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IMPLEMENTASI PMRI DALAM PENGENALAN BILANGAN 

DI MIN 1 PALEMBANG ‐ INDONESIA 

 

I. Pendahuluan 

Observasi telah dilakukan di kelas 1A MIN 1 (Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1). Bekerja sama dengan guru 

kelas tersebut yakni Ibu Tartilah, siswa diberikan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 

PMRI. Seminggu sebelumnya, saya dan teman saya Kamaliyah telah berdiskusi tentang materi yang 

akan diajarkan pada siswa di pekan ke depannya. Konteks yang diambil adalah kartu bilangan dan LKS 

yang unik. Kartu bilangan digunakan untuk pamahaman siswa terhadap perkenalan bilangan 1-20 dan 

LKS digunakan untuk pemahaman siswa agar mampu membilang banyak benda. Kegiatan 

pembelajaran mengalami sedikit kesulitan karena banyak siswa di dalam kelas kurang lebih ada 50 

orang. 

II. Tujuan 

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

mengajar dan untuk menggunakan kartu bilangan 1 – 20 dalam pengajaran pengenalan angka pada 

siswa kelas 1 MIN 1 Palembang.  

 

III. Pertanyaan Observasi 

Pertanyaan dari observasi ini adalah apakah siswa mampu: 

1. Membaca angka pada kartu bilangan. 

2. Mengurutkan angka pada kartu bilangan. 

3. Membilang banyak benda dari 1 sampai 6 

 

IV. Deskripsi Kegiatan 
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Guru memulai pengajaran dengan meminta beberapa siswa maju ke depan satu per satu mengambil 

kartu bilangan yang sesuai dengan angka yang disebutkan guru. Siswa menunjukkan kartu bilangan 

yang diambilnya kepada teman-temannya dan guru membantu menunjukkan bilangan tersebut dengan 

menggunakan jarinya.  Kemudian guru meminta 4 siswa maju ke depan satu per satu untuk mengambil 

dan mengurutkan kartu bilangan 1 – 20 dari angka terkecil sampai angka terbesar dan menulis 

bilangan-bilangan tersebut di papan tulis secara terurut.  

Guru mengajak siswa berhitung dari 1 sampai 20. Guru membagi 

siswa menjadi beberapa kelompok untuk mengerjakan lembar 

kerja. Guru membagikan lembar kerja kepada masing-masing 

kelompok. Guru menyampaikan langkah-langkah pelaksanaan 

diskusi kelompok. Guru mengamati diskusi kelompok siswa dan 

memberikan pengarahan kepada kelompok yang mengalami 

kesulitan. Guru meminta siswa mengumpulkan tugas kelompok 

dan meminta beberapa siswa maju ke depan satu per satu untuk 

mengisi LKS yang ditempel di papan tulis. Guru memberikan 

kesempatan kepada siswa yang lain untuk bertanya jika ada hal-

hal yang masih belum dipahami. Bersama-sama menyimpulkan 

hasil pekerjaannya.  

 

V. Analisis 

Berdasarkan kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan, semua siswa telah mengenal bilangan 1 

sampai 20. Siswa-siswa tidak mengalami kesulitan untuk mengambil kartu bilangan yang sesuai dengan 

angka yang disebutkan guru tapi ketika mereka diminta untuk mengurutkan dan menuliskan bilangan 

dari yang terkecil sampai yang terbesar sebagian dari mereka masih memerlukan bantuan guru. 

Siswa masih belum terbiasa dengan metode diskusi kelompok dan pengerjaan LKS. Guru memerlukan 

banyak waktu untuk menjelaskan langkah-langkah pelaksanaan diskusi kelompok, seperti menuliskan 

nama anggota kelompok dan berbagi tugas dengan sesama anggota kelompoknya. 

Dalam mengerjakan lembar kerja, tiap kelompok diminta untuk menempelkan angka, dadu, dan 

gambar benda-benda sejumlah bilangan tersebut, beberapa bagian telah diisi dengan jawaban yang 

benar untuk memudahkan siswa memahami apa yang harus dilakukannya. Tiap kelompok tidak 

mengalami kesulitan dalam menentukan bilangan dan dadu yang sesuai. Tetapi sebagian besar 
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kelompok belum dapat menempel gambar yang sama pada satu baris walaupun mereka menempelnya 

telah sesuai dengan jumlah bilangan yang ditentukan.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Kesimpulan 

Kegiatan belajar dengan menggunakan kartu bilangan dan LKS yang dapat dikatakan unik (siswa 

mengerjakannya dengan menempel), telah menarik perhatian siswa untuk lebih aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. Dengan mudah mereka mengenal bilangan 1-20 dan beberapa siswa telah menunjukkan 

bahwa mereka dapat mengurutkan bilangan tersebut. Tetapi sewaktu siswa dibiarkan belajar secara 

berkelompok, terlihat mereka masih kesulitan untuk bekerja sama sehingga dibutuhkan bimbingan 

seorang guru. Sebagian besar siswa sangat antusias mengerjakan LKS nya, tetapi sebagian kecil tidak 

demikian. Hasil dari LKSnya, sebagian besar dari siswa mampu membilang banyak benda dari 1-6. 

1 2 3 4 5 6 


