Gambar 2. Siswa mengukur besar sudut jam yang telah 

dibuat menggunakan kertas satuan

Setelah permasalahan tersebut bisa diselesaikan, ibu guru kembali memberikan 

permasalahan, yaitu menentukan besar sudut jam yang mereka bentuk dengan 

menggunakan busur derajat. Pada tahap ini, siswa diberikan bimbingan terlebih 

dahulu tentang bagaimana cara menggunakan busur derajat untuk menentukan 

besarnya sudut pada jam tersebut. Dengan bekerjasama dengan teman sekelompok 

mereka, siswa berlahan-lahan mencoba untuk mengukur berapa besar sudut yang 

terbentuk dari setiap jam yang telah mereka buat. Pada proses ini, banyak siswa yang 

masih bingung dalam menentukan dari mana menghitung besar sudut dan bagaimana 

cara menaruh busur derajat dengan benar. Dengan bimbingan ibu guru dan temannya 

yang sudah bisa, akhirnya sebagian besar siswa mampu menggunakan busur derajat 

untuk menghitung besar sudut yang terbentuk dari jam itu. Siswa nampak sibuk 

mengukur dan mengisi lembar aktivitas yang telah diberikan. Diskusipun berjalan 

dengan optimal, walaupun ada beberapa siswa yang sibuk berbincang-bincang dan 

bermain dengan temannya, akan tetapi mereka langsung ditegur oleh ibu guru untuk 

ikut bekerjasama dalam menentukan besar sudut menggunakan busur derajat.



Gambar 3. Siswa mengukur besar sudut pada jam 

dengan menggunakan busur derajat

Pada tahap selanjutnya, siswa diperintahkan untuk menentukan besar sudut bidang 

lain yang ada di Lembar Aktivitas Siswa (LAS). Bidang-bidang tersebut berupa 

persegi panjang, segitiga sama sisi dan segitiga sama kaki. Dengan menggunakan 

langkah yang sama pada pengukuran sudut pada jam tadi, sebagian besar siswa 

mampu menghitung besar sudut pada masing-masing bidang tersebut. Siswa yang 

belum mampu menemukan besar sudut bidang tersebut nampaknya belum faham 

tentang penempatan busur derajat dan dari mana memulai untuk menghitung 

ukurannya. Namun, ibu guru menyarankan untuk berdiskusi, siswa yang sudah bisa 

mengajarkan kepada siswa yang belum bisa. Dengan aktivitas tersebut, akhirnya 

beberapa kelompok yang selesai terlebih dahulu dan mereka bilang, “kok besar sudut 

pada segitiga sama sisi memiliki sudut yang sama, sedangkan besar sudut segitiga 

sama kaki hanya memiliki dua sudut yang memiliki besar yang sama”. Namun, ibu 

guru tidak begitu merespon karena ibu guru menganggap tujuan pembelajaran cukup 

tercapai, ibu guru hanya mengatakan bahwa “coba kalian jumlahkan besar sudut pada 

masing-masing sudut di segitiga tersebut, pasti jumlahnya 180o”, siswa tersebut 

mengatakan “ya bu”.

Gambar 4. Siswa mengukur besar sudut pada persegi panjang, 

segitiga sama sisi, dan segitiga sama kaki



Permasalahan selanjutnya siswa disuruh membuat sebuah garis yang menunjukkan 

besar sudut yang telah ditentukan dengan cara diberikan bantuan satu buah garis. 

Besar sudut yang telah ditentukan tersebut adalah 60o, 90o, 105o, dan 175o dengan 

bantuan sebuah titik yang posisinya berbeda-beda, ada yang datar dan ada yang 

miring. Pada tahap ini sebagian besar kebingungan sehingga mereka menanyakan hal 

tersebut kepada ibu guru. Setelah diberikan bimbingan oleh ibu guru, ada siswa 

beberapa kelompok yang bisa menemukan garis yang terbentuk..

Gambar 5. Siswa membuat garis yang membentuk besar sudut yang sudah ditentukan

3. Retrospective Analysis

Pembelajaran matematika pada materi sudut di kelas 5 MIN 2 Palembang dengan 

menggunakan desain pembelajaran berdasarkan pendekatan PMRI berjalan dengan 

baik. Selama proses pembelajaran siswa kelihatan aktif, baik keaktifan berdiskusi di 

dalam kelompok maupun keaktifan bertanya kepada ibu guru. Ibu Risnaini 

mengatakan bahwa dengan menggunakan desain pembelajaran ini terdapat 

peningkatan keaktifan dan interaksi pada diri siswa dan materi yang diajarkan bukan 

hanya pemahaman tentang sudut semata akan tetapi siswa juga diberikan konsep 

tentang waktu dalam satu waktu sehingga waktu yang digunakan bisa lebih singkat 

jika menggunakan desain ini dibandingkan dengan menggunakan pembelajaran yang 

biasa. 

Hasil pengamatan yang diperoleh, sebagian besar siswa tidak mengalami kendala 

dalam belajar sudut dengan menggunakan model jam, hanya saja ada beberapa siswa 

yang belum terlalu memahami penggunaan busur derajat untuk mengukur besar sudut, 

mereka sering keliru dalam penempatan titik awal dalam pengukuran sudut sehingga 

besar sudut kadang lebih kecil atau lebih besar dari besar sudut bidang yang asli. Oleh 



karena itu, menjadi seorang guru hendaknya terus mendampingi dan membina siswa 

agar siswa yang kesulitan dalam pembelajaran bisa diberikan bimbingan dengan 

optimal.

Iceberg

Gambar 6. Iceberg ‘menentukan besar sudut’

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Desain pembelajaran matematika pada materi sudut di kelas 5 (lima) SD ini 

merupakan desain pembelajaran yang menggunakan pendekatan Pendidikan 

Matematika Realistik Indonesia (PMRI), dimana pada desain pembelajaran ini 

mencakup kelima karakteristik PMRI, yaitu :

a. Using of context

Konteks yang digunakan pada desain ini adalah contextual problem yang dialami 

siswa dalam kehidupan mereka sehari-hari yaitu aktivitas yang dilakukan oleh 

siswa mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Konteks ini dikemas dalam 

sebuah cerita.
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b. Using of models

Model yang digunakan dalam desain pembelajaran ini adalah model jam, dimana 

dengan model jam ini siswa bisa berinteraksi dengan temannya dan diajak untuk 

lebih aktif selama proses pembelajaran. Model jam menjembatani kemampuan 

siswa dalam mempelajari sudut. 

c. Using of contribution’s students

Dalam desain pembelajaran ini, kontribusi siswa digunakan sebagai proses salah 

satu bagian dari proses pembelajaran, yaitu dengan memberikan Lembar Aktivitas 

Siswa (LAS) tentang sudut.

d. Interactivity

Selama proses pembelajaran, interaktivitas siswa baik itu interaktivitas dengan 

sesama teman maupun dengan gurunya terjadi. Hal ini dapat dilihat ketika siswa 

menyelesaikan LAS yang diberikan, siswa tampak asyik berdiskusi.

e. Intertwning

Dalam desain pembelajaran ini, materi yang diajarkan terkait atau berhubungan 

dengan materi yang lainnya yaitu tentang waktu. Disamping itu, keterkaitan juga 

terjadi dengan pelajaran Bahasa Indonesia yaitu pada proses bercerita tentang 

aktivitas siswa tersebut. 

Pelaksanaan pembelajaran menggunakan desain pembelajaran ini siswa kelihatan 

sangat aktif, ini dibuktikan dengan keaktifan siswa dalam berdiskusi menjawab 

permasalahan berupa LAS yang diberikan oleh ibu guru. Dengan menggunakan 

desain pembelajaran ini, sebagian besar siswa mampu memahami konsep sudut dan 

menggunakannya dalam pemecahan masalah yang diberikan. 

2. Saran-Saran

Dalam desain pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran ini, ada beberapa hal yang 

menjadi kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaannya, dintaranya yaitu :

a. Karena jumlah siswa yang agak banyak yaitu 40 siswa, guru kurang memiliki 

kesempatan dalam membimbing siswa satu-persatu sehingga ada beberapa siswa 

yang tidak pernah diberikan bimbingan selama proses belajar berlangsung. Oleh 

karena itu, sebaiknya jumlah siswa di setiap kelas jangan terlalu banyak yaitu 

diusahakan maksimal 30 siswa perkelas dan guru hendaknya memberikan arahan 

kepada siswa agar ‘group discussion’ lebih dioptimalkan dengan menggunakan 



teman kelompok yang sudah bisa untuk membimbing siswa yang belum dan 

kurang faham.

b. Guru hendaknya berfungsi sebagai fasilitator dan mediator pada saat 

pembelajaran, biarkan siswa menemukan sendiri konsep dari materi yang 

diajarkan.
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