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IMPLEMENTASI PMRI DALAM PENGURANGAN BILANGAN 

DI SDN 179 PALEMBANG - INDONESIA 

 

I. Pendahuluan 

Salah satu standar kompetensi yang harus dimiliki siswa kelas 1 SD semester 1 adalah melakukan 

penjumlahan dan pengurangan bilangan sampai dengan 20 dengan kompetensi dasar menjumlahkan 

dan mengurangkan bilangan sampai dengan 20. Setelah berdiskusi dengan Ms. Aisyah, guru kelas 1 SD 

Negeri 179, pada kamis sebelumnya mengenai  materi pelajaran yang telah disampaikan, maka pada 

hari Senin tanggal 4 Oktober 2010 dilaksanakan observasi kelas di SD Negeri 179 untuk menerapkan 

pendekatan PMRI pada materi pengurangan bilangan sampai dengan 20. Konteks yang dipilih adalah 

tutup botol dikarenakan siswa dapat dikatakan telah sangat familiar dengan tutup botol dalam 

pembelajaran matematika. 

 

II. Tujuan 

Tujuan dari observasi ini adalah untuk mengaplikasikan pendekatan PMRI dalam proses belajar 

mengajar dan untuk menggunakan konteks tutup botol dalam pengajaran pengurangan bilangan pada 

siswa kelas 1 SD Negeri 179 Palembang. 

 

III. Pertanyaan Observasi 

Pertanyaan dari observasi ini adalah: Apakah siswa mampu mengurangkan dua bilangan dengan 

konteks tutup botol? 

 

IV. Deskripsi Kegiatan 

Guru memberikan contoh tentang pengurangan yang berkaitan dengan konteks dalam kehidupan 

sehari-hari, yaitu guru bertanya kepada siswa apakah mereka pernah minum teh botol dan berapa kali 

mereka meminumnya untuk mengingatkan tentang materi membilang.  
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Kemudian guru bersama siswa menghitung tutup botol sampai 20. 

Guru membagi siswa menjadi 7 kelompok, yaitu kelompok red, 

green, blue, white, yellow, brown, and purple dan membagikan 

lembar kerja, 1 buah kotak kertas, dan 20 buah tutup botol kepada 

tiap kelompok. Siswa menggunakan tutup botol untuk melakukan 

pengurangan bersama anggota kelompoknya.  

Setelah semua kelompok menyelesaikan LKS, masing-masing kelompok menempel hasil pekerjaannya 

di dinding kelas sehingga kelompok yang lain dapat mengamati dan memeriksanya. Guru menanyakan 

kepada siswa apakah ada jawaban kelompok yang salah dan meminta kelompok tersebut maju ke 

depan dan menjelaskan jawabannya. Guru bersama siswa membahas jawaban tersebut. Kemudian 

siswa menyelesaikan latihan individual. 

 

V. Analisis 

Ibu Aisyah sangat memahami bagaimana kegiatan pembelajaran dengan pendekatan PMRI sehingga 

sebagian besar siswa dapat dengan mudah mengerti apa yang disampaikan guru. LKS disusun 

sedemikian rupa agar siswa dapat mengembangkan daya pikirnya sewaktu menghadapi pertanyaan. 

Dengan bantuan 2 alat peraga tutup botol dan kotak kertas, siswa mengerjakan LKS secara 

berkelompok. Tidak semua kelompok yang anggotanya bekerja sama menyelesaikan soal, ada 

beberapa kelompok yang anggotanya satu atau dua siswa hanya melihat temannya saja. Untuk 

mengatasi hal ini, guru memiliki banya cara, seperti: menegur siswa tersebut agar bergabung bersama 

temannya, atau memindahkan siswa tersebut ke kelompok lain dan menukar dengan siswa yang lain. 

Di sini terlihat kebebasan siswa dalam menentukan bilangan yang mereka ingin gunakan, setiap 

anggota kelompok secara bergantian mengerjakan LKSnya. Hasil LKS yang dikerjakan tiap kelompok 

setelah dianalisis hanya satu kelompok yang memiliki jawaban yang kurang tepat dan itu pun hanya 

satu dari lima pertanyaan. 
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VI. Kesimpulan 

Dari penjelasan data kegiatan dan analisis di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa materi pengurangan 

dengan menggunakan pendekatan PMRI dalam hal ini menggunakan konteks tutup botol, dapat 

dikatakan berhasil. Tujuan dari pembelajaran ini telah tercapai, siswa mampu memahami makna dari 

konteks yang digunakan sehingga siswa mampu melakukan pengurangan tanpa bantuan alat peraga. 

Siswa hanya menggunakan daya pikirnya saja dan terkadang menggunakan bantuan jarinya sendiri. 
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