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 (7 Oktober 2010, pertemuan 1 di kelas 2 MIN1) 

 

IMPLEMENTASI PMRI DALAM MEMBILANG DARI 101 – 250 

DI MIN 1 PALEMBANG - INDONESIA 

 

I. PENDAHULUAN 

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

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

tersebut yakni Ibu Annisah. Seminggu sebelumnya, kami telah berdiskusi tentang materi yang akan 

diberikan kepada siswa di pekan selanjutnya. Kami mengusulkan permainan matematika bernama Beads 

on a String yang disadur dari Game Online dari Rekenweb (http://www.fi.uu.nl/rekenweb/en/rekenweb- 

applet matematika SD). Permainan ini diubah ke dalam bentuk paper-based  sehingga memudahkan 

guru dalam menggunakan permainan ini dalam kegiatan pembelajaran. Karena tidak semua sekolah 

memiliki akses internet yang memadai, dalam hal ini MIN 1. Permainan ini bertujuan untuk menambah 

pemahaman siswa terhadap materi membilang sampai dengan 500. 

 

II. Tujuan 

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

mengajar dan menggunakan konteks manik-manik pada pengajaran membilang  1 – 500 pada siswa 

kelas IIA MIN 1 Palembang.  

 

III. Tujuan Observasi 

Pertanyaan dari observasi ini adalah apakah siswa mampu: 

1. Membilang secara urut dengan konteks manik-manik. 

2. Membilang secara loncat dengan konteks manik-manik 

 

IV. Deskripsi Kegiatan 

Penerapan permainan Beads on a String menggunakan dua mata pelajaran yang berbeda, yaitu 

Seni, Budaya, dan Keterampilan (SBK) dan Matematika. Pada mata pelajaran SBK siswa mewarnai manik-

manik yang terdapat pada lembar kerja, kemudian pada mata pelajaran matematika siswa menjawab 

soal-soal yang berhubungan dengan manik-manik yang telah diwarnainya. 

 

http://www.fi.uu.nl/rekenweb/en/
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Pada mata pelajaran SBK, guru menyajikan sebuah cerita pada lembar kerja tentang urutan 

warna yang harus mereka gunakan ketika mewarnai manik-manik dan meminta 3 orang siswa untuk 

membacanya di depan kelas secara bergantian. Kemudian guru menanyakan kepada siswa warna apa 

saja yang harus mereka gunakan dan bagaimana urutan warna yang digunakan sambil 

memperagakannya di papan tulis. Siswa secara individu mewarnai manik-maniknya setelah itu guru 

mengumpulkan lembar kerja siswa.  

 

 

 

 

 

 

Pada mata pelajaran matematika, guru kembali menyajikan sebuah cerita pada lembar kerja 

siswa dan kembali meminta 2 orang siswa membacanya ke depan kelas secara bergantian. Guru 

membagikan kembali hasil kerja siswa pada mata pelajaran SBK berupa manik-manik yang telah 

diwarnai. Kemudian secara individu siswa menjawab soal-soal pada lembar kerja. Guru berkeliling kelas 

untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan menjawab soal-soal tersebut.  

 

V. Analisis 

Berdasarkan kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan, semua siswa aktif mengikuti 

rangkaian kegiatan yang direncanakan. Dengan adanya keterkaitan antara beberapa mata pelajaran 

yaitu SBK (ketika siswa mewarnai), Bahasa Indonesia (ketika siswa membaca), dan Matematika (ketika 

siswa membilang) siswa dapat melihat hubungan antara materi-materi itu secara lebih baik. Siswa telah 

memahami pola warna yang harus mereka gunakan, walaupun sebagian besar siswa membuat pola yang 

salah pada manik-manik yang terakhir. Mereka kurang teliti menentukan warna sesuai dengan 

urutannya. Hanya 6 siswa dari 28 siswa yang mewarnai semua manik-manik dengan pola yang benar. 

Ada juga siswa yang telah menyadari pola warna digunakan, mereka mewarnai semua manik-manik biru 

atau merah atau hitam terlebih dahulu.  
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Ketika mengerjakan lembar kerja yang mengharuskan siswa menghitung  manik-manik dengan 

angka lebih dari 101, mereka tidak menggunakan strategi khusus, misalnya mencatat sampai di mana 

mereka telah menghitung manik-maniknya atau menggunakan strategi 5an sesuai dengan pola warna, 

mereka hanya menghitungnya satu per satu. Oleh karena itu, guru memberi petunjuk kepada siswa 

bahwa dengan menulis angka pada manik-manik yang telah dihitung akan memudahkan mereka 

membilang manik-maniknya dan mengingat bilangannya jika mereka tiba-tiba lupa.  

 

 

 

 

 

 

Beberapa siswa masih kesulitan membilang bilangan yang lebih dari 100. Mereka juga bingung 

melanjutkan bilangan dengan akhiran angka 9, seperti 119, 129, dan 139. Mereka memerlukan waktu 

agak lama untuk melanjutkan membilang 120, 130, dan 140. Di akhir kegiatan pembelajaran sebagian 

besar siswa belum menyelesaikan menjawab semua pertanyaan pada lembar kerja sehingga guru 

menugaskan siswa untuk menyelesaikannya di rumah dan mengumpulkannya besok.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1..6..11..16..21.. (merah) 
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VI. Kesimpulan 

Kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan konteks manik-manik dapat menghubungkan 

antara mata pelajaran SBK, Bahasa Indonesia, dan Matematika. Sebagian besar siswa masih mengalami 

kesulitan untuk membilang bilangan yang lebih dari 100. 


