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 (7 Oktober 2010, pertemuan 3 di kelas 1 MIN1) 

 

IMPLEMENTASI PMRI DALAM PASANGAN BILANGAN 

DI MIN 1 PALEMBANG - INDONESIA 

 

I. PENDAHULUAN 

Di kelas 1A MIN 1 (Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1), saya dan teman saya Kamaliyah 

melaksanakan observasi kelas pada tanggal 7 Oktober 2010. Kami bekerja sama dengan guru 

pembimbing kelas tersebut yakni Ibu Tartilah. Dengan menggunaan pendekatan PMRI, guru 

memberikan siswa pembelajaran agar makna dari materi tersebut lebih memiliki arti. Seminggu 

sebelumnya, kami telah berdiskusi tentang materi yang akan diberikan kepada siswa di pekan 

selanjutnya. Konteks yang diambil adalah Game. Konteks tersebut telah memberikan siswa lebih 

bersemangat lagi untuk memulai pembelajaran. Permainan yang kami terapkan adalah Make Five, 

permainan ini kami sadur dari Game Online dari Rekenweb. Permainan ini dirubah ke dalam bentuk 

Offline, sehingga memudahkan guru dalam menggunakan permainan ini dalam kegiatan pembelajaran. 

Karena tidak semua sekolah memiiki sarana teknologi yang memadai, dalam hal ini MIN 1. Permainan ini 

berguna untuk mengasah pemahaman siswa terhadap materi pasangan bilangan operasi penjumlahan. 

Sebenarnya permainan ini juga berguna untuk materi pasangan bilangan operasi pengurangan dan 

perkalian. 

 

II. Tujuan 

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

mengajar dan menggunakan permainan Make Five dalam pengajaran pasangan bilangan operasi 

penjumlahan pada siswa kelas 1A MIN 1 Palembang.  

 

III. Pertanyaan Observasi 

Pertanyaan dari observasi ini adalah apakah siswa mampu: 

1. Menemukan pasangan bilangan yang mempunyai jumlah yang sama melalui permainan Make 

Five. 

2. Menyelesaikan lembar Make Five. 

3. Berkompetisi dengan kelompok lain.  

 

IV. Deskripsi Kegiatan 
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Pada awal pembelajaran guru bersama siswa 

mendiskusikan contoh penggunaan pasangan 

bilangan dalam kehidupan sehari-hari, seperti spidol, 

permen, tutup botol, dan lain-lain. Guru 

memperagakan dengan menggenggam beberapa 

tutup botol di tangan kanan dan kiri, lalu 

menyebutkan jumlah semua tutup botol yang 

digenggamnya. Kemudian guru mempraktikkan konsep pasangan bilangan dengan menggenggam tutup 

botol di tangan kanan dan kiri dengan jumlah yang berbeda dan siswa diminta menyebutkan berapa 

banyak tutup botol di salah satu tangan.  

Guru membagi siswa menjadi 6 kelompok, yaitu kelompok A, B, C, D, E, dan F. Guru membagi 

lembar Make Five kepada setiap kelompok. Guru menyampaikan aturan permainan Make Five, yaitu: 

1. Satu soal hanya boleh dijawab dengan satu jawaban walaupun terdapat lebih dari satu jawaban 

benar. 

2. Jawaban harus benar. 

3. Siswa bekerja dalam kelompoknya masing-masing dan tidak boleh bekerja sama dengan kelompok 

lain. 

4. Pemenang dari permainan ini adalah kelompok yang dapat menyusun 3 baris atau 3 kolom yang 

berurutan. 

5. Permainan berakhir ketika seluruh kelompok dapat membentuk 3 baris atau 3 kolom yang 

berurutan. 

Guru menyebutkan sebuah bilangan untuk satu soal dan siswa mencari dua bilangan yang 

merupakan jumlah dari bilangan tersebut pada lembar Make Five. 

 Siswa menyelesaikan lembar 

Make Five secara berkelompok 

dan guru berkeliling kelas 

untuk memeriksa hasil kegiatan 

tiap-tiap kelompok. Guru 

berperan dalam membantu siswa untuk menemukan jawaban yang benar serta mencari tahu alasan di 

balik jawaban kelompok tersebut. 

Di akhir permainan guru memberikan penghargaan kepada 

kelompok pemenang. Setelah itu guru bersama siswa 
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mendiskusikan konsep rumah bilangan dan menyimpulkan materi yang telah dipelajari.  

 

V. Analisis 

Berdasarkan kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan, siswa sangat antusias mengikuti 

pembelajaran dengan metode permainan. Walaupun pada awal pembelajaran masih banyak siswa yang 

belum memahami materi pasangan bilangan. Hal ini terlihat ketika guru melakukan apersepsi dengan 

bantuan tangan menggunakan tutup botol. Beberapa siswa masih bingung untuk menjawab berapa 

jumlah tutup botol di tangan kanan jika jumlah tutup botol di tangan kiri dan jumlah semua tutup botol 

yang dipegang guru diketahui.   

Pada kegiatan inti, yaitu permainan Make Five siswa mengalami kesulitan untuk memahami 

aturan permainan yang disampaikan oleh guru dikarenakan beberapa siswa tidak dapat langsung 

mengerti aturan sebuah permainan yang baru bagi mereka. Karena itu diperlukan penegasan yang lebih 

dari guru agar siswa memahami aturan tersebut. Selama permainan berlangsung, masing-masing 

kelompok tidak menggunakan strategi untuk menjadi pemenang. Mereka hanya memilih jawaban yang 

benar secara acak tanpa mengetahui cara untuk menjadi pemenang. Ini adalah bukti bahwa selama 

permainan berlangsung siswa masih belum memahami aturan permainan. Bahkan kelompok C dan E 

sebagai pemenang dari permainan ini, tidak menggunakan strategi untuk menang, tetapi selama 

permainan berlangsung terlihat jelas bahwa kedua kelompok ini lebih memahami materi pasangan 

bilangan dibandingkan dengan kelompok lain. Sebagian besar siswa masih menggunakan bantuan jari 

mereka untuk menemukan jumlah dua bilangan agar sesuai dengan bilangan yang disebutkan oleh guru. 

Beberapa siswa juga ada yang menggunakan hapalan dalam menemukan pasangan bilangan yang 

dimaksud. Di akhir pembelajaran konsep rumah bilangan diberikan dengan tujuan dapat memudahkan 

siswa untuk memahami pasangan bilangan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 = 1+4 = 2+3 = 3+2 = 4+1 
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VI. Kesimpulan 

Penggunaan permainan Make Five dalam kegiatan pembelajaran memudahkan siswa untuk 

menemukan pasangan bilangan yang mempunyai jumlah yang sama. Secara berkelompok siswa dapat 

menyelesaikan lembar Make Five sesuai aturan yang berlaku. Metode permainan yang digunakan 

menyebabkan tiap kelompok berkompetisi untuk menjadi pemenang. Hal ini membuktikan bahwa 

kegiatan pembelajaran dengan metode permainan tidak hanya membuat siswa antusias untuk belajar 

tetapi juga membuat siswa lebih memahami materi pasangan bilangan.  


