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KATA PENGANTAR 

 
 

Dewasa ini minat masyarakat untuk memilih profesi guru SD sudah 

sangat baik. Profesi guru merupakan profesi mulia yang menuntut seseorang 

tidak saja menguasai materi pelajaran tetapi juga pengetahuan pedagogik. 

Dalam dunia pendidikan, penguasaan pengetahuan dan kemampuan 

pedagogik merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan.  Sebagai 

mahasiswa calon guru, kedua pengetahuan tersebut koheren atau saling 

beriringan. Ketika mempelajari suatu konsep, mahasiswa juga sekaligus 

mempelajari bagaimana membelajarkan materi tersebut kepada siswa SD.  

 PGSD sebagai lembaga pendidikan juga ikut ambil bagian dalam upaya 

mengembangkan pengetahuan dan kemampuan pedagogik khususnya dalam 

matakuliah Aritmatika. Dalam hal ini mata kuliah Aritmatika termasuk kepada 

rumpun mata kuliah Pendidikan Matematika. Dalam deskripsi mata kuliah 

tercantum bahwa mata kuliah Aritmatika bertujuan untuk mengembangkan 

pengetahuan matematika tentang bilangan dan  mampu membelajarkannya 

kepada siswa Sekolah Dasar  

 Untuk membantu kelancaran proses perkuliahan, maka disusunlah 

buku ajar “PEMBELAJARAN ARITMATIKA DI SEKOLAH DASAR”. Buku ini 

berisi tentang konsep dasar bilangan cacah, bilangan bulat, bilangan pecahan 

dan pengetahuan psikologi yang melatari pembelajaran matematika di SD.

 Demikianlah, semoga buku ini bermanfaat dan turut memperkaya 

khasanah keilmuan di Indonesia.  

 

Penulis 
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BAB I. PENDAHULUAN 
 
 

A. LATAR BELAKANG 
Dewasa ini hasil pembelajaran matematika di sekolah dasar di Indonesia 

masih berfokus kepada pengetahuan prosedural saja sehingga pengetahuan 

konseptual siswa SD masih tergolong rendah. Sementara untuk menyelesaikan 

soal matematika diperlukan kedua pengetahuan tersebut. Oleh sebab itu 

pengetahuan konseptual dan prosedural sangat mempengaruhi hasil belajar 

siswa.   

Hasil belajar matematika tidak terlepas dari peran guru sebagai 

pengampu pembelajaran. Dalam hal ini seyogyanya guru mengembangkan 

pengetahuan konseptual dan prosedural siswa melalui model belajar yang tepat 

dan dibantu dengan alat peraga yang sesuai.  

Mahasiswa PGSD sebagai calon guru dituntut untuk memiliki 

pemahaman konseptual yang tinggi sehingga pada saat nya nanti dapat 

membawa perubahan yang positif terhadap hasil belajar siswa khususnya pada 

matematika. Pada pelaksanaan praktek mengajar di SD masih terdapat 

mahasiswa PGSD dalam proses pembelajaran mengajar fokus pada 

pengetahuan prosedural. Sekalipun mereka mengajar dengan menggunakan alat 

peraga, tetapi penggunaan alat peraga tersebut belum dapat membantu siswa 

mengembangkan pemahaman konseptual. Keadaan tersebut membuat 

pembelajaran matematika tidak bermakna dan sulit diterapkan dalam masalah 

kehidupan sehari-hari.  

 Dalam upaya meningkatkan pengetahuan konseptual dan prosedural 

matematika calon guru SD perlu disusun buku ajar yang dapat membantu 

mahasiswa dalam proses perkuliahan. Selain itu pengetahuan konseptual dan 

prosedural perlu didukung dengan pengetahuan pedagogik. Pengetahuan 

pedagogik dalam hal ini adalah bagaimana cara membelajarkan pengetahuan 

konseptual dan prosedural tersebut kepada siswa SD.  

Pengetahuan pedagogik mecakup tentang model dan metode 

pembelajarna matematika, alat peraga dan teknik penggunaan alat peraga. 

Matematika mempunyai karakteristik sebagai bidang ilmu yang mempunyai objek 



! 2!

abstrak dan bertentangan dengan siswa SD yang masih berada pada tahap 

berpikir operasional konkret. Oleh sebab itu dalam pembelaran matematika tidak 

terlepas dari alat peraga sebagai alat bantu siswa SD memahami konsep dan 

prinsip matematika yang bersifat abstrak. Dalam hal ini mahasiswa PGSD juga 

dituntut untuk kreatif menciptakan dan menggunakan berbagai alat peraga 

matematika 

Oleh sebab itu buku PEMBELAJARAN ARITMATIKA UNTUK SISWA 

SEKOLAH DASAR, berisi pengetahuan konseptual dan prosedural tentang 

Aritmatika. Selain itu pengetahuan pedagogik disampaikan secara koheren 

dibantu dengan alat peraga matematika.    

 
B. TUJUAN BUKU AJAR 
 Secara umum tujuan penulisan buku ajar ini adalah agar Mahasiswa 

PGSD Menguasai substansi kajian keilmuan Matematika yang mendukung 

pembelajaran Matematika di SD/MI. Adapun tujuan kusus adalah sebagai 

berikut: 

1. Memberi pemahaman kepada mahasiswa tentang hakikat matematika, 

pembelajaran matematika sesuai perkembangan, pemecahan masalah, 

konsep bilangan cacah, bilangan bulat, bilangan rasional dan operasinya. 

2. Memberi pengetahuan kepada mahasiswa tentang bagaimana 

membelajarkan konsep bilangan cacah, bilangan bulat, bilangan rasional 

dan operasinya sesuai dengan perkembangan siswa SD 
 

C. RUANG LINGKUP ISI BUKU AJAR 
 Adapun ruang lingkup isi buku ajar meliputi:  

1. Hakikat Matematika 

2. Pembelajaran matematika sesuai perkembangan 

3. Pemecahan masalah matematis 

4. Membangun konsep bilangan cacah dan kepekaan bilangan 

5. Bilangan bulat 

6. Bilangan pecahan 

7. Kesulitan belajar matematika 
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D. MANFAAT BUKU AJAR 
  

Manfaat yang diperoleh mahasiswa setelah mendalami buku ajar ini adalah:  

1. Mahasiswa dapat memah Sami tentang hakikat matematika 

2. Mahasiswa dapat memahami bagaimana pembelajaran matematika yang 

sesuai dengan perkembagan psilogi siswa SD 

3. Mahasiswa dapat memahami pengetahuan konseptual dan prosedural 

berbagai bilangan yang dibelajarkan di sekolah dasar yaitu bilangan 

cacah, bilangan bulat dan bilangan pecahan 

4. Mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan pedagogik mereka 

untuk mengajarkan bilangan tersebut. 

5. Mahasiswa mempunyai kemampuan memilih dan menggunakan alat 

peraga yang sesuai dengan materi matematika.  

6. Mahasiswa dapat mengidentifikasi kesulitan belajar matematika dan 

uapaya untuk mengatasi masalah tersebut.  

 
 

 
!
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BAB. II 
HAKIKAT MATEMATIKA 

 

 

Matematika, dari dulu hingga sekarang tetap merupakan misteri, yang 

sulit untuk dikenali dan dipahami oleh sebagian orang. Matematika dianggap 

sebagai pelajaran yang sulit untuk dimengerti. Kecendrungan untuk tidak 

menyukai matematika tumbuh sebagai akibat dari serangkaian pengalaman 

kurang menyenangkan yang dialami oleh seseorang. Pengalaman tersebut dapat 

berupa ketidakmampuan menyelesaikan soal atau perasaan malu ketika tidak 

dapat menyelesaikan soal di papan tulis. 

Paradigma bahwa matematika hanya dapat dikuasai oleh orang yang 

pandai, matematika hanya mempunyai satu jawaban yang benar, matematika 

hanya berisi angka dan rumus dan lain sebagainya haruslah diubah total. 

Matematika dapat dikuasai oleh siapa saja, jawaban yang benar tidak hanya satu 

dan matematika tidak hanya berisi pola, gambar dan keterampilan berpikir. Siswa 

harus diperkenalkan sedini mungkin bahwa matematika itu menarik dan berguna 

dalam kehidupan sehari-hari.  

Menurut pepatah tak kenal maka tak sayang, berikuti ini akan diuraikan 

hakikat matematika yang sebenarnya dan bagaimana membelajarkan 

matematika sehingga siswa menyenangi matematika dan mempunyai kecakapan 

dalam matematika.  

A. PENGERTIAN MATEMATIKA 
Matematika dan pembelajaran matematika adalah dua hal yang tidak 

dapat dipisahkan, keduanya diibaratkan uang logam yang mempunyai dua 

permukaan. Seorang guru tidak dapat mengajar dengan baik bila menguasai 

matematika saja (content knowledge) atau menguasai bagaimana mengajarkan 

matematika saja (pedagogical knowledge). Untuk mampu mengajarkan 

matematika dengan baik seorang guru harus mempunyai kedua pengetahun 

tersebut.  

Banyak pendapat tentang apa itu matematika, diantaranya Reys (2009) 

mengemukakan definisi matematika sebagai berikut: 
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1. Matematika sebagai kegiatan penelusuran pola dan hubungan 

Implikasi dari pandangan ini terhadap pembelajaran matematika adalah 

guru perlu:  

a. Memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan kegiatan 

penemuan dan penyelidikan pola-pola untuk menentukan hubungan. 

b. Memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan percobaan 

dengan berbagai cara.  

c. Mendorong siswa untuk menemukan adanya urutan, perbedaan, 

perbandingan, pengelompokan, dsb.  

d. Mendorong siswa menarik kesimpulan umum.  

e. Membantu siswa memahami dan menemukan hubungan antara 

pengertian satu dengan yang lainnya. 

2. Matematika sebagai kreativitas yang memerlukan imajinasi, intuisi dan 

penemuan 

Implikasi dari pandangan ini terhadap pembelajaran matematika 

adalah guru perlu :  

a. Mendorong inisiatif siswa dan memberikan kesempatan berpikir 

berbeda.  

b. Mendorong rasa ingin tahu, keinginan bertanya, kemampuan 

menyanggah dan kemampuan memperkirakan.  

c. Menghargai penemuan yang diluar perkiraan sebagai hal bermanfaat 

daripada menganggapnya sebagai kesalahan.  

d. Mendorong siswa menemukan struktur dan desain matematika.  

e. Mendorong siswa menghargai penemuan siswa yang lainnya, (6) 

mendorong siswa berfikir refleksif, dan (7) tidak menyarankan hanya 

menggunakan satu metode saja. 

3. Matematika sebagai kegiatan pemecahan masalah (problem solving) 

Implikasi dari pandangan ini terhadap pembelajaran matematika 

adalah guru perlu:  

a. Menyediakan lingkungan belajar matematika yang merangsang timbulnya 

persoalan matematika. 
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b. Membantu siswa memecahkan persoalan matematika menggunakan 

caranya sendiri. 

c. Membantu siswa mengetahui informasi yang diperlukan untuk 

memecahkan persoalan matematika.  

d. Mendorong siswa untuk berpikir logis, konsisten, sistematis dan 

mengembangkan sistem dokumentasi/catatan.  

e. Mengembangkan kemampuan dan ketrampilan untuk memecahkan 

persoalan.  

f. Membantu siswa mengetahui bagaimana dan kapan menggunakan 

berbagai alat peraga/media pendidikan matematika seperti : jangka, 

penggaris, kalkulator, dsb. 

4. Matematika sebagai alat berkomunikasi 

Implikasi dari pandangan ini terhadap pembelajaran matematika 

adalah guru perlu: 

a. Mendorong siswa mengenal sifat-sifat matematika.  

b. Mendorong siswa membuat contoh sifat matematika.  

c. Mendorong siswa menjelaskan sifat matematika.  

d. Mendorong siswa memberikan alasan perlunya kegiatan matematika.  

e. Mendorong siswa membicarakan persoalan matematika.  

f. Mendorong siswa membaca dan menulis matematika.  

g. Menghargai bahasa ibu siswa dalam membicarakan matematika. 

 

Berdasarkan definisi tersebut di atas jelaslah bahwa matematika tidak 

hanya mengembangkan keterampilan komputasi (operasi hitung) tetapi juga soft 

skill seperti menemukan kosep, mengolah informasi, mengomunikasikan ide 

dalam bentuk simbol, bagan, gambar atau kalimat secara lisan dan tulisan. 

B. BAGAIMANA SISWA BELAJAR MATEMATIKA? 
Istilah pembelajaran bermakna pertama kali diperkenalkan oleh William 

Brownell pada awal pertengahan abad ke 20 sebagai cikal bakal dari 

konstruktivisme. Brownell menyatakan matematika berkenaan dengan ide, 

prinsip dan proses sehingga keterkaitan antara aspek-aspek tersebut harus 

dibangun dengan penekanan bukan pada hafalan melainkan pada penalaran. 
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 Selain Brownell, ahli-ahli lain Piaget, Bruner dan Dienes turut memberi 

kontribusi terhadap perkembangan konstruktivisme. Berdasarkan pandangan ini 

pengetahuan matematika dibentuk melalui tiga prinsip pokok seperti berikut: 

1. Pengetahuan tidak diterima secara pasif. Pengetahuan secara aktif 

diciptakan atau ditemukan oleh siswa. Piaget menyarankan bahwa 

pengetahuan matematika dibangun oleh siswa, tidak diterima atau diberi 

oleh guru. 

2. Siswa menciptakan pengetahuan baru matematika melalui refleksi 

kegiatan fisik dan mental. Mereka mengamati hubungan, mengenali pola 

dan membuat generalisasi  dan abstraksi sebagaimana mereka 

mengintegrasikan pengetahuan baru kedalam struktur mental yang sudah 

ada. 

3. Belajar adalah proses sosial dimana siswa terlibat diskusi dengan diri 

mereka sendiri maupun dengan orang lain. Prinsip ini menyarankan agar 

siswa terlibat tidak hanya memanipulasi alat peraga, menemukan pola, 

menemukan algoritma tetapi juga berbagi ide tentang hasil pengamatan, 

menggambarkan hubungan antara konsep, menjelaskan prosedur dan 

mempertahankan proses yang mereka ikuti.  

Jelaslah bahwa prinsip pokok diatas mempunyai implikasi yang signifikan 

untuk belajar dan mengajar matematika. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat 

perkembangan matematika siswa memberi peluang untuk merancang kegiatan 

pembelajaran yang sesuai dengan siswa. Pada setiap tingkat perkembangan, 

dibedakan atas batas terendah dan batas tertinggi. Batas terendah pada setiap 

tingkat perkembangan adalah pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki 

oleh siswa. Sedangkan batas tertinggi adalah tugas-tugas yang dapat 

diselesaikan dengan baik melalui tahapan pembelajaran. Kegiatan belajar dan 

pengalaman yang berada antara batas terendah dan batas tertinggi, disebut 

sebagai Zone of Proximal Development oleh Vygotsky (1978).  

Kegiatan pembelajaran yang berada pada Zone of Proximal Development 

mempunyai peluang keberhasilan lebih tinggi. Tantangan yang diberikan 

Vygotsky adalah agar para pendidik mengenali dan memahami siswa dengan 

baik dan mempunyai pemahaman yang baik tentang zona tersebut. 



 
 

 8 

Berkaitan dengan perkembangan siswa, Piaget membedakan tingkat 

berpikir siswa  menurut usia yaitu sensorimotor (kurang dari 2 tahun), pra-

operasional (2-6 tahun), operasional konkret (6-11 tahun)  dan operasional 

formal (l1 tahun keatas).  

Bruner mengelompokkan tingkat perkembangan siswa atas Enaktif, ikonik 

dan simbulik. Tahap enaktif, siswa mengutak atik, mengkonstruksi atau 

menyusun benda kongkret. Siswa berinteraksi secara langsung melalui fisik 

Tahap ikonik, pengetahuan atau pengalaman belajar diperoleh melalui gambar 

atau foto. Siswa terlibat dengan gambar atau informasi verbal berdasarkan dunia 

nyata. Tahap simbulik, siswa memanipulasi atau menggunakan simbol. Siswa 

dapat menggunakan 3 buah garis untuk menunjukkan "3" atau 3 buah bulatan. 

 Meskipun tingkat perkembangan dikelompokkan secara berbeda antara 

Piaget dan Bruner, namun kerangka yang dianjurkan sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan pembelajaran serupa, yaitu: 

1. Hal yang sangat mendasar dan perlu dalam proses pembelajaran adalah 

keterlibatan siswa secara aktif dan mendapat kesempatan untuk 

mengemukakan pendapat. 

2. Beberapa karakteristik dan tahap berpikir dapat diidentifikasi 

keberadaanya, dan kemajuan siswa sesuai dengan kematangannya. 

3. Belajar berkembang dari tahap konkret ke abbstrak. Pengertian konkret 

relatif. Dapat terjadi 2 + 4 bagi seorang siswa abstrak sedangkan bagi 

siswa lain 2 + 4 tidak abstrak melainkan x + y adalah abstrak 

4. Representasi simbul dan formal tentang ide matematika mengalir secara 

alami dari tahap konkret, setelah siswa mengalami pembentukan konsep 

dan pengalaman bermakna.  

 

Berdasarkan kajian teori diatas, maka implikasi untuk pembelajaran 

matematika adalah sebagai berikut: 

a. Melibatkan siswa secara aktif 

Prinsip ini berdasarkan kepada terlibat aktif akan mendorong siswa 

untuk memahami apa yang sedang mereka kerjakan dan akibatnya akan 

mengembangkan pemahaman matematika. Keterlibatan secara aktif dapat 

berbentuk aktifitas fisik tetapi tetap menuntuk aktifitas mental. Aktifitas 
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tersebut dapat dalam berbagai bentuk, seperti interaksi siswa-guru, hands-on 

experience dan menggunakan alat belajar seperti teknologi komputer.  

b. Belajar berhubungan dengan perkembangan anak 

     Belajar matematika yang efektif dan efisien tidak terjadi dengan 

sendirinya. Siswa belajar matematika dengan baik, jika topik matematika 

sesuai dengan tingkat perkembangannya dan disajikan dalam bentuk menarik 

dan menyenangkan. Guru memegang peranan dalam pengadaan lingkungan 

belajar yang kaya agar siswa dapat mengeksplorasi matematika dalam tingkat 

perkembangan yang sesuai. Guru juga harus memberi pengarahan untuk 

membantu siswa mengenali hubungan, membuat koneksi dan diskusi tentang 

matematika. 

c. Pertanyaan memfalisitasi belajar  

Siswa dapat dan seharusnya ditanya dan menjawab pertanyaan dari 

siswa lain. Juga siswa seharusnya di beri pertanyaan dan menjawab 

pertanyaan dari guru. Pertanyaan adalah komponen penting dari proses 

belajar. Guru perlu mengetahui kapan bertanya dan jenis pertanyaan yang 

akan diajukan. Guru seharusnya mengetahui kapan menjawab pertanyaan 

dan kapan memberi pertanyaan lain yang akan memfalisitasi jawaban dari 

pertanyaan sebelumnya.  

Pertanyaan yang baik adalah pertanyaan yang mampu 

mengembangkan kemampuan berpikir, menyusun hubungan dan 

meningkatkan hubungan bermakna. 

 

d. Alat belajar manipulatif 

Menurut Suydam (1986) model dan alat belajar manipulatif 

diasumsikan berperan penting dala,membantu siswa belajar matematika. 

Karena matematika bersifat abstrak, model dapat membantu pemahaman 

siswa meskipun model itu tidak sempurna dan mempunyai keterbatasan. 

Model hanya mengilustrasikan konsep matematika berdasarkan 

pertimbangan-pertimbangan.  

Sesuai dengan perkemabangan siswa model konkret dapat digantikan 

dengan model berbentuk gambar. Untuk tujuan menghitung luas atau keliling 
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bangun datar, model kongkret dapat digunakan. Seperti untuk tujuan 

menghitung luas segitiga, segitiga sama kaki terbuat dari kertas digunting 

menurut garis tinggi dan disusun kembali membentuk segiempat sehingga 

luasnya ditemukan setengah dari perkalian alas dengan tinggi. Sedangkan 

untuk tujuan menentukan sifat-sifat persegi dan hubungan persegi dengan 

persegi panjang, model gambar bergerak (animasi) yang disajikan oleh 

teknologi komputer dapat digunakan. 

e. Ingatan dapat ditingkatkan 

Aspek penting dalam belajar adalah memori. Misalnya seorang siswa 

dapat membaca jam di sekolah,  tetapi sesampai dirumah tidak dapat 

membaca jam. Ingatan siswa dalam hal ini terbatas. Ingatan merefleksikan 

pengetahuan yang dimiliki, ketermpilan yang telah dicapai atau kemampuan 

memecahkan masalah yang terlatih.  

Lupa adalah masalah daalam semua disiplin ilmu. Pengetahuan 

faktual sering dilupakan jika tidak sering digunakan. Oleh sebab itu 

kemampuan pengetahuan atau keterampilan matematikan sering berkurang 

atau lupa sama sekali.  

Ingatan adalah tujuan yang penting dalam matematika. Berbagai 

upaya dilakukan dalam pembelajaran dilakukan untukmengoptimalkan ingatan 

siswa. Beberapa penelitian menyarankan hal berikut untuk meningkatkan 

ingatan, yaitu: 

a) Pembelajaran bermakna adalah cara terbaik untuk meningkatkan ingatan. 

Semua fase matematika seperti pengetahuan keterampilan dan 

pemecahan masalah yang dikembangkan dengan pembelajaran 

bermakna akan diingat siswa lebih lama. 

b) Koneksi membantu siswa untuk melihat hubungan antara ide matematika. 

Topik matematika sebaiknya jangan dipelajari secara terpisah, tetapi 

dikembangkan dalam bentuk gabungan dengan pemecahan masalah dan 

menerapkan dalam situasi terpadu antara kongkrit dan simbulik. 

c) Secara periodik guru meriview topik-topik yang esensial. Misalnya materi 

operasi bilangan di pelajari pada awal semester, sedangkan materi 

operasi bilangan akan digunakan sampai akhir semester, maka guru 

hendaknya mengulang materi operasi bilangan secara teratur sekali 
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sebulan. Pengulangan materi secara periodik akan mengingatkan siswa 

kembali dan meningkatkan kemampuan dari kemampuan awal serta 

memberi kontribusi kepada berpikir tingkat tinggi.  

C. REKOMENDASI UNTUK MENGAJAR MATEMATIKA DI 
SEKOLAH DASAR  

Prinsip-prinsip yang telah dikemukan pada awal kajian ini memberikan ide 

bahwa belajar bersifat umum sedangkan belajar matematika bersifat khusus. 

Kami mengusulkan saran berikut yang menurut hemat kami akan bermanfaat 

dalam  perencanaan kegiatan belajar sejalan dengan pengetahuan kita tentang 

bagaimana siswa belajar matematika. Berikut adalah saran-saran untuk 

memandu perencanaan pembelajaran: 

1. Berikan situasi atau lingkungan belajar yang kaya untuk melibatkan 

anak. Masalah yang menarik lebih merangsang siswa dan lebih efektif 

dalam memotivasi anak. Biasanya, soal yang berbentuk aplikasi pada 

dunia nyata lebih membuar siswa aktif, bekerja sama, berintegrasi dan 

menggunakan banyak konsep dan keterampilan matematika yang 

berbeda.  

2. Gunakan model dan alat peraga manipulatif untuk berekslorasi masalah 

dan memberikan pengalaman kongkret yang membantu siswa 

mengembangkan berpikir secara matematis. Berikan model bervariasi. 

Biarkan siswa mengenal alat peraga dan membantu siswa 

membanguan pengetahuan  seperti mereka membuat hubungan dengan 

meodel dan alat peraga. 

3. Dorong annak untuk mengemukakan pendapat mengenai berpikir 

secara matematis sebagaimana mengajar siswa untuk mendengar  dan 

merespon ide dari teman. Interaksi diantara siswa memberi mereka 

kesempatan untuk membicara kan ide mereka, umpan balik dan belajar 

dari cara pandang irang lain. Siswa dapat belajar darai teman seperti 

juga dari guru. 

4. Berikan kenyamanan dan tumbuhkan rasa percaya diri pada anak. 

Jawaban salah dan konsep yang salah adalah alami seperti halnya aak 

membangun pengetahuan matematika. Pastikan apa yang dilakukan 
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oleh siswa adalah apa yang telah dipahaminya. Apabila mereka tidak 

mengerti seharusnya mereka tidak mengerjakannya. 

5. Terima fakta yangmembingungkan, dimengerti sebagian, dan rasa 

frustasi sebagai bagian yang alamiah dalam proses belajar matematika. 

Semua siswa tidak memperoleh ilmu dalam waktu yang sama, tidak juga 

menampilkan kemampuan yang sama. Belajar matematika adalah 

proses jangka lama. Kadang mereka berkembang dengan lambat, 

kadang sangat cepat. 

6. Pastikan kepada siswa bahwa proses juga dinilai.Guru juga menggali 

dibalik jawaban siswa dari mana asal jawaban. Pada pembelajaran 

matematika, elemen terpenting adalah proses, cara mendapatkan 

jawaan. Fokus terhadap proses memerlukan komunikasi, secara lisan 

maupun tulisan. 

7. Tumbuhkan sikap positif terhadap matematika. Siswa terpengaruh oleh 

gurunya. Bila guru mempunyai rasa ingin tahu yang besar, perasaan ini 

mempengaruhi perasaan anak.  

8. Aturlah kelas untuk memberi fasilitas belajar. Pembelajaran secara 

klasikal dan kelompok kecil merupakan cara yang efektif untuk 

mendorong pembelajaran matematika. Tantangan bagi guru untuk 

mengetahui kapan dan bagaimana menggunakan kelas secra efektif.  

D. STANDAR KEMAMPUAN MATEMATIKA SISWA SD 
 Menurut NCTM (2003) standar matematika terbagi atas standar materi 

dan standar proses. Standar materi matematika berkenaan dengan materi apa 

saja yang perli dipelajari siswa SD yaitu aritmatika, geometri, pengukuran dan 

statistik. Standar proses matematika mencakup pemecahan masalah, penalaran, 

komunikasi, koneksi, representasi.  

Pemecahan masalah, adalah bagian integral dari matematika dan tidak 

dapat diajarkan secara terpisah dari matematika. Siswa memerlukan latihan yang 

kontinyu untuk belajar menyelesaikan masalah. Siswa harus didorong untuk 

melakukan refleksi terhadap proses yang telah dilaluinya dan cara berpikirnya 

selama proses pemecahan masalah sehingga mereka dapat menerapkan dan 

mengadaptasi strategi  yang dikembangkannya pada masalah baru. Melalui 
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pemecahan masalah siswa mengembangkan rasa ingin tahu, cara berpikir dan 

memupuk rasa percaya diri untuk menghadapi masalah di luar atau di dalam 

konteks matematika.  

Penalaran, adalah salah satu cara untuk mengembangkan dan 

mengungkapkan pemahaman siswa tentang suatu fenomena. Siswa yang 

berpikir dan bernalar secara analitis lebih mampu memahami pola, struktur dan 

keteraturan baik dalam dunia nyata maupun dalam situasi matematis. Mereka 

membuat dan menginvestigasi konjektur dan mengevaluasi argumen matematis. 

Dengan mengeksplorasi fenomena, mengambil keputusan dan menggunakan 

konjektur matematis siswa akan memahami bahwa matematika sangat berguna.  

Komunikasi, adalah cara untuk berbagi ide dan mengklarifikasi 

pemahaman. Ketika siswa ditantang untuk mengungkapkan pemikirannya 

kepada siswa lain secara lisan atau tulisan maka sebetulnya mereka sedang 

melakukan klarifikasi, sedang meyakinkan orang dan menggunakan bahasa 

matematika dengan benar. Sedangkan mendengarkan pendapat siswa lain 

memberi siswa kesempatan untuk mengembangakan pemahaman. Percakapan 

tentang ide matematika sangat membantu mempertajam kemampuan berpikir 

siswa dan membuat koneksi. 

E. STANDAR KEMAMPUAN GURU MATEMATIKA  
Menurut NCTM (2007), terdapat tujuh standar guru matematika, yaitu: 

1. Pengetahuan matematika dan pedagogy. Guru matematika mempunyai 

pengetahuan tentang:  

a. Makan dan signifikansi matematika 

b. Teori perkembangan kognitidf siswa dan memahami tingkat 

kemampuan siswa yang beragam.  

c. Metode pembelajaran, penilaian  

d. komunikasi yang efektif dan strategi memorivasi siswa. 

2. Pengetahuan tentang cara siswa siswa belajar. Guru matematika 

mempunyai pengetahuan tentang: 

a. cara siswa belajar matematika 

b. metode pembelajaran yang membuat siswa mampu 

mengkonstrusi pengetahuan dan prosedur matematika. 
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c. cara untuk membantu siswa membangun pemahaman informal 

matematika. 

d. berbagai media dan alat peraga untuk digunakan dalam 

investigasi matematika dan manfaat dan keterbatasan alat 

tersebut 

e. cara untuk membuat siswa terlibat dalam eksplorasi dan 

membimbing proses pemecahan masalah, penalaran dan bukti, 

komunikasi, koneksi, dan representasi matematika. 

3. Tugas matematika. Guru matematika harus merancang 

pembelajaran/pengalaman yang berbeda dan menciptakan tugas yang: 

a. siswa terlibat secara intelektual 

b. mengembangkan pemahaman matematika dan keterampilan 

c. merangsang siswa untuk membuat koneksi dan mengembangkan 

kerangka kerja yang koheren untuk ide-ide matematika 

d. perumusan masalah, pemecahan masalah, dan penalaran 

matematis 

e. Mengembangkan komunikasi matematika 

f. Menyajikan matematika sebagai aktivitas manusia 

4. Lingkungan Belajar. Guru matematika harus membuat lingkungan belajar 

yang memberikan:  

a. waktu yang cukup untuk eksplorasi ide-ide yang signifikan degan 

masalah. 

b. Lingkungan kelas dan penataan meja yang dapat memfasilitasi 

belajar siswa. 

c.  akses untuk menggunakan teknologi tepat guna 

d. konteks yang mendorong perkembangan keterampilan 

matematika  

e. suasana nyaman yang menghormati ide siswa dan cara berpikir 

siswa 

f. kesempatan untuk bekerja secara mandiri atau bersama-sama 

untuk memahami matematika 

g. iklim bagi siswa untuk mengambil risiko intelektual dalam 

meningkatkan pertanyaan dan merumuskan konjuktor 
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h. dorongan bagi siswa untuk menampilkan kompetensi matematis 

dengan memvalidasi dan mendukung ide-ide dengan argumen 

matematika. 

5. Proses belajar. Dalam proses belajar guru matematika haruslah:  

a. Mengajukan pertanyaan yang melibatkan siswa dan menantang 

siswa berpikir. 

b. Mendengarkan dengan seksama ide ide siswa dan memutuskan 

kapan menggali lebih dalam ide tersebut yang dibangun ketika 

diskusi. 

c. Meminta siswa untuk menjelaskan dan membenarkan ide-ide 

mereka secara lisan dan tertulis dan dengan menerima berbagai 

mode presentasi 

d. Memutuskand kapan dan bagaimana mengkaitkan notasi dan 

bahasa matematika dengan ide siswa.  

e. Mendorong dan menerima dan menggunakan multi representasi 

f. Membuat alat peraga yang sesuai untuk eksplorasi dan analisis 

g. Memutuskan kapan memberikan informasi, kapan mengklarifikasi 

isu, kapan memodelkan, memimpin dan membiarkan siswa 

berusaha memecahkan masalah 

h. Memonitor partisipasi siwa dalam diskusi dan memutuskan kapan 

dan bagaimana mendorong siswa untuk berpartisipasi. 

6. Refleksi Belajar Siswa. Guru matematika harus terlibat dalam analisis 

berkelanjutan belajar siswa : 

a. mengamati, mendengarkan, dan mengumpulkan informasi tentang 

siswa untuk menilai apa yang mereka pelajari sehingga untuk 

memastikan bahwa setiap siswa belajar bermakna dan signifikan, 

mengembangkan disposisi positif terhadap matematika 

b. menantang dan memperluas ide-ide siswa 

c. mengubah dan menyesuaikan kegiatan ketika dalam proses 

belajar jika diperlukan, melaporkan dan mengomentari kemajuans 

siswa kepada orang tua dan kepala sekolah, memberikan umpan 

balik kepada siswa.  
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7. Refleksi terhadap proses belajar. Setiap guru matematika seharusnya: 

a. melakukan refleksi secara teratur setelah melaksanakan 

pembelajaran  

b. Menganalisis pengaruh tugas, pembelajaran dan lingkungan 

belajar kepada pengetahuan, keterampilan dan disposisi 

matematis. 

c. Mengembangkan kemampuan mengajar dengan berpartisipasi 

dalam perkumpulan guru 

d. Menganalisis dan menggunakan hasil asesment untuk membuat 

perubahan kurikulum 

e. Kolaborasi dengan rekan guru untuk membuat perencanaan dan 

meningkatkan pembelajaran.  

 

F. LINGKUNGAN BELAJAR  
 Mengelola lingkungan instruksional juga mempengaruhi 

pengajaran. Perencanaan guru tentang waktu, ruang, materi, buku teks, 

dan sumber pengajaran lainnya dapat mendorong atau menghambat 

interaksi siswa dan meningkatkan atau mengurangi independensi dan 

tanggung jawab anak dalam mengelola pembelajaran mereka sendiri. 

a. Waktu 

 Setiap orang jarang mengatakan bahwa mereka memiliki terlalu 

banyak waktu untuk mengajar. Perencanaan yang cermat membantu 

guru memaksimalkan waktu belajar belajar aktif. Perencanaan jangka 

panjang membantu guru menyeimbangkan topik sepanjang tahun. 

Standar memiliki ruang lingkup dan urutan konten dan proses, namun 

guru membutuhkan waktu untuk pengenalan, pengembangan, dan 

konsep dan keterampilan utama sepanjang tahun. Guru juga 

menyeimbangkan waktu untuk matematika dengan mata pelajaran lain. 

Jika matematika dijadwalkan selama 1 jam setiap hari, guru memiliki 

waktu sekitar 180 jam untuk mengembangkan pengetahuan dan 

keterampilan. Setiap menit sangat berharga. 
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 Guru memaksimalkan waktu dengan mengintegrasikan matematika 

dengan mata pelajaran yang berbeda. Mengukur temperature atau 

massa membahas standar sains dan matematika. Pelajaran grafik yang 

membandingkan populasi negara bagian atau negara mencakup 

keterampilan matematika dan konten studi sosial. Perencanaan 

interdisipliner berarti waktu instruksional melakukan tugas ganda 

 Jika matematika berlangsung selama 45 menit, seorang guru yang 

efektif memaksimalkan waktu bermain siswa dengan berbagai aktivitas 

dengan menggunakan jadwal paralel. Beberapa siswa berpartisipasi 

dalam pelajaran terbimbing sementara yang lain bekerja di pusat 

pembelajaran, pada proyek, di komputer, atau dalam pekerjaan di tempat 

duduk. Guru mengajar seluruh pelajaran secara kelompok, melatih 

dengan kelompok kecil, menilai individu dan memonitor pekerjaan siswa 

selama periode tersebut. Guru menutup pelajaran dengan meninjau poin 

utama dan mendiskusikan masalah dan pertanyaan yang diajukan oleh 

siswa.   

10 – 15 menit 30 – 35 menit 

Kegiatan 

guru 

Pembelajaran 

klasikal 

Monitor Kelompok 

kecil 

Assesment Penutup 

Kegiatan 

siswa 

Pembelajaran 

klasikal 

Eksplorasi dan investigasi 

• Pusat belajar 

• Permainan 

• Kelompok keil 

• Kelompok 

• Individu 

Penutup 

 

 Menawarkan berbagai kegiatan belajar yang berbeda adalah 

penting apakah guru merencanakan periode matematika tetap, hari 

terpadu, atau jadwal kegiatan paralel. 

b. Ruang 

 Bagaimana guru mengatur ruang di kelas juga mempengaruhi iklim 

kelas. Ruang kelas dengan meja-meja yang berbaris sejajar dengan 

meja guru di depan menyiratkan pendekatan yang berpusat pada guru. 

Jika meja disusun dalam kelompok empat atau meja dengan pusat dan 



 
 

 18 

bahan yang ditampilkan di sekitar ruangan, ruangan tersebut 

mengundang interaksi siswa lebih banyak. Pengaturan meja dan kursi 

siswa dapat dilakukan dengan cara berikut: 

 
Diadopsi dari Kennedy et.al (2008) 

Bahkan jika meja siswa berada dalam barisan, siswa dapat memindahkan meja 

mereka untuk kegiatan atau bekerja sama di lantai atau di atas meja. 

Mengubah susunan ruangan itu wajar seiring kemajuan anak dan topik baru 

diperkenalkan. Menampilkan karya siswa di papan buletin juga memperkuat 

topik yang sedang dipelajari. Siswa dapat menampilkan sampel pekerjaan atau 

jawaban alternatif atas masalah. Kemudian dewan buletin memberikan 

kontribusi untuk membahas konsep dan gagasan matematika. 

c. Pusat Belajar 

 Pusat pembelajaran adalah area di kelas yang dilengkapi materi yang 

dapat digunakan siswa dalam pembelajaran mereka. Dengan adanya pusat 

belajar, para siswa terlibat dalam pekerjaan informal atau eksplorasi, meninjau 

dan mempertahankan keterampilan sebelumnya, dan melakukan investigasi 

berbasis masalah. Siswa dapat bekerja secara mandiri dan atau memiliki tugas 
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khusus yang dibutuhkan. Beberapa pusat belajar menyediakan berbagai alat 

manipulatif yang dapat digunakan setiap hari dalam pengajaran matematika: 

kalkulator; permainan, teka-teki, dan buku; kertas, krayon, teka-teki geometri, 

geoboards, tangrams, dan blok pola, dll 

• Pusat data mungkin berisi pemintal, kubus nomor, clipboard untuk 

pengumpulan data, dan komputer untuk memasukkan data, 

menganalisis, dan menampilkan grafik. 

• Bak pasir atau bak air dengan wadah plastik dengan berbagai ukuran 

dan unit memberikan eksplorasi volume dan kapasitas. 

• Pusat permainan mencakup permainan dan teka-teki untuk 

mengembangkan strategi, mempraktikkan fakta jumlah, atau 

mempelajari istilah geometri. 

• Komputer disiapkan dengan perangkat lunak yang dipilih untuk 

mendukung tujuan instruksional atau mempertahankan keterampilan 

dari unit sebelumnya. 

• Toko kelas dapat disesuaikan dengan tujuan instruksional yang 

berbeda. Memainkan uang dan kotak produk kosong adalah semua 

yang dibutuhkan anak-anak kelas dasar untuk bermain sambil belajar 

tentang pertukaran uang untuk barang. Siswa kelas tiga dan keempat 

membayar dan melakukan perubahan, mempraktikkan keterampilan 

subtrasi. Anak kelas lima atau enam dapat membuat toko nyata tempat 

siswa membeli pensil sekolah atau buku tulis untuk mencatat 

keuntungan dan kerugian di toko. 

 Kartu tugas atau pilihan tugas lainnya di pusat belajar mendorong kerja 

mandiri. Perencanaan awal dan pemilihan bahan sangat penting untuk 

implementasi pusat pembelajaran, namun karena mereka tidak memerlukan 

pengawasan terus menerus oleh guru, guru dapat terlibat dalam tugas 

instruksional atau penilaian lainnya. Namun, mengubah dan memperbarui 

materi di pusat penting karena opsi baru meningkatkan minat siswa. 

d. Manipulatif 

 Manipulatif, kadang-kadang disebut objek untuk dipikirkan, mencakup 

berbagai objek - misalnya blok, koin, sendok mainan, manik-manik. Batu atau 

lidi mungkin merupakan manipulatif pertama yang digunakan; hari ini pilihan 

bahan tampaknya tak ada habisnya, dengan katalog pendidikan penuh dengan 
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bahan yang mendukung pemikiran matematis. Manipulatif dapat sesederhana 

melipat kertas untuk menunjukkan bagian pecahan atau yang diuraikan sebagai 

kit ruang kelas dari blok nilai-tempat. Guru yang terampil membantu siswa 

menemukan matematika yang tertanam dalam materi pelajaran. Mencocokkan 

manipulatif dengan konsep atau operasi yang diajarkan adalah kunci 

keberhasilan penanaman konsep matematika kepada siswa SD 

 Manipulatif dapat dikemas agar mudah distribuskan dan disimpan. Kotak 

sepatu plastik dan tas zip sering digunakan untuk keperluan ini. Karena sekolah 

tidak dapat membeli setiap manipulatif untuk setiap guru; berbagi sumber daya 

sangat penting Dengan area penyimpanan matematika terpusat untuk tingkat 

sekolah atau kelas, guru dapat memeriksa materi saat mereka mengajarkan 

sebuah topik. 

 Beberapa orang meyakini bahwa manipulatif hanya untuk anak-anak 

yang lebih muda atau untuk pelajar yang lamban. Namun, manipulatif 

mendukung pembelajaran konsep dengan menciptakan model fisik yang 

menjadi model mental untuk konsep dan proses. Banyak manipulatif dapat 

digunakan untuk beberapa konsep matematika. Guru perlu mengetahui konsep 

apa yang sedang dikembangkan oleh manipulatif sehingga bisa mendorong 

siswa mengembangkan konsep atau keterampilan. 

e. Buku Teks dan Bahan Cetakan Lainnya 

 Meskipun seri buku teks terbaru mengklaim sesuai dengan kurikulum, 

namun penelitian menunjukkan bahwa hanya sebagian buku yang bermutu.. 

Guru harus menilai buku secara profesional dengan menentukan seberapa baik 

setiap materi sesuai dengan  standar dan harapan belajar. Guru yang efektif 

mulai dengan standar, bukan bab buku teks, untuk menyeimbangkan topik yang 

akan diajarkan kepada siswa. Mengandalkan buku teks untuk rencana jangka 

panjang dapat memberi penekanan terlalu besar pada topik yang nilainya 

terbatas dan mengurangi perlakuan terhadap topik lainnya. Memeriksa urutan 

perkembangan keterampilan juga penting.  

 Buku teks dan materi lainnya hanya efektif jika mereka melayani 

kebutuhan belajar siswa. Bahkan ketika sebuah buku teks mencakup kegiatan 

informal dan eksploratif untuk membuka sebuah pelajaran, beberapa guru 

memulai dengan masalah sederhana. Apakah guru menggunakan pelajaran 

pembangunan dari buku teks atau membuat konsep mereka sendiri, 
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pengembangan konsep sangat penting. Menghilangkan kegiatan 

pengembangan eksploratif menghambat pemahaman anak tentang konsep inti. 

Banyak penerbit komersial menyediakan bahan pelengkap yang mendukung 

standar pembelajaran. Jumlah pelajaran, permainan, dan aktivitas yang 

tersedia di Internet hampir tidak terbatas; Namun, banyak materi yang diposting 

di Internet belum mengalami proses editing atau seleksi. Mengkaji ulang 

kegiatan diperlukan untuk mencocokkan konten dan kebutuhan belajar anak-

anak. 

f. Buku referensi untuk siswa 

 Sekarang banyak buku penunjan topik matematika sebagai bacaan 

tambahan yang bagus untuk membantu siswa belajar di rumah. Buku 

mengenalkan konsep dalam pengaturan realistis atau imajiner yang 

merangsang minat dan pemikiran anak-anak. 

 

 G. LATIHAN 

1. Ambillah salah satu buku teks dari kelas I – VI. Lakukan analisis terhadap 

buku teks tersebut. Berdasarkan definisi matematika yang dikemukakan 

oleh Reys, aspek manakah yang dominan pada buku tersebut.  

2. Lakukan observasi pada kelas rendah di Sekolah Dasar. Standar 

kemampuan matematika manakah yang banyak dikembangkan dalam 

proses pembelajaran. Tuliskan saran anda agar ke kempat kemampuan 

matematika tersebut dapat dikembangkan dengan seimbang. 

3. Identifikasi dan kelompokkan alat peraga yang sesuai untuk pembelajaran 

matematika di sekolah dasar. 

4. Lakukan observasi ke sekolah dasar untuk mengetahui standar 

kemampuan guru matematika.  

5. Periksalah beberapa buku teks matematika SD untuk kelas tertentu. 

Bandingkan buku-buku tersebut. Tentukanlah buku yang terbaik yang 

sesuai dengan standar buku matematika 
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BAB. III 
PEMBELAJARAN MATEMATIKA 

SESUAI PERKEMBANGAN 
 

A. PERKEMBANGAN SISWA SD 
Anak sekolah dasar berkembang secara  integratif yaitu berkembang 

secara fisik, mental, sosial dan moral. Perkembangan anak sebaiknya dipandang 

sebagai suatu yang utuh. Perkembangan salah satu aspek tidak dapat 

dipisahkan dari perkembangan lainnya. Mengembangkan salah satu aspek tidak 

dapat dipisahkan dari perkembangan aspek lainnya. Mengembangkan salah satu 

aspek saja tidak mungkin tanpa melihat hubungan dan pengaruhnya terhadap 

aspek yang lain. Berikut dibahas perkembangan anak kelas-kelas awal. 

1. Perkembangan Fisik 

Slavin (2006) menggambarkan perbedaan pertumbuhan fisik anak 

perempuan dan anak laki-laki pada masa usia SD. Seiring kemajuan anak 

memasuki usia sekolah dasar, perkembangan fisik mereka melambat 

dibandingkan dengan masa kanak-kanak sebelumnya. Anak-anak berubah relatif 

kecil dalam ukuran selama tahun-tahun primer. Untuk menggambarkan anak 

khas di kelas dasar, kita harus membayangkan seorang anak dalam kondisi fisik 

yang baik. Anak perempuan sedikit lebih pendek dan lebih ringan dari anak laki-

laki sampai sekitar usia 9 tahun, saat tinggi badan dan berat badan kira-kira 

sama dengan anak laki-laki dan anak perempuan. Perkembangan otot tidak 

dapat dibendung oleh perkembangan tulang. Hal ini dapat menyebabkan rasa 

sakit yang umumnya dikenal sebagai nyeri tumbuh. 

Juga otot membutuhkan banyak latihan, dan kebutuhan ini dapat 

menyebabkan ketidakmampuan anak kelas dasar untuk bertahan lama. Pada 

saat anak-anak memasuki kelas utama, mereka telah mengembangkan banyak 

keterampilan motorik dasar yang mereka butuhkan untuk keseimbangan, berlari, 

melompat, dan melempar. Selama bagian akhir kelas empat, banyak anak 

perempuan memulai dorongan pertumbuhan besar yang tidak akan selesai 

sampai pubertas. Percikan dimulai dengan pertumbuhan lengan dan kaki yang 
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cepat. Pada titik ini tidak terjadi perubahan ukuran bagasi. Hasilnya adalah 

lengan kurus atau semua lengan dan kaki. Karena pertumbuhan tulang ini terjadi 

sebelum perkembangan otot dan tulang rawan yang terkait, anak-anak pada 

tahap pertumbuhan ini sementara kehilangan beberapa koordinasi dan kekuatan. 

Pada awal kelas lima, hampir semua gadis telah mulai menampakkan 

pertumbuhan mereka. Selain itu, pertumbuhan otot dan tulang rawan anggota 

tubuh dilanjutkan pada wanita dewasa yang telah jatuh tempo, dan mereka 

mendapatkan kembali kekuatan dan koordinasi mereka. Menjelang akhir kelas 

lima, anak perempuan biasanya lebih tinggi, lebih berat, dan lebih kuat daripada 

anak laki-laki. Laki-laki berusia 12 sampai 18 bulan terlambat dari anak 

perempuan dalam pertumbuhan, sehingga anak laki-laki yang mulai dewasa 

lebih awal tidak memulai percepatan pertumbuhan mereka sampai usia 11. 

Dengan dimulainya kelas enam, oleh karena itu, kebanyakan anak perempuan 

akan berada di puncak puncak pertumbuhan mereka. Tapi anak laki-laki yang 

jatuh tempo lebih awal melanjutkan pertumbuhan tulang dan otot. Anak 

perempuan biasanya akan memulai menstruasi mereka pada usia 13 tahun. Bagi 

anak laki-laki akhir masa remaja dan permulaan masa remaja awal diukur 

dengan ejakulasi pertama, yang terjadi antara usia 13 dan 16 tahun. 

2. Perkembangan Kognitif 

       Menurut Piaget (1994) anak usia 7-12 tahun berada pada tahap 

operasional kongkret. Anak dapat memecahkan masalah dengan bantuan benda 

kongkret. Oleh sebab itu konsep-konsep abstrak diajarkan dengan bantuan 

media atau alat peraga agar konsep abstrak tersebut dapat dimengerti oleh 

anak. 

Antara usia 5 dan 7, proses berpikir anak-anak mengalami perubahan yang 

signifikan (Siegler, 1998). Ini adalah periode transisi dari tahap pemikiran pra-

operasional ke tahap operasional kongkret. Perubahan ini memungkinkan anak 

melakukan mental apa yang sebelumnya dilakukan secara fisik dan mental 

membalikkan tindakan yang dilakukan. Tidak semua anak melakukan transisi ini 

pada usia yang sama, dan tidak ada anak individu yang berubah dari satu tahap 

ke tahap berikutnya dengan cepat. Anak sering menggunakan perilaku kognitif 

yang merupakan karakteristik dari dua tahap perkembangan pada saat 

bersamaan. Sebagai individu maju dari satu tahap ke tahap berikutnya, 



 24 

karakteristik dari tahap sebelumnya dipertahankan sebagai perilaku kognitif dari 

tahap yang lebih tinggi berkembang. 

Khusus dalam bidang matematika, mereka bisa mewakili gagasan dan 

kejadian secara lebih fleksibel dan logis. Aturan berpikir mereka nampaknya 

sangat mendasar menurut standar orang dewasa dan biasanya beroperasi tanpa 

disadari, namun memungkinkan anak memecahkan masalah secara lebih 

sistematis daripada sebelumnya, dan karena itu berhasil dengan banyak tugas 

akademis. Pada tahap operasional konkret, misalnya, seorang anak mungkin 

secara tidak sadar mengikuti peraturan tersebut: "Jika tidak ada yang 

ditambahkan atau diambil, maka jumlah sesuatu tetap sama." Prinsip sederhana 

ini membantu anak-anak memahami tugas aritmatika tertentu, seperti di 

menambahkan atau mengurangi nol dari sebuah angka, dan juga untuk 

melakukan percobaan sains kelas tertentu, seperti yang melibatkan penilaian 

jumlah cairan saat dicampur. Piaget menyebut periode ini tahap operasional 

yang konkrit karena anak-anak secara mental "beroperasi" pada benda dan 

kejadian konkret. Mereka belum dapat mengoperasikan (atau berpikir) secara 

sistematis tentang representasi objek atau peristiwa. Manipulasi representasi 

adalah keterampilan yang lebih abstrak yang berkembang kemudian, selama 

masa remaja. 

Pemikiran operasional konkret berbeda dengan pemikiran pra operasi 

dengan dua cara, yang masing-masing membuat anak lebih terampil sebagai 

siswa. Salah satu perbedaannya adalah reversibilitas, atau kemampuan untuk 

memikirkan langkah-langkah proses dalam urutan apapun. Bayangkan sebuah 

percobaan sains sederhana, misalnya, seperti yang membahas mengapa benda 

tenggelam atau mengapung dengan menyuruh anak menempatkan bermacam-

macam benda di baskom air. Anak-anak pra operasional dan operasional konkret 

dapat mengingat dan menggambarkan langkah-langkah dalam percobaan ini, 

namun hanya anak operasional konkret yang dapat mengingatnya dalam urutan 

apapun. Keterampilan ini sangat membantu dalam setiap tugas yang melibatkan 

banyak langkah - ciri umum tugas di kelas. Dalam mengajarkan kosakata baru 

dari sebuah cerita, untuk contoh lain, seorang guru mungkin memberi tahu siswa: 

"Pertama buatlah daftar kata-kata dalam cerita yang tidak Anda ketahui, 

kemudian temukan dan tuliskan definisi mereka, dan akhirnya mintalah teman 

untuk menguji Anda. Petunjuk ini berulang kali mengingatkan untuk bergerak 
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maju mundur antara langkah kedua dan tugas pertama yang bagi siswa 

operasional konkret dan kebanyakan orang dewasa, merasa mudah, namun 

anak-anak pra-operasional sering lupa untuk melakukan atau menemukan yang 

membingungkan.  

Ciri berpikir baru lainnya selama tahap operasional yang konkret adalah 

kemampuan anak untuk memutuskan, atau berfokus pada lebih dari satu ciri 

masalah pada satu waktu. Ada petunjuk tentang desentralisasi dalam permainan 

anak-anak prasekolah yang dramatis, yang membutuhkan kesadaran dua tingkat 

sekaligus-mengetahui bahwa pisang bisa menjadi pisang dan "telepon". Namun, 

desentralisasi tahap operasional konkret lebih disengaja dan disadari daripada 

kepercayaan anak-anak prasekolah. Kini anak bisa memperhatikan dua hal 

sekaligus dengan sengaja. Misalkan Anda memberi siswa selembar kertas 

dengan berbagai macam masalah pengurangan di dalamnya, dan mintalah 

mereka untuk melakukan ini: "Temukan semua masalah yang melibatkan 

pengurangan dua digit dan yang melibatkan pinjaman 'dari kolom berikutnya. 

Lingkari dan selesaikan hanya masalah itu. "Mengikuti instruksi ini sangat 

mungkin dilakukan untuk siswa operasional konkret (selama mereka 

mendengarkan!). Karena siswa tersebut dapat melaksanakan dua subtugas 

secara bersamaan - menemukan masalah dua digit dan mengidentifikasi yang 

sebenarnya melibatkan pinjaman (Apakah siswa benar-benar tahu bagaimana 

"meminjam" bagaimanapun, adalah pertanyaan yang terpisah.) 

Dalam tugas kelas nyata, reversibilitas dan desentralisasi sering terjadi 

bersamaan. Contoh yang terkenal adalah eksperimen Piaget dengan konservasi, 

keyakinan bahwa jumlah atau kuantitas tetap sama meskipun berubah ukuran 

atau bentuk yang nyata (Piaget, 2001; Matthews, 1998). Bayangkan dua bola 

identik terbuat dari tanah liat. Setiap anak, apakah operasional pra operasi atau 

beton, akan setuju bahwa keduanya memang memiliki jumlah tanah liat yang 

sama di dalamnya hanya karena mereka terlihat sama. Tapi jika Anda sekarang 

memasukkan satu bola ke dalam benda yang panjang dan tipis, anak 

praoperasional cenderung mengatakan bahwa jumlah bola itu telah berubah - 

entah karena lebih lama atau karena lebih tipis, tapi bagaimanapun juga karena 

itu sekarang terlihat berbeda. Anak operasional yang konkret tidak akan 

membuat kesalahan ini, berkat kemampuan kognitif reversibilitas dan 

desentralisasi yang baru: untuk dia, jumlahnya sama karena "Anda bisa 
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memasukkannya kembali ke dalam bola lagi" (reversibilitas) dan karena 

"mungkin jadilah lebih lama, tapi juga lebih tipis "(decentration). Piaget akan 

mengatakan anak operasional konkret "memiliki konservasi kuantitas". 

Contoh yang dijelaskan di atas juga melibatkan reversibilitas dan 

desentralisasi. Seperti telah disebutkan, aktivitas kosakata yang dijelaskan 

sebelumnya memerlukan reversibilitas (mundur antara mengidentifikasi kata-kata 

dan melihat maknanya); Tapi bisa juga ditafsirkan sebagai contoh desentralisasi 

(ingat dua tugas sekaligus identifikasi kata dan pencarian kamus). Dan seperti 

yang disebutkan, aktivitas aritmatika membutuhkan desentralisasi (mencari 

masalah yang memenuhi dua kriteria dan juga menyelesaikannya), namun juga 

dapat dianggap sebagai contoh reversibilitas (bolak-balik antara subtugas, 

seperti aktivitas kosa kata). 

Kriteria kemampuan kognitif dapat dilihat pada tabel berikut: 

Kriteria Keterangan 
Spatial thinking • Dapat menggunakan map 

• Dapat memberikan arah, tempat atau lokasi 
• Dapat memperkirakan jarak 

Seriasi Dapat mengurutkan benda dari yang terkecil ke 
terbesar atau sebaliknya 

Multi kategorisasi • Dapat mengelompokkan benda atas bentuk dan 
warna atau kedua-duanya. 

• Memahami konsep kelompok dan sub-
kelompok 

Penalaran induktif Dalam melaksanakan penalaran induktif. 
Mengambil kesimpulan dari fakta/pengamatan 
spesifik 

Konservasi Dapat memahami bahwa perubahan bentuk tidak 
mengubah sifat asal 

Reversibiliti Dapat memahami proses tertentu secara mundur 
Bilangan Dapat berhitung secara abstrak 

 

 

3. Perkembangan Sosial Emosional       

Pada saat anak-anak memasuki sekolah dasar, mereka telah 

mengembangkan keterampilan untuk pemikiran, tindakan, dan pengaruh sosial 

yang lebih kompleks. Sampai saat ini, anak-anak pada dasarnya egosentris, dan 

dunia mereka adalah rumah, keluarga, dan mungkin sebuah prasekolah atau 

tempat penitipan anak. Nilai dasar awal biasanya akan dihabiskan untuk bekerja 
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melalui tahap keempat Ericson (1963), industri versus inferioritas. Dengan 

mengasumsikan bahwa seorang anak telah mengembangkan kepercayaan 

selama masa kanak-kanak, otonomi selama tahun-tahun awal, dan inisiatif 

selama tahun-tahun prasekolah, pengalaman anak di kelas dasar dapat memberi 

kontribusi pada perasaan dan industrinya. Selama tahap ini, anak-anak mulai 

mencoba membuktikan bahwa mereka "dewasa"; Sebenarnya, ini sering 

digambarkan sebagai yang bisa saya lakukan di panggung mandiri saya. Dunia 

menjadi mungkin. Seiring kekuatan konsentrasi anak-anak tumbuh, mereka bisa 

meluangkan lebih banyak waktu untuk tugas yang dipilih, dan mereka sering 

menikmati menyelesaikan proyek. Tahap ini juga mencakup pertumbuhan 

tindakan independen, kerja sama dengan kelompok, dan tampil dengan cara 

yang dapat diterima secara sosial dan bermain adil (McHale, Dariotis& Kauh 

dalam Slavin,2006)  
Anak sangat menaruh perhatian kepada teman terutama teman sebaya. 

Keinginan berteman dan bersahabat dengan orang lain sangat besar. 

Bersamaan dengan keinginan untuk berteman ini, berkembang aspek 

kemampuan bekerja sama dengan orang lain, belajar dan bekerja dalam 

kelompok. 

      Dalam usia ini anak merasa kecewa bila tidak diterima dalam 

kelompoknya dan sebaliknya merasa puas dan bangga bila berprestasi dalam 

kelompoknya. Perkembangan aspek kemampuan berteman dan bekerja sama 

merupakan dasar bagi berkembangnya aspek sosial emosional anak.  

    Dalam hal ini guru hendaknya membangun hubungan antara teman 

sebaya yang positif. Misalnya dengan membentuk kelompok-kelompok kecil 

yang diberi tugas oleh guru untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dan 

memecahkan masalah bersama-sama. Kerja sama kelompok seperti ini dapat 

meningkatkan kemampuan kognitif anak karena mereka akan dapat belajar dari 

teman sejawat (peer teaching) 

4. Perkembangan Moral 

     Anak-anak pada usia ini telah dapat membedakan apa yang baik 

dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan sesuai dengan norma yang 

berlaku dalam masyarakat. Kesadaran moral ini sanat kuat sehinga mereka 

menilai kesalahan kecil sebagai suatu keslahan besar. Aspek moral didorong 
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oleh pengaruh yang dialami dari lingkungan hidupnya. Orang tua dan guru 

wajib membantu agar proses internalisasi aturan-aturan moral iani dapat 

dikembangkan dengan baik pada anak.  

5. Perkembangan Bahasa 

      Perkembangan bahasa untuk siswa kelas awal dapat dibedakan atas 

fonologi. Semantik, gramar, pragmatik,dan kesiapan metalinguistik. Berikut ini 

akan dibahas secara mendetil. 

a. Fonologi, mengetahui bahwa kaa yangsama terkadang mempunyai arti 

yangberbeda 

b. Sematik, pada awal memasuki sekolah anak telah menguasai ± 14.000 kata. 

Arti kata diketahui berdasarkan pengetian dasar. 

c. Gramar, struktur gramar yangagak kompleks, seperti kalimat pasif dan frase 

infinitif terus berkembag. 

d. Pragmatik, mengembangkan strategi percakapan 

e. Kesiapan metalinguistik berkemabng dengan cepat. 

 

B. PEMBELAJARAN SESUAI PERKEMBANGAN  
      (DEVELOPMENTALLY  APPROPRIATE PRACTICE) 

     Sebelum masuk kepada pembahsan tentang pembelajaran sesuai 

perkembangan, berikut akan digambarkan bagaimana persepsi siswa tentang 

matematika. Riedesel (1996:10) menyimpulkan persepsi siswa tentang 

matematika sebagai berikut: 

a. Soal matematika hanya mempunyai tepat satu jawaban 

b. Matematika adalah fakta dan aturan dan hanya satu aturan untuk 

menemukan jawaban yang benar. Satu-satunya aturan yang benar 

adalah yang diajarkan oleh guru. 

c. Anak tidak perlu memahami mengapa sebuah aturan dapat 

menyelesaikan masalah. Siswa hanya perlu menghafal aturan- aturan.  

d. Apabila dalam lima menit tidak dapat menyelesaikan soal, tinggalkan 

saja. 

e. Matematika hanya sedikit kaitannya dengan dunia nyata. Dalam 

kehidupan sehari-hari lakukan saja hal-hal  yang diterima akal. Tetapi 

adalam matematika ikuti aturan.  
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  Dari uraian diatas, walaupun Riedesel membeberkan persepsi siswa di 

Amerika, tetapi hal itu tidak jauh berbeda dengan kenyataan di Indonesia. 

Persepsi siswa tersebut mencerminkan pembelajaran yang disampaikan oleh 

guru. Guru kemungkinan besar menyampaikan materi matematika dengan cara-

cara sebagai berikut: 

a. Guru mengajarkan materi dengan cara ceramah. Guru merupakan 

pusat dan sumber belajar.  

b. Guru mementingkan siswa dapat menyelesaikan dengan aturan-

aturan yang harus dihafalkan anak tanpa menjelaskan bagaimana 

rumus diturunkan, mengapa dan bagaimana. 

c. Guru hanya menerangkan satu cara untuk menyelesaikan masalah 

matematika. 

d. Guru mengajarkan materi matematika terpisah dari disiplin ilmu lain. 

Pembelajaran seperti tersebut sangat merugikan anak karena guru tidak 

memperhatikan kebutuhhan anak dan perkembangan anak. Akibatnya 

pembelajaran menjadi tidak bermakna dan tidak menimbulkan rasa senang untuk 

belajar. 

Sehubungan pembelajaran di kelas awal, Sue Bredecamp (2009) 

mengemukakan gagasan tentang pembelajaran yang sesuai denan 

perkembangan anak yaitu DAP (Develpmentally Appropriate Practice). Konsep 

DAP berpijak pada dua kesesuaian yaitu kesesuaian dengan usia dan individu. 

Kesesuaian dengan usia memperhatikan  perrtumbuhan dan perkembangan 

anak secara sekuensial yang sifatnya universal pada anak sehingga usia 9 

tahun. Perubahan terjadi pada aspek perkembangan anak seperti fisik, kognitif, 

sosial emosional. 

Kesesuain dengan individu adalah setiap anak mempunyai karakter yang 

unik  dan khas dalam cara berinteraksi dengan lingkungan, cara belajar dan lama 

belajar. Juga setiap anak mempunyai latar belakang keluarga dan budaya yang 

berbeda satu sama lainnya. 

Perbedaan individu ini berpengaruh besar pada cara anak belajar. 

Perbedaan individual anak dipertimbangkan sebagai landasan untuk merancang 

pogram pembelajaran untuk kelompok usia tertentu. Melalui pikiran dan 

pengalamannya anak belajar berinteraksi dengan teman sebaya, orang dewasa, 
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dan benda-benda yang ada dilingkungannya. Pengalaman anak sebagai hasil 

interaksi aktif  ini hendaknya sesuai dengan tingkat minat dan 

perkembangannya, kemampuannya, disamping itu sesuai dengan kebutuhannya. 

 Gronlund dalam Paciorek (1996:85) merumuskan kontinum 

pemebelajaran kurang sesuai perkembangan dengan pembelajaran lebih sesuai 

dengan perkembangan sebagai berikut: 

 

From  less-appropriate 

practice 

 To more-appropriate practices 

Child adapts …………… School adapt 

Child as passive and dependent …………… Child as active partner in learning 

Whole group instruction …………… Whole-group, small group, and 

individual instruction 

Individual task …………… Balanced small group, cooperative 

and individual task 

Preset material covered …………… Children capacity to learn extend 

3R instructional focus …………… Focus on concept, skills, 

processes, and attitudes 

Saparate subject …………… Integrated subjects 

Workbooks …………… Concrete materials, quality 

literature and a variety of resource 

materials 

Verbal information emphasis …………… Constructivist, problem solving, 

thinking emphasis 

Single correct answers …………… Alternative solutions generated 

Work and play divided …………… Play as one condition of learning 

Teacher as the sole arbitrator of 

what is correct 

…………… Children as theory builders and 

negotiators 

Grouping by ability of age …………… Group development by interest, 

motivations and learning needs 

Assessment of what children 

already know 

…………… Assessment focussing on how a 

child learns and what a child can 

do  
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Assessment for classification 

and reporting 

…………… Assessment ongoing for purposes 

of instructional decisions making 

Answered valued …………… Questions valued 

Paper and pencil 

representations 

…………… Multiple ways of representing 

knowledge 

  

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pembelajaran matematika yang 

sesuai dengan perkembangan mencakup: 

a. Kegiatan anak: anak terlibat aktif secara fisik dan mental  

b. Kemampuan yang dikembangkan: konsep, proses, ketrampilan dan sikap. 

c. Sumber belajar: benda konkret, buku penunjang, dan lingkungan 

d. Metode belajar: konstruktivis, pemecahan masalah, dan penalaran 

e. Materi: dipadukan dengan mata pelajaran lain (pembelajaran terpadu) 

f. Asesment: bertujuan untuk mengetahui kemajuan siswa dan diunakan 

sebagai pertimbangan untuk memperbaiki atu meningkatkan prestasi 

siswa. Teknik asesmen bervariasi seperti observasi, portofolio, tes 

performansi, dll. Kemampuan yang diukur meliputi kognitif, sikap dan 

psikomotor. 

Untuk menerapkan pendidikan sesuai perkembangan maka Van de Walle   

( 2007) menyebutkan beberapa ide pokok dalam DAP yaitu:  

a. Pengetahuan dikontruksi oleh setiap individu, tidak diterima secara 

pasif 

b. Pengetahuan dan pemahaman adalah matematika yang dimiliki oelh 

setiap siswa 

c. Berpikir reflektif adalah isi yang penting dalam belajar efektif 

d. Belajar adalah kegiatan yang berpusat pada anak 

Dibagian lain Morison (1988:127) mempunyai pendapat tentang 

bagaimana menerapkan DAP yaitu:  

a. Anak akan belajar lebih baik bila melibatkan fisik dan merasa aman 

secara psikologis. 

b. Anak akan membangun pengetahuan melalui pengulangan pengalaman 

dan melibatkan interaksi dengan orang tua dan siswa lain. 
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c. Anak belajar melalui interaksi sosial. 

d. Anak belaajr dalam siklus: kesiapan, eksplorasi, inkuiri dan penggunaan 

e. Anak belajar melalui bermain 

f. Minat anak dan rasa ingin tahu memotivasi anak 

g. Perkembangan manusia dan belajar tergantung kepada variasi individu. 

Mengacu kepada teori pembelajaran sesuai dengan perkembangan 

(DAP), pembelajaran matematika di kelas awal dilaksanakan dengan 

memperhatikan hal-hal berikut: 

a. setiap anak merupakan individu yang unik. Satuan pelajaran dirancang 

untuk mengembangkan kemampuan individual dan sifat-sifat individu 

seperti gaya dan kecepatan belajar. Anak diberi kesempatan untuk 

belajar sesuai dengan minat. 

b. Pembelajaran sesuai perkembangan meliputi semua aspek 

perkembangan yaitu fisik, emosi, sosial, dan  kognitif melalui 

pendekatan integrated. 

c. Urutan materi adalah diawali dari lingkungan yang terdekat dengan diri 

anak sampai dengan lingkungan yang jauh dari anak seperti diri 

sendiri, keluarga dan masyarakat. 

d. Media atau alat peraga yang dipilih bersifat real, kongkret dan sedapat 

mungkin terdapat di linkungan sekitar. Media atau alat peraga tersebut 

juga bersifat fleksibel dalam arti dapat dibentuk dan dicoba sesuai 

dengan daya cipta anak 

e. Anak belajar lebih baik melalui interaksi sosial dengan guru dan 

dengan teman sebaya. Anak diberi kesempatan belaajr secara individu 

atau kelompok untuk mengerjakan tugas. Guru dapat menggunakan 

pojok yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan anak  

f. Guru menyediakan lingkungan agar anak belajar melalui eksplorasi 

aktif. 

g. Guru mengajar anak untuk mampu mengontrol diri dan percaya diri 

melalui teknik-teknik bimbingan yang posiitif. Misalkan menjelaskan 

kepada anak batas-baas tegas antara prilakku-prilaku yang tidak layak 

diterima sesuai dengan norma masyarakat setempat. 



 33 

h. Guru menyampaikan materi melalui metode dan kegiatan yang 

bervariasi. 

C. IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN SESUAI 
PERKEMBANGAN DALAM PEMBELAJARAN 
MATEMATIKA SD 

1. Pengalaman langsung (Hands-on experience) 

Menurut Katz  anak belajar dari pengetahuan prosedural ke 

pengatahuan konseptual , dari kongret ke abstrak. Karena itu anak harus 

mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi dengan objek dan lingkungan 

yang nyata. Dalam proses belajar mengajar guru memberikan kegiatan yang 

terorganisasi. Anak secara aktif terlibat dalam menulis, membaca, menyusun 

balok, membuat proyek, dll. Anak membutuhkan pengalaman langsung dan 

interaksi sosial.   

Anak akan belajar lebih baik jika fisik mereka terlibat. Oleh sebab itu 

guru perlu menyediakan media atau alat peraga yang dapat dipergunakan 

untuk menemukan konsep, memahami konsep dan memecahkan masalah. 

Lingkungan belajar dipersiapkan sehingga anak terlibat dalam proses belajar. 

Pojok belajar atau pendekatan proyek sangat efektif bagi kelas yang 

mempunyai perbedaan kemampuan yang beragam. 

Kegiatan pengalaman langsung tidak terlepas dari alat peraga. Alat 

peraga yang bagus tidak menjamin tercapainya tujaun pembelajaran. Untuk 

itu perlu pemilihan alat peraga yang tepat. Charlesworth dan Lind (1990:26) 

menyebutkan tiga hal yang perlu diperhatikan dalam memilih alat peraga. 

Pertama, terdapat beberapa ciri alat peraga yang baik yaitu : kuat dan aman 

untuk anak. Kedua, alat peraga dirancang untuk perolehan konsep dan 

sesuai dengan tujuan. Ketiga: Alat peraga harus sesuai dengan 

perkembangan anak.  

Alat peraga dapat diperoleh dilingkungan rumah atau sekolah. 

Selanjutnya Charlesworth dan Lind menyebutkan enam kategori alat perga 

yaitu: 1) Benda kongret; 2) Benda kongkret yangdigunakan serentak dengan 

gambar; 3) Benda dua dimensi, seperti guntingan kertas; 4) gambar; 5) 

Kertas yang  dibentuk denan melipat; 6 Kertas dan pensil.  
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2. Pembelajaran Terpadu 

Pembelajaran tepadu sebagai suatu konsep dapat dikatakan sebagai 

pendekatan belajar mengajar yang melibatkan beberapa bidang studi untuk 

memberikan pengalaman yang bermakna kepada anak. Dikatakan bermakna 

karena dalam pembelajaran terpadu anak akan memahami konsep-konsep 

yan mereka pelajari itu melalui pengalaman langsung dan 

menghubungkannya dengan konsep lain yang sudah mereka pahami. 

Mathews (1986: 9) mendefinisikan pembelajaran terpadu sebagai 

berikut: “The integrated curriculum is interdisciplinary and demonstrate 

interdependent nature of the subject discipline”. Selanjutnya dijelaskan bahwa 

pembelajaran terpadu sangat cocok untuk anak karena sesuai dengan teori 

perkembangan anak yang menyatakan bahwa anak belajar tidak secara 

terpisah tetapi secara keseluruhan (holistik). Dalam keseharian anak tidak 

hidup dalam dunia terkotak-kotak, dunia matematika saja atau dunia sains 

saja, melainkan dalam semua disiplin ilmu. Keadaan tersebut dicoba diangkat 

kedalam lingkungan kelas dengan menggabungkan matematika dengan mata 

pelajaran lain. Oleh sebab itu dalam proses belajar mengajar disekolah, guru 

harus berusaha untuk mewujudkan dan memberikan layanan serta 

kesempatan agar aspek aspek perkembangan individu dapat tercapai secara 

utuh dan menyeluruh. 

Dibagian lain Mathews menjelaskan bahwa: “Curriculum Approch 

attemts to make learning relevant and meaningful to the child”. Artinya adalah 

pembelajaran terpadu menekankan pada pembelajaran yang relevan dan 

bermakna. Dari pendapat ini tanpak jelas bahwa penintegrasian kurikulum dan 

pelaksanaan pembelajaran terpadu pada dasarnya adalah untuk membuat 

kurikulum itu lebih bermakna. Bahan belajar dan cara belajar yang digunakan 

tidaklah dalam konteks yang terpisah-pisah tetapi lebih berupa suatu kesatuan 

bahan dan cara belajar yang lebih sesuai dengan kebutuhan minat dan 

perkembangan anak. 

Pembelajaran lebih bersifat informal dan melibatkan anak dalam 

belajar inkuiri dari pada pasif menerima fakta dan informasi. Tujuan utama 

adalah agar anak mempunyai kemampuan bernalar, mampu membuat 

keputusan dan berpikir kritis. 
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Pendekatan pembelajaran terpadu tidak hanya menerapkan 

pemebalajaran secara holistik tetapi juga memberikan konteks yang baik 

untuk proses matematika anak pada kelas awal SD sebagai pelajar. Guru dan 

siswa  memilih topik untuk jangka waktu tertentu. Siswa melakukan kegiatan 

membaca, menulis, pemecahan masalah, grafik, mengukur, melukis dan 

bermain bermain berdasarkan tema yang dipilih. Connel dalam Paciorek 

menyatakan bahwa pembelajaran terpadu memberikan kesempatan kepada 

anak unruk berkerja sama dan melatih keahlian yang berbeda. 

Pelaksanaan pendekatan ini bertolak dari suatu topik atau tema yang 

dipilih/dikembangkan guru bersama anak. Tujuan dari tema ini bukan untuk 

literasi bidan studi, akan tetapi konsep-konsep dari bidang studi terkait 

dijadikan alat dan wahana untuk mempelajari dan menjelajahi topik/tema 

tersebut. 

Jika dibandingkan dengan pendekatan konvensional, pembelajaran 

terpadu tampaknya lebih menekankan keterlibatan anak dalam belajar ; 

membuat anak aktif terlibat selaam proses pembelajaran  dan membuat 

keputusan. Pendekatan ini lebih mungkin menjadi sesuatu yang dikemukakan 

oleh Jhon Dewey dengan konsep Learning by Doing-nya. 

Pendekatan pembelajaran terpadu dapat dipandang sebagai upaya 

untuk memperbaiki kualitas pendidikan ditingkat dasar, terutama dalam 

rangka mengimbangi gejala penjejalan kurikulum yang sering terjadi dalam 

proses pembelajaran di sekolah. 

Perbedaan antara pembelajaran konvensional dan pembelajaran 

terpadu dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

 

Pembelajaran konvensional Pembelajaran terpadu 

Hanya satu mata pelajaran pada satu 

proses pembelajaran.  

Beberapa mata pelajaran disampaikan 

pada satu proses pembelajaran 

Pemisahan antara mata pelajaran 

jelas 

Pemisahan antara mata pelajaran tidak 

jelas 

Materi direncanakan oleh guru Materi direncanakan guru bersama 

siswa 



 36 

Terpusat pada guru Terpusat pada anak 

Siswa pasif Siswa aktif 

Tidak memberi pengalaman langsung  

kepada anak 

Memberi pengalaman langsung kepada 

anak 

Tidak bersifat luwes Bersifat luwes (guru dapat boleh 

mengambil mengambil materi lintas 

cawu/kelas) 

Hasil pembelajaran kadang tidak 

sesuai dengan minat 

Hasil pembelajaran sesuai dengan 

minat dan kebutuhan anak 

 

Dari uraian di atas, pendekatan pembelajaran terpadu memiliki 

kelebihan-kelebihan dari pendekatan konvensional. Kelebihan-kelebihan 

tersebut diantaranya: 

a. Pengalaman dan kegiatan belajar anak akan selalu relevan dengan 

tingkat perkembangan anak. 

b. Kegiatan yang dipilih akan sesuai dengan dan bertolak dari minat dan 

kebutuhan anak 

c. Seluruh kegiatan belajar lebih bermakna bagi anak sehingga hasil belajar 

akan dapat bertahan lebih lama. 

d. Pembelajaran terpadu menumbuhkembangkan keterampilan berpikir 

anak. 

e. Menyajikan kegiatan yang bersifat ;ragmatis sesuai dengan 

permasalahan yang sering ditemui dalam lingkungan anak 

f. Menumbuhkembankan keterampilan sosial anak seperti kerja 

sama,toleransi, komunikasi dan respek terhadap gagasan orang lain 

 

3. Belajar dengan Bermain 

Bermain merupakan keaktifan siswa yang menimbulkan suasana 

gembira dan menyenangkan. Suasana semacam ini akan mendorong siswa 

lebih aktif belajar dn akhirnya akan meningkatkan keberhasilan belajar. Dalam 

kegiatan belajar mengajar perlu diciptakan suasana gembira dan 

menyenangkan dalam bentuk kegiatan bermain kreatif 
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Van Horn (1993: 114) menyebutkan bahwa bermain mempuanyai dua 

karakter. Pertama, flekssibel. Kedua, bermain melibatkan anak dalam 

permainan yang dipilihnya. 

Hal ini berarti dalam situasi kehidupan sehari-hari massalah hanya 

mempunyai satu pemecahan tetapi dalam bermain masalah mempunyai 

pemecahan yang lebih dari satu. Kemudian dalam bermain anak boleh 

memilih materi dan tingkat kesulitan yang sesuai dengan kemampuan 

Permainan pada siswa menolong mereka menemukan dan 

memecahkan masalah serta menyusun pengertian yang benar dari 

lingkungan sekitar. Melalui bermain dengan teman sebaya, siswa membangun 

beberapa aspek: meniru peran, membangun sikap positif, sikap gigih, 

menyelesaikan masalah dan percaya diri, memperbaiki konsentrasi dan 

motivasi, menjadi pemimpin dan pengikut, pengembangan berpikir dan 

mengurangi rasa frustasi.  

4. Belajar Kelompok  

Belajar kelompok didefinisikan sebagai pembelajaran dengan 

membagi siswa dalam kelompok kecil, bekerja bersama untuk mengupayakan 

belajar individu dan kelompok maksimal. Dalam belajar kelompok siswa harus 

bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan tugas. Siswa mendiskusikan 

materi satu sama lain, saling membantu untuk memahami, dan saling 

memotivasi (Johnson and Johnson).  

Lingkungan kelas sering ditandai dengan interaksi sosial yang terjadi 

dalam kelas. Johnson & Johnson (dalam McCormic dan Pressley, 1997) 

menyebutkan tiga bentuk struktur sosial didalam kelas; yaitu: (1) Kooperatif; 

(2) Kompetitif; (3) individialis. Situasi kooperatif terbentuk karena tujuan setiap 

anggota kelompok terjalin, sehingga seseorang merasa tujuannya tercapai 

bila tujuan anggota kelompok lainnya tercapai. Dengan kata lain, tujuan 

individu tercapai bila tujuan kelompok tercapai. Situasi kompetitif terbentuk 

jika keberhasilan seseorang dalam mencapai tujuannya mempengaruhi 

keberhasilan orang lain untuk mencapai tujuan yang sama. Seperti seorang 

siswa berhasil mencapai peringkat I dikelas membuat siswa lainnya berada di 

peringkat II atau dibawahnya. Situasi individualis terjadi apabila keberhasilan 

seseorang dalam mencapai tujuan tidak mempengaruhi keberhasilan orang 
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lain untuk mencapai tujuan yang sama. Berhasil atau gagal seseorang tidak 

mempengaruhi orang lain untuk mecapai tujuan yang sama. Seperti seorang 

siswa mengerjakan daftar perkalian bilangan fakta dasar. Keberhasilannya 

menyelesaikan daftar tersebut tidak berpengaruh kepada siswa lainnya.  

Dari ke-tiga situasi di atas, situasi kooperatif lebih menguntungkan 

untuk keberhasilan kelas dalam pembelajaran. Karena setiap individu dalam 

kelompok mempunyai tanggung jawab yang sama untuk mencapai tujuan. 

Namun Johnson & Johnson (dalam McCormic dan Pressley, 1997) 

menambahkan bahwa kebanyakan situasi di kelas adalah gabungan dari 

kooperatif dan individualis. Sehingga apa yang kita temui adalah terjadi 

persaingan pada anak berkemampuan tinggi dan terdapat sikap “acuh” pada 

siswa berkemampuan rendah.  

Mengapa situasi kooperatif berhasil? Pertanyaan tersebut dapat 

dijawab dengan mengkaji komponen-komponen belajar kelompok. Belajar 

kelompok melibatkan lima komponen yaitu: interpendensi positif, interaksi 

langsung (tatap muka), tanggung jawab, interpersonal, dan mengalami proses 

kelompok (Kaigler, 2006).  

 

Slavin (1996) menggambarkan proses yang terjadi dalam belajar 

kelompok seperti berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam belajar kelompok, siswa saling memotivasi untuk belajar dan 

saling membantu. Dalam proses belajar kelompok terjadi elaborasi kognitif 

dalam bentuk tutor sejawat, model sejawat, latihan bersama dan mengoreksi 

pendapat teman. Elaborasi kognitif akhirnya akan meningkatkan pembelajaran 

siswa.  

Peer tutoring 

 

Peer modeling 

 

Elaborasi 

Kognitif 

 

 

Peer 

practice 

 

Peer 

asessmen

t dan 

koreksi 

Motivasi belajar 

Meningkatkan 

pembelajaranan 

Motivasi anggota 

kelompok  belajar 

Tujuan 

belajar  

kelomp

ok 
Motivasi untuk 

membantu anggota 

kelompok belajar  
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Belajar kelompok meningkatkan kemampuan akademis siswa dalam 

matematika (Chen, 1999). Pendapat senada juga menunjukkan bahwa belajar 

kelompok memberi pengaruh kuat kepada prestasi siswa dan motivasi 

(Nichols, 1996; Leonard, 2001).  

Kohlberg (dalam McCormic dan Pressley, 1997) mengembangkan ide 

konflik kognitif ke dalam belajar kelompok. Setiap anggota dalam kelompok 

akan berada dalam konflik. Seorang siswa “memaksa” siswa lain untuk 

mengemukan pendapat tentang suatu masalah dan siswa lain juga melakukan 

hal yang sama pada temannya. Akhirnya terjadi konflik kognitif yang sehat, 

memotivasi dan menstimulasi siswa untuk belajar. Perkembangan kognitif 

terjadi karena perbedaan pendapat, perbedaan sudut pandang. Siswa akan 

berpikir lebih keras jika mereka tertantang. Hal ini membuat siswa belajar 

sesuatu dengan cara yang baru.  

Tetapi, konfik kognitif juga dapat terjadi antara pengetahuan yang telah 

dimiliki dengan situasi baru. Ketidak cocokan antara pengetahuan yang 

dimiliki dengan situasi baru mendorong terbentuknya perspektif baru. Jika 

perspektif baru telah dipahami maka pengetahuan seseorang akan 

bertambah. 

5. Penemuan terbimbing 

Sebelum membahas model Penemuan terbimbing terlebih dahulu 

ditinjau model penemuan murni. menurut Maier (1995) penemuan murni 

disebut sebagai "Heuristik" apa yang hendak ditemukan, jalan atau proses 

semata-mata ditentukan oleh siswa sendiri. Metode ini kurang tepat karena 

pada umumnya sebagian besar siswa masih memerlukan pemahaman 

konsep dasar untuk bisa "menemukan" sesuatu. hal ini tentunya terkait erat 

dengan karakteristik pelajaran matematika itu sendiri yang lebih 

menekankan penalaran duduktif. 

Disamping itu, jika setiap konsep atau prinsip dalam silabus harus 

dipelajari dengan penemuan murni, kita akan kekurangan waktu sehingga 

tidak banyak materi matematika yang dapat dipelajari oleh siswa. Siswa juga 

cendrung tergesa-gesa menari kesimpulan dan tidak semua siswa mampu 

melakukannya. Berangkat dari kelemahan-kelemahan inilah muncul Model 

Penemuan Terbimbing. 
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Sebagai suatu model pembelajaran dari sekian banyak model 

pembelajaran yang ada, penemuan terbimbing menempatkan guru sebagai 

fasilitato, guru membimbing siswa di mana ia diperlukan. Dalam model ini, 

siswa didorong untuk berpikir sendiri, menganalisis sendiri, sehingga dapat 

menemukan prinsip umum berdasarkan bahan atau data yang disediakan 

guru. sampai seberapa jauh siswa dibimbing, tergantung pada 

kemampuannya dan materi yang sedang dipelajari. 

Dalam metode ini siswa dihadapkan pada situasi dimana ia bebas 

menyelidiki dan menarik kesimpulan. Terkaan, intuisi dan mecoba-coba (trial 

and error) hendaknya dianjurkan. guru bertindak sebagai fasilitator, ia 

membantu siswa menggunakan konsep dan keterampilan yang sudah 

mereka pelajari sebelumnya untuk mendapatkan pengetahuan baru. 

Pengajuan pertanyaan yang tepat oleh guru akan meransang kerativitas 

siswa dan membantu mereka dalam menemukan pengetahuan yang baru 

tersebut Model ini memerlukan waktu yang relatif banyak dalam 

pelaksanaannya, akan tetapi hasil belajar yang dicapai sebanding dengan 

waktu yang digunakan. Pengetahuan yang baru akan melekat lebih lama bila 

siswa dilibatkan secara langsung dalam proses pemahaman dan 

mengkonstruksi sendiri konsep atau pengetahuan tersebut. Model ini dapat 

dilakukan secara perorangan maupun kelompok. 

Memperhatikan Model Penemuan Terbimbing tersebut dapat 

dikemukan kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya. Menurut Marzano 

(1992) kelebihan model penemuan terbimbing adalah:  

a. Siswa dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran yang 

disajikan 

b. Menumbuhkan sekaligus menanamkan sikap inkuiri (mencari-

temukan) 

c. Mendukung kemampuan pemecahan masalah siswa 

d. Memberikan wahana interaksi antar siswa maupunsiswa dengan 

guru 

e. materi yang dipelajari dapat mencapai tingkat kemampuan yang 

tinggi dan lebih lama membekas karena siswa dilibatkan dalam 

proses menemukannya. 

Sedangkan kekurangannya adalah: 
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a. Untuk materi tertentu, waktu yang diperlukan lebih lama. 

b. Tidak semua siswa dapat mengikuti pelajaran dengan cara ini, karena 

beberapa siswa terbiasa atau lebih mudah mengerti dengan model 

ceramah. 

c. Tidak semua materi cocok dengan model ini. Umumnya materi yang 

berhubungan dengan prinsip dapat dikembangan dengan model ini 

 

6. Pembelajaran Berbasis Masalah 

Savery (2006) menyatakan PBM adalah pendekatan pembelajaran 

yang terpusat kepada siswa, mendorong siswa melakukan eksperimen, 

memadukan teori dengan praktek dan menggunakan pengetahuan dan 

keterampilan yang dimiliki siswa untuk menemukan jawaban masalah. Duch 

(Carstensen dan Hess, 2003) mengemukakan pendapat serupa yaitu PBM 

adalah pembelajaran yang mengembangkan kemampuan siswa berpikir 

kritis dan analitis untuk mencari solusi masalah realita dalam bentuk belajar 

kelompok.  Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa PBM 

merupakan pembelajaran yang mengembangkan pengetahuan dan 

kemampuan pemecahan masalah yang menempatkan siswa sebagai pusat 

pembelajaran, berperan aktif dalam menghadapi masalah dalam konteks 

kehidupan sehari-hari.  

Pada awalnya PBM diterapkan di Fakultas Kedokteran atau disiplin 

ilmu konsentrasi kesehatan. Tetapi PBM semakin banyak dikenal dan 

digunakan tidak terbatas diperguruan tinggi atau disiplin ilmu tertentu saja. 

PBM juga diterapkan pada sekolah menengah dan pada hampir semua 

disiplin ilmu. Terkait dengan matematika, PBM sangat tepat diterapkan 

dalam pembelajaran matematika seperti dinyatakan oleh Walle (2004) 

bahwa kebanyakan konsep dan prosedur matematika akan lebih baik 

dipelajari melalui pemecahan masalah.  

PBM memiliki gagasan bahwa pembelajaran dapat dicapai melalui 

kegiatan pembelajaran seperti pemberian tugas-tugas atau permasalahan 

yang otentik, relevan dan diperesentasikan dalam suatu konteks. Cara 

tersebut bertujuan melatih dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan 

memecahkan masalah serta mendapatkan pengetahuan dan konsep 

penting.  
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Masalah menjadi aspek penting dalam PBM karena masalah 

menentukan arah pembelajaran. Dengan menjadikan masalah sebagai 

tumpuan pembelajaran, siswa didorong untuk mencari informasi yang 

diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Salah satu keuntungan PBM 

adalah siswa didorong untuk menggali pengetahuan yang telah dimilikinya 

kemudian mengembangkannya untuk beradaptasi dengan situasi baru.  

Menggaris bawahi tentang penggunaan informasi yang telah dimiliki siswa 

dalam pembelajaran,  Schmidt (Milne, 1999) mengemukakan bahwa aktivasi 

pengetahuan yang telah dimiliki adalah salah satu komponen penting dalam 

pemerolehan pengetahuan. Keterkaitan situasi atau masalah dengan 

pengetahuan sebelumnya membuat masalah dapat dipahami dan diskusi 

antarsiswa dapat berkembang  sehingga masalah meningkatkan elaborasi 

ide-ide matematis dalam belajar. Akibatnya pengetahuan itu dapat bertahan 

lebih lama dalam ingatan siswa dan siswa dapat “memanggil kembali” 

pengetahuan tersebut bila diperlukan.  

PBM mengubah siswa dari pelajar pasif menjadi aktif, siswa yang 

belajar mandiri dan memecahkan masalahnya sendiri. Proses pembelajaran 

seperti demikian memberi peluang kepada siswa untuk belajar sesuai 

dengan kemampuannya dan gaya belajarnya. Sementara pembelajaran 

konvensional guru menyajikan materi dengan metode yang sama, dari  

sumber yang sama dan siswa pandai dan siswa kurang mengalami proses 

yang sama. Dengan menerapkan PBM dalam pembelajaran siswa pandai 

dan siswa kurang dapat belajar sesuai dengan kemampuan masing-masing.   

Guru dalam model pembelajaran PBM berperan sebagai penyaji 

masalah, penanya, mengadakan dialog, membantu menemukan masalah 

dan pemberi fasilitas penelitian. Selain itu, guru menyiapkan dukungan dan 

dorongan yang dapat meningkatkan pertumbuhan inkuiri dan intelektual 

siswa. PBM juga dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan 

aktivitas belajar siswa, baik secara individual maupun secara kelompok. 

Dalam hal ini guru berperan sebagai pemberi motivasi, pembimbing kegiatan 

siswa dan mengarahkan siswa pada tujuan pembelajaran. 

Savery dan Duffy (1995) menjelaskan implikasi konstruktivisme 

dalam PBM sebagai berikut: (1) Pengetahuan diperoleh karena interaksi 
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dengan lingkungan; (2) Konflik kognitif adalah stimulus untuk belajar; (3) 

Pengetahuan dikembangkan melalui interaksi sosial.  

Barrows (Guedri, 2001) menyatakan tujuan pembelajaran berbasis masalah 

seperti berikut: 

a. Konstruksi pengetahuan. Masalah menyebabkan proses kognitif 

atau aktivasi pengetahuan yang dimiliki siswa, menentukan 

lingkup permasalahan, mencari informasi baru dan merekonstruksi 

informasi menjadi pengetahuan. 

b. Mengembangkan strategi penalaran. dengan berlatih terus 

menerus menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari, 

siswa akan mengembangkan kemampuan menyelesaikan 

masalah dan mengapresiasikan bentuk, merumuskan dan 

menganalisis secara kritis hipotesis yang mungkin dan akhirnya 

mampu mengambil keputusan tentang prosedur yang tepat untuk 

menyelesaikan masalah. 

c. Mengembangkan kemampuan belajar mandiri. Belajar mandiri 

menyadarkan siswa tentang pentingnya mempunyai kemampuan 

belajar tanpa bantuan orang lain. Belajar mandiri membuat siswa 

mengetahui kebenaran semua bentuk sumber informasi.   

d. Meningkatkan motivasi belajar. Karena siswa merasa masalah 

relevan dengan kenyataan kehidupan sehari-hari, rasa ingin tahu 

siswa meningkat. 

e. Menjadi kolaborator yang efektif, proses PBM mendorong siswa 

bekerja sama dan saling membantu satu sama lain untuk 

memahami apa yang dipelajari dan relevan dengan masalah.  

Sejalan dengan Barrows, Duch (2001) menambahkan PBM dapat 

mengembangkan kemampuan berikut: 

1. Kemampuan menemukan, mengevaluasi, dan menggunakan sumber-

sumber pembelajaran yang sesuai. 

2. Kemampuan menunjukkan keterampilan komunikasi yang efektif dan 

akurat,  secara lisan dan tulisan. 

3. Kemampuan menerapkan pengetahuan dan keterampilan intelektual yang 

diperlukan, untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat.  
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7. Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI) 

Terkait dengan hakikat matematika, Freudenthal (dalam Gravemeijer 

dan Terwel, 2000) telah mengemukakan pandangan baru tentang 

matematika. Menurut Freudenthal matematika adalah kegiatan manusia 

yang dapat digambarkan seperti berikut:  

Matematika berkenaan dengan kegiatan pemecahan masalah, 

mencari akar permasalahan, tetapi juga merupakan kegitan mengorganisir 

materi pelajaran. Materi pelajaran dapat berasal dari peristiwa kehidupan 

sehari-hari, yang sudah terjadi atau mungkin terjadi dimasa mendatang dari 

pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain yang harus disusun menjadi 

ide baru agar mudah dipahami dalam konteks yang lebih luas atau dengan 

pendekatan aksiomatik.  

Menurut Gravemeijer matematika diajarkan secara matematisasi. 

Matematisasi dapat juga diartikan “lebih matematis”. Untuk mengklarifikasi 

arti “lebih matematis”, seseorang harus mengingat karakter matematika 

seperti : umum, tertentu, pasti dan singkat. Setiap karakter tersebut diuraikan 

lebih rinci seperti berikut: 

• Umum: generalisasi (mencari analog, klasifikasi, sturktur) 

• Tertentu: refleksi, jastifiaksi, pembuktian, elaborasi, pengujian 

konjektur. 

• Tepat: model, simbol,  

• Singkat: bagan, skema.  

Freudenthal (Gravemeijer, 2001) membedakan matematisasi atas 

horizontal dan vertikal. Matematisasi horizontal yang merupakan dunia 

kehidupan sehari-hari menjadi titik tolak terjadinya matematisasi formal. 

Matematisasi horisontal adalah pengidentifikasian, perumusan, dan 

penvisualisasi masalah dalam cara-cara yang berbeda, dan 

pentransformasian masalah dunia real ke masalah matematik. Matematisasi 

vertikal adalah representasi hubungan-hubungan dalam rumus, perbaikan 

dan penyesuaian model matematik, penggunaan model-model yang 

berbeda, dan penggeneralisasian.   

Bagan proses matematisasi horizontal menjadi matematisas vertikal tanpak 

pada bagan berikut:  
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   Keterangan   

   (-----------) Matematisasi horizontal 

   (              ) Matematisasi vertikal 

Bagan Matematisasi Horizontal dan Vertikal 

Diadopsi dari Gravemeijer (Barnes: 2000) 

 

Freudenthal (1991) juga mengemukakan bahwa proses belajar 

matematika sebagai proses keterkaitan antara matematisasi realitas dengan 

matematisasi matematik. Sebagai ilustrasi, Freudenthal menyarankan agar 

siswa mengawali pembelajaran dengan masalah nyata sebelum mempelajari 

prosedur formal. Singkatnya, konsep matematika sebagai kegiatan manusia 

menjadi cara baru belajar dan mengajar matematika. Selain itu, dalam 

belajar matematika, proses penemuan prosedur atau rumus lebih 

diutamakan dari pada prosedur atau rumus itu sendiri.  

Berdasarkan matematisasi horisontal dan vertikal, pendekatan dalam 

pendidikan matematika dapat dibedakan menjadi empat jenis yaitu 

mekanistik, emperistik, strukturalistik, dan realistik.  Pendekatan mekanistik 

merupakan pendekatan tradisional dan didasarkan pada apa yang diketahui 

dari pengalaman sendiri (diawali dari yang sederhana ke yang lebih 

kompleks).  Dalam pendekatan ini manusia dianggap sebagai 

mesin.  Pendekatan emperistik adalah suatu pendekatan dimana konsep-

konsep matematika tidak diajarkan, dan diharapkan siswa dapat 

menemukan melalui matematisasi horisontal.  Pendekatan strukturalistik 

merupakan pendekatan yang menggunakan sistem formal, misalnya 

pengajaran penjumlahan cara panjang perlu didahului dengan nilai tempat, 

sehingga suatu konsep dicapai melalui matematisasi vertikal.  Pendekatan 
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Matematis Alg
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ma 
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kontekst
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Represe
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lesaia
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realistik adalah suatu pendekatan yang menggunakan masalah realistik 

sebagai pangkal tolak pembelajaran.  Melalui aktivitas matematisasi 

horisontal dan vertikal diharapkan siswa dapat menemukan dan 

mengkonstruksi konsep-konsep matematika. Untuk lebih jelasnya perbedaan 

keempat pendidikan matematika tersebut disajikan dalam tabel berikut:  

 

 Matematisasi 

horizontal 

Matematisasi Vertikal 

Mekanis - - 

Empiris + - 

Strukturalis - + 

Realistik  + + 

 

Gravemeijer (1999) mengidentifikasi 3 prinsip desain pembelajaran 

PMRI yaitu: (1) Penemuan kembali dengan bimbingan (guided reinvention); 

(2) fenomenologi didaktik dan ;(3) Pengembangan model sendiri (Self 

developed or emergent models). Adapun uraiannya adalah sebagai berikut: 

Prinsip penemuan kembali dengan bimbingan menekankan pada 

interaksi antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Artinya dalam 

pembelajaran siswa hendaknya diberi kesempatan untuk menemukan 

pengetahuan matematika dibawah bimbingan guru atau orang yang lebih 

ahli. Siswa dibimbing untuk menggunakan prosedur informal untuk 

menemukan prosedur formal.  

Prinsip fenomenologi, dalam pembelajaran matematika harus dimulai 

dari fenomena yang berarti bagi siswa atau dekat dengan kehidupan siswa 

untuk membuat anak fokus kepada pembelajaran. Menurut Gofree, prinsip 

ini mempunyai empat fungsi yaitu: (1) Formasi konsep, membuat siswa 

senang kepada matematika secara alami; (2) Formasi model; menjadi dasar 

untuk prosedur formal, aturan dan konjektur; (3) Aplikabelitas, menggunakan 

realita sebagai sumber; (4) Praktek, melatih kemampuan spesifik siswa.  

Prinsip Pengembangan model  sendiri, memegang peranan penting 

dalam pembelajaran matematika karena menjembatani jarak (gap) antara 

pengetahuan formal dan informal. Siswa mendapat peluang untuk 

menggunakan model yang dibuat siswa sendiri untuk menyelesaikan 
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masalah. Istilah model disini dapat diatikan sebagai model konkret, gambar 

atau simbol.  

Menurut Suherman dkk (2003) terdapat lima ciri pendekatan PMRI, 

yaitu: (1) Kontekstual; (2) Pemodelan; (3) Konstribusi siswa; (4) Interaksi; (5) 

intertwinning. Paparannya adalah sebagai berikut: 

        Kontekstual. Dalam pembelajaran matematika konvensional, sering 

kali masalah disajikan tidak kontekstual dan kontekstual biasanya muncul 

pada akhir pembelajaran. Oleh sebab itu guru yang selalu berpedoman 

kepada buku teks seringkali membuat siswa sulit menyelesaikan soal 

kontekstual karena mereka terbiasa mengerjakan soal anstrak seperti drill. 

Sedangkan dalam PMRI, pembelajaran matematika berawal dari 

pengalaman kehidupan sehari-hari siswa (kontekstual). Dalam PMRI 

masalah kontekstual memegang peranan penting karena memotivasi siswa 

untuk eksplorasi, memberi siswa kesempatan untuk mengaplikasikan 

matematika, sebagai sumber belajar dan menjadi titik awal untuk 

pemahaman matematika.  

             Pemodelan. Siswa membuat model yang dapat berupa model 

situasi (peristiwa) atau model matematika. Kemudian dengan 

menggeneralisasi dan formalisasi, model tersebut menjadi model untuk 

penalaran matematis. Model dapat dibedakan atas model of dan model for. 

Model of adalah model untuk situasi tertentu yang bersifat khusus. 

Sedangkan model for adalah model yang bersifat umum. Model of dan 

model for digunakan sebagai jembatan penghubung antara pengetahun 

informal dan formal. Ketika masalah situasi diberikan kepada siswa, mereka 

membagun strategi informal untuk menyelesaikan masalah. Kemudian 

mereka akan mengembangkan strategi informal menjadi strategi yang lebih 

umum yang tidak hanya dapat menyelesaikan soal yang diberikan tetapi juga 

masalah lain yang sejenis.  

          Kontribusi siswa. Dalam proses pembelajaran siswa dimotivasi 

untuk menciptakan produksi yang mereka konstruksi sendiri. Produksi siswa 

dapat berupa ide, representasi masalah atau model berupa benda konkret 

atau gambar yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Dengan 

menciptakan sebuah produk, mereka terlibat dalam proses refleksi belajar 
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mereka. Produk tersebut dapat diguanakan oleh siswa untuk menyelesaikan 

soal-soal yang relevan.  

               Interaksi, selama proses pembelajaran terjadi interaksi antara 

siswa dengan siswa atau siswa dengan guru. Interaksi dapat terjadi ketika 

siswa mengkonstrusi dan memproduksi model serta mengeksplorasi 

fenomena. Interaksi hanya dapat terjadi dalam pembelajaran interaktif yaitu 

pembelajaran yang memungkinkan siswa bekonsultasi, berpartisipasi untuk 

berunding dan bekerja sama.      

                 Intertwining, koneksi antar konsep atau prinsip matematika. 

Matematika bukanlah mata pelajaran yang dapat dibahas secara terpisah, 

karena setiap prinsip dan konsep matematika saling berhubungan satu sama 

lain. Oleh sebab itu dalam setiap pembelajaran matematika guru 

mengkaitkan konsep matematika baru dengan konsep sebelumnya, atau 

mengkaitkan konsep matematika denga konteks kehidupan sehari-hari.  

Van den Heuvel–Panhuizen (dalam Marpaung, 2006: 2), 

merumuskan karakteristik PMRI sebagai berikut:  

• Aktivitas, yaitu matematika adalah aktivitas manusia. Pembelajar 

harus aktif baik secara mental maupun fisik dalam pembelajaran 

matematika. 

• Realitas, yaitu pembelajaran seyogyanya dimulai dengan masalah-

masalah yang realistik atau dapat dibayangkan oleh siswa.  

• Berjenjang, artinya dalam belajar matematika siswa melewati 

berbagai jenjang pemahaman, yaitu dari mampu menemukan solusi 

suatu masalah kontekstual atau realistik secara informal, melalui 

skematisasi memperoleh pengetahuan tentang hal-hal yang 

mendasar sampai mampu menemukan solusi suatu masalah 

matematis secara formal. 

• Keterkaitan, artinya berbagai aspek atau topik dalam matematika 

jangan dipandang dan dipelajari sebagai bagian-bagian yang terpisah, 

tetapi terjalin satu sama lain sehingga siswa dapat melihat hubungan 

antara materi-materi itu secara lebih baik.  

• Interaksi, yaitu matematika dipandang sebagai aktivitas sosial. Siswa 

perlu dan harus diberikan kesempatan menyampaikan strateginya 

dalam menyelesaikan suatu masalah kepada yang lain untuk 
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ditanggapi, dan menyimak apa yang ditemukan orang lain dan 

strateginya menemukan itu serta menanggapinya. 

• Bimbingan, yaitu siswa perlu diberi kesempatan terbimbing untuk 

menemukan pengetahuan matematik 

 

D. LATIHAN 
1. Buatlah perbedaan antara pembelajaran yang sesuai dengan DAP dan 

pembelajaran yang tidak sesuai DAP 

2. Tuliskan 5 bentuk proses pembelajaran yang tidak sesuai degan DAP 

3. Seandainya anda seorang guru matematika kelas 2 SD, upaya apakah 

yang akan anda lakukan agar lingkungan kelas anda sesuai dengan DAP 

4. Buatlah persamaan dan perbedaan antara metode penemuan dengan 

metode pembelajaran berbasis masalah 

5. Diantara ketujuh metode pembelajaran yang telah dibahas manakah yang 

paling tepat di terapkan untuk siswa SD? 
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BAB. IV 

PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS 
 

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mengalami masalah. Mulai dari 

masalah kemacetan dijalan raya, kenaikan harga barang, kenaikan tarif parkir, 

dll. Masalah tidak saja dihadapi oleh orang dewasa, anak kecilpun mempunyai 

masalah, seperti mainannya yang hilang, PR yang sulit atau nilai ulangan 

matematika rendah.  

Jonassen mengemukakan bahwa tujuan pelatihan atau pendidikan 

adalah pemecahan masalah. Karena setiap manusia perlu belajar memecahkan 

masalah untuk melakukan tugasnya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita 

renungkan kembali semua pelajaran yang telah kita pelajari semenjak dari 

bangku kelas 1 sekolah dasar, sebagin kecil dari semua hafalan itu yang kita 

gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Soal-soal yang mampu kita pecahkan 

ketika sekolah juga sebagian kecil yang dimanfaatkan di luar lingkungan sekolah. 

Tetapi diluar dari konteks materi yang terkandung dalam soal, setidaknya dengan 

berlatih mengerjakan soal, siswa telah berlatih keterampilan pemecahan 

masalah. Keteramplan pemecahan masalah meliputi memahami masalah, 

mengidentifikasi masalah, mencari informasi terkait dengan masalah, 

mengupayakan cara menyelesaikan masalah dan action! … menyelesaikan 

masalah.  

Selain itu Ellis dalam Carson (2007) menyatakan bahwa pemecahan 

masalah adalah salah satu dari begitu banyak pembelajaran yang menekankan 

kepada kemampuan berpikir. Cara lain untuk mengembangkan  keterampilan 

berpikir adalah pembelajaran berbasis masalah, keterampilan berpikir kritis,  

keterampilan berpikir kreatif, membuat keputusan,  konseptualisasi, dan 

pengolahan informasi.   

Bagaimana dengan masalah dalam dunia matematika? Belajar 

memecahkan masalah adalah keterampilan yang sangat penting yang dapat 

dipelajari peserta didik dalam berbagai situasi. Dalam lingkungan pekerjaan pun, 

seseorang dituntut untuk memecahkan masalah bukan hanya menyelesaikan 

tugas. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, kita terus menerus menghadapi 
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masalah dari masalah yang kecil, besar, mudah, sulit, sederhana dan rumit yang 

sering membingungkan.  

 Pada pembelajaran matematika di sekolah guru biasanya meletakkan 

pemecahan masalah pada bagian terakhir pelajaran. Sementara soal 

pemecahan masalah selalu ada pada setiap tes yang dihadapi peserta didik 

mulai dari sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi dan hanya sedikit peserta 

didik yang mampu menyelesaikan masalah dengan benar. Walaupun demikian 

pemecahan masalah tetap kurang mendapat perhatian dari guru. Terihat pada 

proses pembelajaran yang didominasi oleh penyelesaian soal-soal rutin.  

 

A. PENGERTIAN MASALAH 
Secara umum masalah dalam matematika ditentukan oleh ada tidak 

adanya prosedur untuk menyelesaikan soal. Prosedur yang dimaksut adalah 

langkah-langkah penyelesaian atau rumus untuk menentukan hasil. Menurut 

Krulik dan Rudnick (1995) masalah dalam matematika adalah situasi yang 

dihadapkan kepada seseorang atau kelompok yang belum ada cara atau 

prosedur untuk menemukan jawaban. Sedangkan masalah yang sudah terdapat 

cara atau prosedur untuk menyelesaikannya disebut latihan.  

Senada dengan Krulik dan Rudnick, Yackel  dalam Sutton (2003) 

menyatakan perbedaan antara masalah dan latihan terletak pada struktur 

pembentuk masalah. Jika struktur pembentuk masalah diketahui, maka masalah 

itu berubah menjadi latihan karena struktur masalah akan mengarahkan peserta 

didik kepada strategi untuk menyelesaikan masalah. 

Sebagai ilustrasi, berikut adalah sebuah soal matematika: 

 

 

 

 

Mencermati stuktur yang terdapat dalam soal, diketahui panjang jari-jari 

alas silinder dan tinggi silinder sehingga soal tersebut dapat diselesaikan dengan 

menggunakan rumus volume silinder.  

Dalam hal ini soal tersebut merupakan latihan. Sekarang bandingkan 

dengan soal berikut: 

Soal 1: 

Sebuah silinder mempunyai jari-jari 10 cm dan tinggi 15 cm. Berapa volume 

silinder tersebut? 
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Pada soal di atas, peserta didik harus memikirkan dua kondisi yaitu membuat 

silinder dengan menggulung pada bagian panjang kertas atau pada bagian lebar 

kertas. 

 

 

 

 

 

 

   

                Keliling alas = 20 cm                       Keliling alas = 10 cm 

                Tinggi = 10 cm                                Tinggi  = 20 cm. 

 

Pada kedua kondisi di atas, tidak mudah untuk menebak volume silinder mana 

yang terbesar antara silinder yang lebar tapi pendek dan silinder yang kurus 

tetapi tinggi. Untuk memastikan silinder mana yang terbesar, harus dihitung 

volume setiap silinder. Pertama adalah dengan menentukan jari-jari (r) dari 

keliling alas dan kemudian menggunakan rumus volume silinder. 

 Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa soal kedua termasuk 

kategori pemecahan masalah, karena diperlukan beberapa tahapan sebagai 

perantara untuk sampai kepada jawaban akhir. Dengan kata lain, rumus volume 

tidak dapat langsung digunakan, karena sebelumnya harus menentukan keliling 

alas, dan dari keliling alas baru dapat ditentukan jari-jari lingkara.  

Lebih jauh Charles dan Lester (1982) mengemukakan tiga kriteria sebuah 

masalah: (1) Membuat orang ingin menyelesaikan masalah; (2) Belum ada 

prosedur untuk menyelesaikan masalah; (3) Memerlukan usaha dan ketekunan 

untuk menemukan jawaban. Terkait dengan adanya keingingan menyelesaikan 

masalah, membuat sebuah soal merupakan masalah bagi seseorang tetapi 

Soal 2: 

Selembar kertas berukuran 10 cm X 2m cm.  Kertas tersebut digunakan 

sebagai selimut silinder, dengan cara menggulungnya. Silinder manakah 

yang mempunyai volume terbesar apakah kertas yang digulung menurut 

panjangnya atau lebarnya?  
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bukan masalah bagi yang lainnya karena merasa tidak tertarik untuk 

menyelesaikan masalah tersebut. Karena prosedur untuk menyelesaian soal 

belum ada maka penyelesaian masalah memerlukan pengetahuan dan 

kemampuan yang lebih sehingga membuat lebih sulit dari pada latihan.  

 

B. PENGERTIAN PEMECAHAN MASALAH 
Pemecahan masalah adalah penggunaan pengetahuan, keterampilan 

dan pemahaman sebelumnya untuk menjawab situasi baru (Krulik & Rudnick, 

1995; Morsound, 2002). Pendapat senada dikemukakan oleh Choi et al. (2000) 

bahwa pemecahan masalah adalah proses kognitif dalam menemukan jawaban 

untuk mencapai tujuan atau hasil belajar yang belum ada metode atau cara 

untuk memecahkan masalah itu.   

Rudnik menambahkan pemecahan masalah bukanlah algoritma. 

Keberadaan masalah menyiratkan bahwa seseorang   berhadapan dengan 

sesuatu yang tidak dikenal, dan tidak dapat diselesaikan dengan menerapkan 

strategi yang sudah ada. Sebuah masalah tidak akan lagi  dianggap sebagai 

masalah setelah dapat dengan mudah dipecahkan  oleh algoritma yang telah 

dipelajari sebelumnya. Selain itu, para pendukung pemecahan masalah 

menyiratkan  bahwa algoritma adalah model inferior dari berpikir karena  mereka 

tidak memerlukan berpikir  tingkat tinggi. Algoritma hanya memerlukan hafalan 

untuk diaplikasikan pada masalah rutin tetapi tidak terlalu bermanfaat untuk 

memecahkan masalah.  

Menurut Jonassen, pemecahan masalah mempunyai dua ciri. Pertama, 

pemecahan masalah memerlukan presentasi mental dari masalah yang dikenal 

dengan lingkup masalah atau skema masalah atau model mental dari masalah. 

Lingkup masalah terdiri dari sejumlah simbul dan sejumlah simbul operasi. 

Lingkup masalah akan dapat diketahui dengan jelas pada masalah yang 

terstruktur dengan baik sebaliknya akan menjadi sangat susah pada masalah 

yang tidak terstruktur (ill problem). Memyajikan atau menyusun mental model dari 

sebuah masalah merupakan proses pemecahan masalah yang sangat 

menentukan. Mengkonstruksi model mental sangat penting agar dapat 

memahami element sebuah masalah dan bagaimana elemen tersebut saling 

berinteraksi sebagai prosedur pemecahan masalah.  
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Kedua, pemecahan masalah memerlukan beberapa kali manipulasi atau 

pengujian terhadap model mental dari masalah untuk dapat merencanakan 

solusi. Pelaku pemecahan masalah bergerak dalam lingkup masalah dalam 

membuat dan menguji hipotesis dan jawaban 

 

C. TIPE MASALAH 
Charles dalam Wardhani (2010) menyatakan bahwa ada sedikitnya lima 

tipe masalah di luar bahan latihan (drill exercise) yang sering digunakan dalam 

penugasan matematika berbentuk pemecahan masalah. Lima tipe masalah 

tersebut 

pada intinya sebagai berikut. 

1. Masalah penerjemahan sederhana (simple translation problem) 

Penggunaan masalah dalam pembelajaran dimaksudkan untuk 

memberi  pengalaman kepada peserta didik menerjemahkan situasi dunia 

nyata ke dalam pengalaman matematis. 

          Contoh : 

Rinda mempunyai 20 ayam ras di dalam kandangnya. Di kandang yang 

berbeda, Aria mempunyai 25 ayam ras. Berapa lebihnya ayam ras yang 

dipunyai Aria dari yang dipunyai Rinda? 

2. Masalah penerjemahan kompleks (complex translation problem) 

Sebenarnya masalah ini mirip dengan masalah penerjemahan yang 

sederhana, namun di dalamnya menuntut lebih dari satu kali penerjemahan 

dan ada lebih dari satu operasi hitung yang terlibat. 

Contoh : 

Suatu perusahaan produsen lampu sepeda motor mengemas 12 lampu 

dalam satu paket. Setiap 36 paket dimasukkan dalam satu kardus. Toko 

Murah adalah penjual suku cadang sepeda motor. Toko Murah 

memesan 5184 lampu kepada perusahaan tersebut. Berapa kardus 

lampu yang akan diterima oleh toko tersebut? 

3. Masalah proses (process problem) 

Penggunaan masalah tersebut dalam pembelajaran dimaksudkan 

untuk memberi kesempatan kepada peserta didik mengungkapkan proses 

yang terjadi dalam pikirannya.  
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Contoh: 

Kelompok penggemar catur beranggota 15 orang akan mengadakan 

pertandingan. Jika setiap anggota harus bertanding dengan anggota lain 

dalam sekali pertandingan, berapa banyak pertandingan yang mereka 

mainkan? 

4. Masalah penerapan (applied problem) 

Penggunaan masalah tersebut dalam pembelajaran dimaksudkan 

untuk memberi kesempatan kepada peserta didik mengeluarkan berbagai 

keterampilan, proses, konsep dan fakta untuk memecahkan masalah nyata 

(kontekstual). Masalah ini akan menyadarkan peserta didik pada nilai dan 

kegunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari. 

Contoh : 

Berapa banyak kertas yang digunakan di sekolah Anda dalam satu 

tahun? 

Berapa banyak pohon yang ditebang untuk membuat kertas-kertas yang 

5. Masalah puzzle (puzzle problem) 

Penggunaan masalah tersebut dalam pembelajaran dimaksudkan untuk 

memberi kesempatan kepada peserta didik mendapatkan pengayaan 

matematika yang bersifat rekreasi (recreational mathematics). Mereka 

menemukan suatu penyelesaian yang terkadang fleksibel namun di luar 

perkiraan (memandang suatu masalah dari berbagai sudut pandang). Perlu 

diperhatikan di sini bahwa masalah puzzle tidak mesti berujud tekateki, namun 

dapat pula dalam bentuk aljabar yang penyelesaiannya diluar perkiraan.  

Contoh: 

Buatlah 4 garis melalui titik-titik berikut tanpa mengangkat alat tulis!  

 

 

 

 
D. LANGKAH PENYELESAIAN MASALAH MENURUT 

POLYA 
Seperti telah dikemukan sebelumnya bahwa belum adanya strategi 

tertentu untuk mencari jawaban masalah. Polya (1987) merumuskan empat 
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langkah penyelesaian masalah yang dapat digunakan sebagai panduan yaitu 

memahami masalah, membuat perencanaan, melaksanakan penyelesaian dan 

mengecek kembali 

1. Memahami Masalah  

a. Pertama. Anda harus memahami masalah.  

b. Apa yang tidak diketahui?  Apa data?  Apa kondisi?  

c. Apakah mungkin untuk memenuhi kondisi?  Apakah kondisi yang cukup 

untuk menentukan yang tidak diketahui?  Atau apakah itu cukup?  Atau 

berlebihan?  Atau bertentangan?  

d. Buatlah gambar.  Memperkenalkan notasi cocok.  

e. Pisahkan berbagai bagian kondisi.  Dapatkah Anda menuliskannya?  

2. Merancang Strategi 

a. Kedua. Temukan hubungan antara data dan tidak diketahui.  Anda 

mungkin harus mempertimbangkan masalah tambahan jika koneksi 

langsung tidak dapat ditemukan.  Anda harus mendapatkan akhirnya 

rencana dari solusi.  

b. Pernahkah Anda melihat sebelumnya?  Atau apakah Anda melihat 

masalah yang sama dalam bentuk yang sedikit berbeda?  

c. Apakah Anda tahu masalah yang berkaitan? Apakah Anda tahu sebuah 

teorema yang dapat berguna?  

d. Lihatlah diketahui Dan mencoba untuk memikirkan masalah akrab 

memiliki sama atau tidak diketahui sama!.  

e. Berikut ini adalah masalah yang berkaitan dengan Anda dan dipecahkan 

sebelumnya.  Bisakah Anda menggunakannya? Bisakah Anda 

menggunakan hasilnya?  Bisakah Anda menggunakan metodenya?  Jika 

Anda memperkenalkan beberapa elemen tambahan agar penggunaannya 

mungkin?  

f. Bisakah Anda menyatakan kembali masalah?  Bisakah Anda menyatakan 

kembali masih berbeda?  Kembali ke definisi.  

g. Jika Anda tidak dapat memecahkan masalah yang diusulkan pertama kali 

mencoba memecahkan beberapa masalah terkait.  Bisakah Anda 

membayangkan masalah yang terkait lebih mudah diakses?  Masalah 

yang lebih umum?  Masalah yang lebih khusus?  Masalah serupa?  
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Bisakah Anda memecahkan bagian dari masalah?  Jauhkan hanya 

bagian dari kondisi tersebut, menjatuhkan bagian lain, seberapa jauh 

adalah tidak diketahui kemudian ditentukan, bagaimana bisa bervariasi?  

Bisakah Anda mendapatkan sesuatu yang berguna dari data?  Bisakah 

Anda memikirkan data lain yang sesuai untuk menentukan yang tidak 

diketahui?  Bisakah Anda mengubah diketahui atau data, atau keduanya 

jika diperlukan, sehingga tidak diketahui baru dan data baru lebih dekat 

satu sama lain?  

h. Apakah Anda menggunakan semua data?  Apakah Anda menggunakan 

seluruh kondisi?  Apakah Anda diperhitungkan semua gagasan penting 

yang terlibat dalam masalah?  

3. Melaksanakan Rencana 

a. Ketiga. Melaksanakan rencana Anda.  

b. Melaksanakan rencana Anda dari solusi, periksa setiap langkah.   

c. Dapatkah Anda melihat dengan jelas bahwa langkah ini benar?   

d. Dapatkah Anda membuktikan bahwa itu benar?  

4. Mengecek kembali  

a. Keempat. Periksa solusi yang diperoleh.  

b. Dapatkah Anda memeriksa hasilnya? Dapatkah Anda memeriksa 

argumen?  

c. Dapatkah Anda memperoleh solusi berbeda?  Bisakah Anda melihatnya 

sekilas?  

d. Dapatkah Anda menggunakan hasil, atau metode, untuk beberapa 

masalah lain?  

 

E. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH 
1. Cari dan gunakan pola: Siswa mengidentifikasi pola dan memperluas pola 

untuk memecahkan masalah. 

2. Bangun sebuah model: Siswa menggunakan benda untuk mewakili 

situasi. 

3. Membuat gambar atau diagram: Siswa menunjukkan apa yang terjadi 

dalam masalah dengan gambar atau diagram. 
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4. Membut tabel dan / atau grafik: Siswa mengatur dan merekam datanya 

dalam tabel, grafik, atau grafik. Siswa lebih cenderung menemukan pola 

atau melihat hubungan saat ditunjukkan secara visual. 

5. Menuliskan kalimat matematika: Jika masalahnya melibatkan operasi 

bilangan dan angka, strategi sering mengarah pada kalimat matematika 

atau ekspresi hubungan dengan angka atau simbol. 

6. Tebak dan uji: Dengan mencari berbagai solusi yang mungkin, siswa 

dapat menemukan apa yang berhasil dan mana yang tidak. Sekalipun 

solusi potensial tidak berhasil, hal itu mungkin memberi petunjuk tentang 

kemungkinan lain atau membantu siswa untuk memahami masalahnya. 

7. Selesaikan masalah yang lebih sederhana, atau hancurkan masalahnya 

menjadi beberapa bagian: Jika masalah terlalu besar atau rumit untuk 

diserang, siswa dapat mengurangi ukuran masalah atau memecahnya 

menjadi beberapa bagian agar lebih mudah ditangani. 

8. Bekerja mundur: Menimbang tujuan pertama bisa membuat beberapa 

masalah menjadi lebih mudah. Dimulai dengan tujuan akhir membantu 

siswa mengembangkan strategi yang mengarah pada solusi dengan 

mendukung prosesnya. 

F. PERAN PEMECAHAN MASALAH DALAM 

PEMBELAJARAN 
Stanic dan Kilpatrick dalam Schoenfeld (1992) mengidentifikasi lima 

peran pemecahan masalah sebagai berikut:  

1. Sebagai pembenaran untuk mengajar matematika. Secara historis, 

pemecahan masalah telah dimasukkan dalam kurikulum matematika di 

sekolah. Setidaknya beberapa masalah terkait dengan pengalaman dunia 

nyata dimasukkan dalam kurikulum  untuk meyakinkan peserta didikdan 

guru bahwa matematika digunakan dalam kehidupan sehari-hari.  

2. Untuk memberikan motivasi khusus untuk topik subjek. Masalah yang 

sering digunakan untuk memperkenalkan topik secara implisit atau 

eksplisit dinyatakan kepada peserta didikbahwa "ketika Anda telah belajar 

pelajaran yang berikut, Anda akan mampu memecahkan masalah 

semacam ini” 
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3. Sebagai rekreasi. Masalah sebagai rekreasi dimaksudkan untuk 

memotivasi peserta didiklebih luas dan dapat memberikan pengalaman 

kepada peserta didikbahwa "matematika bisa menyenangkan"  

4. Sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan baru. Pemecahan 

masalah dapat digunakan sebagai pengantar kepada materi pelajaran 

baru, dan sebagai konteks untuk mendiskusika materi pokok. 

5. Sebagai praktek. Sebagian besar guru memberi peserta didikmasalah 

agar peserta didikberlatih menguasai keterampilan pemecahan masalah.  

 

G. LATIHAN 
1. Jelaskan perbedaan soal cerita dengan pemecahan masalah 

2. Buatlan 5 soal pemecahan masalah untuk operasi bilangan 

3. Identifikasi sebuah buku teks matematika pada kelas 3, manakah dalam 

buku teks tersebut yang berupa soal pemecahan masalah.  

a. Apakah soal pemecahan masalah terdapat dalam setiap materi 

buku tersebut?  

b. Apakah soal pemecahan masalah juga terdapat pada tes sumatif? 

4. Lakukan wawancara dengan guru kelas 2 dan kelas 5. Tanyakan 

pengetahuan mereka tentang pemecahan masalah dan berapa sering 

mereka meberikan soal pemecahan masalah kepada siswa.  
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BAB. V 
MEMBANGUN KONSEP BILANGAN CACAH 

DAN KEPEKAAN BILANGAN 
 

Konsep bilangan merupakan konsep dasar tentang bilangan yang harus 

dipahami oleh  siswadengan benar. Karena konsep ini akan menjadi titik tolak 

untuk memahami semua jenis bilangan dalam matematika. Konsep bilangan 

dipelajari  siswa dengan menggunakan media yang bervariasi. Media yang 

digunakan adalah benda-benda yang dapat digunakan untuk menghitung. 

Benda-benda itu seperti sendok es krim, kancing baju, kepingan, pin, tutup botol, 

korek api, tempat saus, dll. Media tersebut dapat diperoleh dilingkungan rumah 

atau dilingkungan sekolah. Selain menggunakan media  siswajuga hendaknya 

terlibat secara fisik dan mental.  

A. KONSEP BILANGAN 

 Sebelum memasuki sekolah  siswa sudah mengenal konsep bilangan 

satu, dua dan banyak. Disamping itu  siswa juga sudah dapat membedakan 

besar dan kecil, banyak dan sedikit, berat dan ringan.  

 Konsep bilangan dibelajarkan melalui tahapan berikut: 

a. Mencacah dari 1 -10,  siswa menyebutkan bilangan seperti satu, dua, 

tiga, empat, dst secara berurutan dengan lisan. 

b. Korespondensi satu-satu, siswa menyebutkan satu bilangan dan satu 

kegiatan secara bersamaan.  

Contoh: siswa melakukan gerakan mengambil mainan kedalam kotak satu 

persatu sambil menyebutkan bilangan. Ketika menyebutkan satu,  siswa 

mengambil satu mainan, ketika menyebutkan dua,  siswa mengambil satu 

mainan lagi, dst.  Siswa tidak dibolehkan menyebutkan satu bilangan tetapi 

mengambil mainannya lebih dari satu. Atau menyebutkan dua bilangan berturut-

turut tetapi mainan yang diambil satu.  
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Tahapan di atas dapat diilustrasikan sebagai berikut:  

KEGIATAN 2.1: Menghitung benda 

Sediakan 6 apel,  kemudian siswa diminta memindahkan semua apel kedalam 

kantong kertas. Sambil secara lisan menyebutkan urutan bilangan (mencacah).  

Bilangan yang disebutkan terakhir menunjukkan banyak bilangan.  

          

          

Ketika  siswa memindahkan apel ke dalam keranjang, guru hendak memastikan 

bahwa siswa mengambil hanya 1 apel saja.  

 

KEGIATAN 2.2: Menghitung benda 

Siswa diberi sekeranjang buah. Kemudian siswa diminta menghitung buah 

dengan cara mengeluarkan buah satu persatu 
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KEGIATAN 2.3: Menghitung benda tanpa menyentuh dengan tangan 

Disediakan mainan bebek yang disusun beraturan seperti gambar di bawah. 

Siswa diminta untuk menghitung banyak bebek tanpa menyentuh dengan 

tangan.   

  

 

 

 

 

 

Kegiatan dapat dilanjutkan dengan menghitung banyak benda yang tidak 

tersusun teratur.  

 

B. HUBUNGAN ANTARA LEBIH, KURANG DAN SAMA 

Konsep lebih, kurang dan sama adalah hubungan dasar antara bilangan 

yang nantinya akan dikembangkan kedalam konsep seluruh bilangan. Siswa 

mulai membangun konsep ini sebelum memasuki sekolah.  Siswa yang tidak 

mempunyai dasar yang kuat tentang konsep ini akan berisiko untuk memahami 

urutan bilangan. 

 Walaupun konsep kurang dari secara logis sama dengan konsep lebih 

dari (memilih sekumpulan yang lebih berarti tidak memilih sekumpulan yang 

kurang). Istilah “kurang” sulit dipahami  siswa daripada istilah “lebih”. Penjelasan 

yang mungkin dalam hal ini adalah  siswa sering memilih yang lebih dalam 

kehidupan sehari-hari dari pada memilih yang kurang. Misalnya, diantara dua 

gelas susu yang disajikan,  siswacendrung memilih yang lebih banyak. Diantara 

dua boneka,  siswamemilih yang lebih besar. Untuk membantu  siswamemahami 
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konsep “kurang” disarankan agar penjelasan kedua konsep itu beriringan. Ketika 

menanyakan kepada  siswa manakah diantara dua kelompok benda yang lebih 

banyak, disertai juga dengan pertanyaan yang manakah kelompok yang kurang. 

Dengan demikian  siswa akan terbiasa dengan konsep “kurang dari”. 

 Contoh:  siswa membandingkan antara 4 boneka dengan 6 boneka 

 

 

Kedua kelompok boneka disusun berjejer dan  6 buah boneka lebih dari 4 

buah boneka karena barisan 6 buah boneka lebih panjang.  

 Untuk ketiga konsep lebih dari, kurang dari dan sama dengan dapat 

dilakukan kegiatan belajar seperti berukut:  

KEGIATAN 2.4: Membuat kumpulan lebih, kurang dan sama 

Diatas meja diberikan 8 kartu bergambar dua sampai 10 bola, dan sejumlah 

kepingan. Kemudian untuk setiap kartu  siswa diminta untuk membuat kumpulan 

kepingan yang lebih dari, karang dari dan sama dengan banyak bola yang ada 

pada gambar. 

contoh:  

 

                      Kurang dari                 Sama dengan                   lebih dari 

Kegiatan 2.4 dilakukan dengan metode penemuan dengan meminta 

penjelasan siswa, “Mengapa menurutmu kumpulan ini lebih banyak?”.  Siswa 
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mendapat kesempatan untuk membuat refleksi dan menilai pekerjaannya. 

Walaupun perbandingkan itu dilakukan pada bilangan, tetapi ide dasarnya sama 

dengan membandingkan panjang atau ukuran suatu benda. 

KEGIATAN 2.5: Mencari Pasangan Kartu 

Dua tumpukan kartu dot, kiri dan kanan. Ambil sebuah kartu dikiri.  Siswa diminta 

untuk mencari kartu di sebelah kanan yang jumlah dot nya sama dengan kartu 

yang telah diambil.  

 

 

 

 

Pada kegiatan 2.5,  siswa membandingkan kartu yang telah diambilnya 

dengan kartu yang ada ditumpukan  sebelah kanan. Dalam proses perbandingan  

siswa mengambil keputusan diantara tiga kemungkinan, yaitu lebih dari, kurang 

dari atau sama.  

C. MEMBILANG AWAL 

 Setelah mampu menghitung banyak benda, mintalah  siswa melakukan 

kegiatan berikut:  

KEGIATAN 2.6: Tunjukkan Benda Sesuai dengan Bilangan 

 Siswa berpasangan, dan  siswa mendapat 10 kepingan.  Siswa pertama 

menyebutkan “tujuh”.  Siswa kedua akan menunjukkan “tujuh” dengan kepingan.  

 

 TUJUH 
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Kegiatan  siswa belajar menghitung, dikembangkan juga kegiatan 

menghitung maju dan menghitung mundur. Kegiatan menghitung dikatakan maju 

karena mulai dari bilangan terkecil seperti: satu, dua, tiga, dst. Sedangkan menghitung 

mundur mulai dari bilangan terbesar seperti, lima, empat, tiga, dua, satu. Menghitung 

mundur merupakan salah satu cara untuk memperkenalkan bilangan nol.  Siswa 

melakukan menghitung mundur apabila  siswa benar-benar sudah menguasai 

menghitung maju. 

 

 

 

 

 

KEGIATAN 2.7: Menghitung Maju  

Diatas meja ada 5 buku. Guru menutup dua buku. Kemudian mulailah 

menghitung dari 2.  

                                              

           Dua                         tiga           empat        lima 

KEGIATAN 2.8: Menghitung Mundur (1) 

8  siswa diminta berdiri. Kedelapan  siswa duduk satu persatu. Mulai dari 

bilangan “delapan”. Ketika seorang  siswa duduk,  siswa menghitung banyak  

siswa yang berdiri yaitu 7. Seorang  siswa lagi duduk,  siswa menghitung sisa  

siswa yang berdiri yaitu 6. Kegiatan dilanjutkan sampai semua  siswa duduk. 
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Membaca dan menulis bilangan tidak terlepas dari konsep bilangan. 

Ketiga hal itu digambarkan seperti sebuah segitiga dimana pada ketika titik 

sudutnya terdapat model konseptual, representasi lisan, dan representasi 

simbulik. 

 

Pada bagan diatas, model konseptual ditampilkan oleh empat buah 

kubus.  Siswa menperoleh konsep bilangan empat melalui menghitung. Bilangan 

4 dinyatakan dengan lisan atau dibaca dengan “empat”. Kemudian bilangan 

empat dinyatakan secara simbulik dengan notasi “4”.  

Dalam pelaksanaannya, pembelajaran membaca bilangan dilaksanakan 

setelah  siswa menguasai konsep bilangan. Kegiatan membaca bilangan dibantu 

Model&
Konseptual&

TULISAN&LISAN&

KEGIATAN 2.9: Menghitung Mundur (2) 

Siswa meletakkan 6 bola diatas meja.  Seorang siswa mengambil satu bola dan 

berkata: “Diambil satu, tinggal lima”. Kemudian mengambil satu bola dan 

berkata: “Diambil satu, tinggal empat”.  Siswa mengulangi kegiatan tersebut 

sampai bola diatas menja habis. Akhir nya siswa mengatakan banyak bola di 

atas meja adalah 0 (nol) 

Dengan kegiatan yang sama, siswa memakan kue di dalam piring sehingga 

banyak kue di dalam piring menjadi 0 (nol) 
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dengan menggunakan kartu bilangan. Setelah  siswamampu membaca bilangan,  

siswa belajar menulis angka.  

KEGIATAN 2.10: Menulis di Udara 

Guru membuat angka 1, 2, dan 3 ukuran besar. Kemudian guru menggerakkan 

tangan menyerupai bilangan 1, dan diikuti oleh anak. Lalu dilanjutkan dengan 

bilangan lainnya 

Kegiatan 2.9  siswa menggunakan anggota badannya membentuk angka-

angka. Kegiatan ini dilanjutkan dengan menulis angka di atas pasir.  

KEGIATAN 2.11:  Tebak angka   

Diperlukan kertas, lem dan pasir. Kertas tersebut bertuliskan angka ukuran 

besar.  siswamenutupi angka dengan lem. Kemudian ditaburkan pasir diatas lem.   

Siswa bermain berpasangan. Seorang  siswa matanya ditutup, dan diminta untuk 

menebak angka yang ditutupi pasir 

 

KEGIATAN 2.12: Menebalkan Angka  

siswamenebalkan angka yang ditulis dengan menggunakan tinta yang tipis. 

3      4       5      8        9 

 

KEGIATAN 2.13: Menghubungkan titik-titik 

Angka ditulis dalam bentuk titik-titik.  Siswa menghubungkan titik-titik sehingga 

berbentuk angka. 
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KEGIATAN 2.14:  Menghubungkan banyak benda dengan lambang bilangan   

Diberikan kartu bergambar sejumlah benda dan kartu angka bilangan. Siswa 

mencocokkan banyak benda dengan lambang bilangan 

 

 

 

 

 

 

D. KEPEKAAN BILANGAN 

 Istilah kepekaan bilangan mulai dikenal semenjak akhir tahun 1980an. 

Howden mendefinisikan bahwa kepekaan bilangan adalah intuisi tentang 

bilangan dan hubungannya. Kepekaan bilangan di bentuk sebagai hasil dari 

eksplorasi bilangan, visualisasi dalam berbagai bentuk dan konteks dan 

menghubungkan antara bilangan.  

1. Hubungan Spasial  

Mengenal hubungan antara bilangan dapat dilakukan dengan 

menggunakan susunan kepingan.  Kegiatan disarankan untuk mendorong 

berpikir reflektif tentang pola sehingga hubungan dapat dibentuk. Sebuah alat 

peraga yang bagus digunakan adalah kartu kertas yang digambari bulatan 

seperti berikut:  
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(Diadopsi dari Van de Walle, 2013) 

KEGIATAN 2.15: Mempelajari Pola 

Untuk memperkenalkan pola, berikan kepada  siswa beberapa pin. Perlihatkan 

piringan bulatan selama 3 detik. “Buatlah bulatan seperti pada kartu dengan 

menggunakan pin. Berapa banyak bulatan yang kamu lihat? Lakukan diskusi 

dengan  siswa tentang bentuk bulatan dan banyak bulatan. 
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           Satu lebihnya           dua lebihnya 

 

 

 

 

 

         Satu kurangnya       dua kurangnya 

KEGIATAN 2.16: MENGAMATI POLA 

Perlihatkan 3 buah piringan yang didalamnya terdapat pola yang sama. Seperti  

 

 

 

 

 

 

  

 

2. Satu Atau Dua Lebihnya, Satu Atau Dua Kurangnya 

 Ketika  siswamenghitung mereka tidak memperhatikan hubungan antara 

bilangan, karena mereka fokus kepada memasangkan benda dengan membilang 

urut.  siswaperlu melihat hubungan sebuah bilangan dengan bilangan 

sesudahnya atau dengan bilangan sebelumnya. Seperti,  7adalah 1 lebihnya dari 

6 atau 2 kurangnya dari 9.  

 

 

 

    6                               7                              9 

 

 

 

      5        5 dan 1        5 dan 2  
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KEGIATAN 2.17: Membuat Bilangan Dua Lebihnya 

Perlihatkan sebuah kartu kepada anak. Mintalah  siswa mencari kartu yang 

banyak gambarnya dua buah lebih banyak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEGIATAN 2.18: Membuat Bilangan Satu Kurangnya 

Perlihatkan sebuah kartu kepada anak. Mintalah  siswa mencari kartu bulatan 

lain yang dua lebihnya dari kartu tersebut. 

 

 

 

 

 Pengenalan hubungan antara bilangan dengan kartu bulatan sangat 

menarik dan dapat dilakukan selama 5 menit setiap hari. Sangat berguna juga 

dilakukan di sekolah dasar pada setiap tahunnya.  
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3. Hubungan Bagian Dan Semua 

Setiap  siswayang belajar menghitung akan terfokus pada semua 

kepingan yang digunakan untuk menghitung. Seperti 8 kepingan,  

siswamenghitung mulai dari satu sampai dengan 8. Sekarang bagaimana kalau 8 

disajikan dalam bentuk 4 dan 4, atau 6 dan 2, atau 7 dan 1. Menyatakan 8 

kepingan dalam bentuk bagian merupakan kemampuan konseptual yang utama 

pada masa awal sekolah (Resnick, 1983). Dikatakan demikian karena, hubungan 

bagian-bagian dalam bilangan merupakan dasar untuk kemampuan matematika 

lanjut yaitu penjumlahan dan pengurangan. 

KEGIATAN 2.19: Bagian Untuk Semua 

Sediakan piringan kertas dan buat garis tengah. Letakkan 3 kancing diatas 

piring. Goyangkan piring, sehinggan kancing akan terpisah.  

Kegiatan ini dilakukan dengan pendekatan inkuiri. Bantulah  siswa dengan 

pertanyaan: “Berapa banyak kancing semula?”. Berapa bagian-bagian dari tiga?  

 

 

 

 

Berapa banyaknya kancing kalau disatukan kembali?  

Lakukan kegiatan yang sama dengan 4, 6, atau 8 kancing 

Kegiatan 2.19 menjadi dasar untuk operasi penjumlahan. Ketika kancing 

digabungkan kembali, secara tidak langsung  siswabelajar penjumlahan dengan 

pendekatan penggabungan. Bandingkan dengan kegiatan berikut: 
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KEGIATAN 2.20: Semua Untuk Sebagian 

Letakkan 4 kepingan diatas meja. Minta  siswa menghitung semua kepingan. 

Kemudian tutup sebagian kepingan. Minta  siswa menghitung kepingan yang 

terlihat. Berapa kepingan yang terlihat?.  

Berapa banyak kepingan yang ditutup? 

 

 

 

 

Kegiatan 2.18 menjadi dasar untuk operasi pengurangan. Karena ketika 

kancing ditutupi,  siswasebenarnya sedang belajar pengurangan dengan 

pendekatan pemisahan.  

Semua kegiatan pembelajaran dalam bab ini, menuntut kesabaran dan 

ketekunan guru. Setiap kegiatan hendaknya dilakukan berulang-ulang dan 

bervariasi. Selama pembelajaran guru tetap memperhatikan prinsip sistematis 

dan hierarkis. Pembelajaran dilakukan dari yang mudah ke yang sukar dan dari 

model konkret ke model abstrak.  

Penguasaan  siswapada tahap pengenalan konsep bilangan akan 

berdampak besar pada kemampuan  siswaselanjutnya. Penelitian membuktikan 

bahwa  siswayang konsep bilangannya tidak kuat, akan lemah pada pemahaman 

konsep bilangan besar (bilangan lebih dari 100)  dan operasi bilangan. 
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E. BILANGAN GANJIL DAN GENAP 

Bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak habis dibagi dua seperti: 1, 3, 

5, 7, 9, … 

Kegiatan pembelajarannya adalah sebagai berikut:  

KEGIATAN 2.21: Bilangan Ganjil 

Diberikan kepada siswa 7 buah bola, dan mintalah  siswa untuk menyusun bola 

tersebut membentuk dua baris 

 

 

 

 

 

Setelah disusun terdapat kelebihan satu bola, sehingga 7 termassuk bilangan 

ganjil.  

Sedangkan bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi 2 seperti: 2, 4, 6, 

8, … Kegiatan pembelajaran dapat dilakukan dengan kegiatan berikut: 

KEGIATAN 2.22: Bilangan Genap 

 Diberikan 10 buah daun kepada siwa. Kemudian siswa diminta menyusun 

daun tersebut menjadi 2 barisan 
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F. BILANGAN PRIMA DAN KOMPOSIT 

Bilangan prima adalah bilangan yang mempunyai tepat 2 buah faktor, sedangkan 

bilangan komposit mempunyai lebih dari dua faktor. Dengan menggunakan 

kepingan  siswa diminta untuk menyusun kepingan tersebut dalam formasi baris 

dan kolom.  
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Pada tabel di atas terlihat bahwa banyak formasi sama dengan 

banyaknya faktor bilangan.  Kegiatan menyusun koin dapat menambah 

pemahaman siswa tentang bilangan prima karena melibatkan alat peraga dan 

kegiatan manipulatif. Dampaknya akan jauh berbeda apabila dibandingkan 

dengan pembelajaran bilangan prima yang bersifat abtrak seperti menentukan 

bilangan prima dari banyak faktor sebuah bilangan.  

G. LATIHAN 

1. Sebuatkan urutan pembelajaran mulai dari mencacah sampai menulis 

bilangan secara sistematis. 

2. Sebuatkan kriteria kepekaan bilangan?  

3. Mengapa keterampilan bagian dan semua sangat penting dalam 

kepekaan bilangan anak? 

4. Lakukan percobaan dengan membelajarkan  siswaberhitung, untuk  

siswayang sudah mampu mencacah (menyebutkan bilangan 1 sampai 10 

secara urut). Berapa lama waktu yang diperlukan  siswauntuk belajar 

sehingga dapat menghitung benda? 

5. Lakukan uji kepekaan bilangan kepada seorang  siswaSD kelas 1. Buat 

analisa tentang kepekaan bilangan  siswatersebut. 

6. Lakukan hal yang sama terhadap  siswaSD kelas 2. Bagaimana penilaian 

anda? 

7. Bagaimana saran anda terhadap pelaksanaan kegiatan kepekaan 

bilangan di SD? 



!
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BAB. VI 
OPERASI BILANGAN CACAH: 

FAKTA DASAR 
 

Setelah anak menguasai konsep bilangan, anak telah siap untuk 

menerima materi penjumlahan dan pengurangan. Operasi penjumlahan dan 

pengurangan hendaknya di perkenalkan dengan peristiwa sehari-hari seperti dua 

permen di gabung dengan tiga permen. Atau tiga ekor burung dan satu 

diantaranya terbang.  

Alat peraga yang digunakan beragam seperti kuisioner road, balok dasar 

sepuluh, kepingan, multilink, dll. Pastikan menggunakan alat peraga yang tepat 

dan menarik bagi anak. Juga harus diingat bahwa soal cerita dan pemecahan 

masalah terdapat dalam setiap tahap pembelajaran.  

A. PENJUMLAHAN BILANGAN CACAH  
1. Konsep Penjumlahan 

 Dalam kehidupan sehari-hari, penjumlahan dapat dijelaskan dengan 

menggabungkan 2 atau 3 kelompok benda. Peristiwa dalam kehidupan sehari 

yang menunjukkan penjumlahan adalah seperti berikut: 

Ali mempunyai 4 bintang, Ibu memberi Ali 3 bintang lagi. Banyak bintang 

Ali sekarang adalah: 

Contoh: 4 + !3 = ⋯ 
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Dalam hal ini anak dilatih untuk melihat hubungan penjumlahan dengan 

simbul “+” dengan alat peraga sehingga siswa dapat membangun  asosiasi 

antara simbul penjumlahan dengan kegiatan menggabungkan benda.  

Untuk menentukan hasil penjumlahan anak dapat melakukannya dengan dua 

teknik yaitu: 

a. Menghitung maju Contoh:  2! + !3, siswa mengambil 2 kubus dan 3 kubus 

lalu menggabungkannya. Kemudian siswa menghitung semua kubus 

b. Menghitung sebagian. Contoh: 8! + !3, anak menghitung mulai dari 8, 

dilanjutkan menghitung 3 kubus yaitu 9, 10, 11. Jadi hasilnya adalah 11. 

2. Fakta Dasar Penjumlahan 

Fakta dasar penjumlahan adalah menjumlahkan dua bilangan dengan 

hasil maksimal 20.  Contoh 3 + 2 =  

 ∪ 

            3                      +             2               =          5    

Berikut beberapa kegiatan untuk mengembangkan kemampuan 

penjumlahan bilangan cacah.  

KEGIATAN 3.1: Bermain Spinner 

 Sediakan spinner (penjepit kertas) dan kartu bertuliskan angka seperti berikut: 

 

 

 

 

 

Permainan!dilakukan!secara!berpasangan.!
Salah!seorang!anak!memutar!spiner!dua!kali.!
Sedangkan!anak!yang!menjumlahkan!kedua!
angka!tersebut.!!
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KEGIATAN 3.2: Keluarga Lima 

Dengan menggunakan spinner dan selembar karton, anak membuat persamaan 

penjumlahan yang hasilnya 5. Misalnya: !! + !!! = !!,!! + !!! = !!.  
 

 
Kegiatan yang sama dapat dilakukan untuk bilangan lain, seperti 6 sehingga 1 + 5 = 6, 

2 + 4 = 6, dll 

 

KEGIATAN 3.3: Menjumlah pada garis bilangan  

Kegiatan dilakukan di ubin, ubin diberi no 1- 10. Untuk penjumlahan 4! + !3, siswa 

berjalan dari 0 sebanyak 4 langkah, dilanjutkan dengan 3 langkah.  

 

Anak berhenti pada angka 7, sehingga !! + !!! = !! 
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B. PENGURANGAN BILANGAN CACAH 

1. Konsep Pengurangan  

Pembentukan!konsep!pengurangan!sebaiknya!menekankan!pada!hubungan!antara!

penjumlahan!dengan!pengurangan.!Pengurangan!adalah!opersasi!kebalikan!dari!pada!

penjumlahan.!Kegiatan!ini!sama!saja!hal!dengan!kegiatan!memakai!kancing!baju,!

kebalikannya!adalah!membuka!kancing!baju,!membuka!buku!kebalikannya!adalah!

menutup!buku.!Secara!matematis!dapat!disimbulkan!sebagai!berikut:!

  Bilangan + penjumlah = jumlah 

  Jumlah – bilangan = penjumlah 

Dalam operasi penjumlahan, diketahui dua buah bilangan dan yang dihitung 

adalah jumlah kedua bilangan tersebut. Sedangkan dalam pengurangan 

diketahui jumlah dan yang dihitung adalah bilangan atau penjumlah. 

Penjumlahan    Pengurangan  

a + b =         a +          =  S               + b  = S 

Pemahaman konsep penjumlahan membantu anak untuk memahami 

konsep pengurangan. Terkadang guru mengajarkan pengurangan tanpa 

mengkaitkan dengan penjumlahan sehingga penjumlahan dan pengurangan 

berdiri sendiri-sendiri. Hal tersebut akan mengakibatkan anak tidak mampu 

melihat hubungan penjumlahan dan pengurangan. 

 Menurut Kennedy (1991:276), pengurangan dalam kehidupan sehari-hari 

terjadi pada situasi berikut; 

1. Pengambilan: pengurangan dilakukan untuk menentukan sisa jika 

sebagian anggota diambil 

Contoh:  8 – 3  =  .. 

 Diambil!

SIsa!
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2. Perbandingan: pengurangan dapat terjadi dalam bentuk membandingkan 

banyak dua himpunan 

 

 

 

 

       sisa 

 

3. Suku Bilangan yang belum diketahui. 

Jika anak dapat mengingat 5 + 3 = 8, dan jika anak paham tentang 

hubungan antara penjumlahan dan pengurangan, mereka akan dapat 

menentukan jawaban untuk soal  

  5 +        =  8 adalah 3.  

                      + 3 = 8                                 + 5 = 8 

2. Fakta Dasar Pengurangan 

Fakta dasar pengurangan adalah pengurangan bilangan antara 0 – 20 

yang menghasilkan bilangan antara 0 – 10. Penguasaan fakta dasar 

pengurangan hendaknya mengikuti perkembangan pemahaman pengurangan. 

Belajar fakta dasar akan menjadi lebih dari sekedar simbol jika strategi efisien 

untuk mengingat diajarkan. Banyak strategi berpikir untuk membantu belajar 

fakta dasar pengurangan hampir sama dengan fakta dasar pada penjumlahan. 

Oleh sebab itu sebaiknya penjumlahan dan pengurangan tidak diajarkan secara 

terpisah sehingga anak dapat melihat hubungan kedua operasi bilangan 

tersebut. 
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Fakta dasar dapat dilatihkan dengan strategi berikut; 

a. Pengurangan dengan nol: anak mengetahui bahwa setiap bilangan 

dikurangai dengan 0 akan menghasilkan bilangan itu sendiri, contoh:         

4 – 0 = 4  

b. Pengurangan dengan bilangan itu sendiri: Bilangan dikurangi dengan 

bilangan itu sendiri hasilnya adalah 0, contoh: 3 – 3 = 0 

c. Menghitung mundur. Untuk menghitung 7 –3, siswa membuat kereta api 

dengan 7 buah  kubus, kemudian siswa mengambil satu kubus diikuti 

dengan menyebutkan sisanya. 

d. Pengurangan adalah operasi kebalikan dari penjumlahan. Untuk 

menghitung    8 – 6 = n,  siswa mengubah persamaan tersebut menjadi 6 

+ n = 8. Untuk menentukan hasil, anak menghitung maju dari 6 yaitu 7, 8. 

Sehingga 8 – 6 adalah 2 

Penanaman konsep pengurangan dapat dilakukan dengan memberikan 

kegiatan yang menarik seperti beberapa kegiatan berikut ini:   kegiatan untuk 

menjelaskan konsep pengurangan. 

KEGIATAN 3.4: Menebak angka 

Kepada siswa diberikan kartu seperti berikut: 

Tanyakan kepada siswa berapa banyak bulatan 

yang ditutup sehingga banyak bulatan semuanya 9. 
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KEGIATAN 3.5:  Mencari Bagian Yang Hilang 

Diperlukan 10 buah kepingan. Guru meletakkan 6 buah kepingan diatas 

selembar kertas. Guru meminta anak menghitung kepingan tersebut.  

Ada berapa kepingan diatas kertas. 

Sekarang perhatikan, kepingan ini dipisah atas dua bagian, disebelah kiri dan 

kanan.  

Berapa banyak kepingan disebelah kiri? Ya, empat kepingan 

Berapa keping disebelah kanan? Ya, dua kepingan. 

Sekarang kalau kedua kepingan ini digabung, semua ada berapa? 

Sekarang, sebagian kepingan ini ditutup. Berapa keping yang kelihatan? Ya, 

empat keping. 

Berapa keping yang ditutup?  

Minta anak menyebutkan jawabannya, kemudian buka tutup kepingan. 

Diskusikan dengan anak. Arahkan anak pada pernyataan bahwa banyak keping 

yang ditutup    adalah 6 - 4. 

 

Setelah konsep pengurangan dimiliki oleh siswa, kemudian dilanjutkan 

dengan permainan yang dapat memperkuat konsep pengurangan yang dimiliki 

siswa. 

KEGIATAN 3.6: Bermain dengan dadu 

Diperlukan dua buah dadu mata enam. Permainan  dilakukan oleh dua orang. 

Anak yang mendapat giliran pertama, menggulirkan kedua dadu. Mata dadu 

yang muncul di catat oleh anak kedua dan dihitung selisihnya. Hasil hitungan 

tersebut diuji kebenarannya oleh anak pertama. Jika anak jawaban anak kedua 

salah, anak kedua mendapat giliran menggulirkan dadu. 

!



!

!

84!

KEGIATAN 3.7: Block Diffi 

Semacam latihan pengurangan yang diberikan kepada siswa dengan 

menggunakan kotak persegi yang pada setiap pojoknya terdapat bilangan cacah. 

Siswa mencari selisih dua bilangan pada pojok persegi dan menuliskan pada titik 

tengah sisi, dst. 

 

 

 

 

 

C. PERKALIAN BILANGAN CACAH 

1. Konsep Perkalian 

Kesiapan yang diperlukan untuk perkalian adalah pemahaman bilangan 

sekurang-kurangnya sampai 100, nilai tempat dan mampu melakukan operasi 

penjumlahan.   

 Perkalian merupakan operasi biner dimana terjadi kelipatan pada 

bilangan itu sendiri. Bilangan yang dikalikan disebut faktor perkalian dan hasilnya 

disebut hasil kali. Contoh, dalam kalimat matematika   

   3!×!2! = !6!

bilangan 2 dan 3 disebut faktor dan 6 disebut hasil kali. 

Faktor x Faktor = hasil kali 

                                           3!!!!×!!!!2!!!!! = !!!!6!

Langkah awal untuk memperkenalkan perkalian adalah membentuk 

pengertian dan pemahaman tentang operasi perkalian. Pada kehidupan sehari-

hari banyak terjadi kegiatan yang berulang seperti kita makan tiga kali sehari, 
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mandi dua kali sehari. Kegiatan tersebut analog dengan dalam karton terdapat 6 

butir telur, dan dalam karton satunya lagi terdapat 6 butir telur. Sehingga dapat 

digambarkan seperti berikut: 

 

 

 

Terdapat 2 karton telur, dalam setiap kantong berisi 6 telur. 

Sehingga bentuk perkaliannya adalah: 2!×!6! = !!6 + 6! = !12 

Konsep perkalian dapat dijelaskan dengan menggunakan alat peraga 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diadopsi dari Van de Wall (2008) 

Pendekatan lain dapat digunakan adalah menggunakan seperti berikut: 

a. Model sebaran, yaitu objek disusun dalam kelompok seperti berikut:  

 

 

 

 

 
3!x!1!
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b. Model baris dan kolom, seperti berikut:  

Contoh:     

 

 

 

 

 

Anak mengamati gambar tersebut dari kiri ke kanan dan dari atas 

kebawah. Anak mengamati setiap baris terdiri dari 4 kursi. Semuanya ada 3 

baris, sehingga dapat dinyatakan dengan 3 x 4 = 4 + 4 + 4 = 12   

c. Pemasangan  

Terdapat 3 baju dan 5 celana. Jika baju dan celana dipasangkan, 

berapa pasagan yang dapat dibuat? 

 

 

 

 

 

 
Setiap baju berpasangan dnegan 5 celana. Sehingga bentuk perkalian 

yang dapat dibuat adalah 3!×!5 = 5 + 5 + 5 = 15 

d. Persekutuan 

 Teknik persekutuan menggunakan garis yang digambar secara vertikal 

dan horizontal, dan hasil perkalian ditunjukkan oleh banyak perpotongan garis. 

Seperti berikut: 
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Pada gambar diatas tampak, 3 buah garis horizontal dan 5 buah garis 

vertikal, semuanya membentuk 15 buah titik potong. Sehingga 3 X 5 = 15 

e. Penjumlahan berulang 

Pengulangan bilangan yang sama beberapa kali seperti 7 + 7 + 7 

dapat dinyatakan dengan 3 x 7 = 21.  

   2.Fakta Dasar Perkalian  

Kegiatan awal untuk perkalian diawali dengan berbicara tentang 

kelompok yang berjumlah sama dan menggali pola-pola menghitu. Menunjukkan 

beberapa kelompok yang berjumlah sama melalui benda kongkret atau melalui 

gambar hendaknya selalu diiringi dengan penjelasan makna dari perkalian.  

Fakta dasar perkalian dapat dijelaskan dengan cara berikut:  

a. Perkalian dengan 1. Setiap bilangan dikalikan dengan 1 akan 

menghasilkan bilangan itu sendiri. Contoh: 3 x 1 = 3 

b. Hitung lompat 2. Siswa dapat menghitung  maju dengan lompat 2-2, 

misalnya 2, 4, 6, 8, …. Diteruskan lompat 3-3, seperti 3, 6, 9, 12, … 

c. Perkalian dengan 9. Perkalian dengan bilangan sembilan sangat menarik, 

karena bilangan yang dihasilkan mempunyai pola tersendiri, yaitu;   

1!×!9! = !9, 2!×!9! = !18, 3!×!9! = !27. Jumlah angka hasil perkalian adalah 

9!

d. Penggandaan. Perkalian dengan diri sendiri kadang-kadang mudah 

diingat.  

Contoh : 2 x2 = 4, 3 x 3 = 9, 4 x 4 = 16, dst. 
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3. Jarimatika 

  Jarimatika adalah menggunakan jari tangan untuk membantu menghitung 

hasil perkalian dua buah bilangan cacah. Seperti perkalian bilangan cacah 

dengan 9.  

Contoh: 2!×!9 = ⋯ 

Angkat jari tangan dan beri nomor dari 1 =10 mulai 

dari jempol.  

 

Tekuk jari nomor 2 karena akan melakukan perkalian 

sembilan dengan 2. Sehingga memisahkan 1 jari 

disebelah kiri dan 8 jari disebelah kanan 

 

Maka hasil perkaliannya adalah 18,  

banyak jari di sebelah kiri menunjukkan  puluhan 

dan banyak jari disebelah kanan menunjukkan 

satuan.  

 

  Jarimatika juga dapat digunakan untuk menghitug perkalian 2 buah 

biilangan yang lebih dari 5.  

Contohnya: 8!×!6 = ⋯ 

Angkat kedua jari tangan. Kurangkan 10 dengan 8 dan kurangkan 10 dengan 6. 

Hasil pengurangan ditunjukkan dengan jari tangan.  

 

 

 

 

   10 – 8 = 2    (jari kiri) 

   10 – 6 = 4.   (jari Kanan) 
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Hitung jumlah banyak jari yang ditekuk, masing 

-masing bernilai 10. Karena ada 4 jari yang ditekuk 

jumlahnya adalah 40.  

 

 

Hitung banyak jari di tangan kiri dan banyak jari di 

tangan kanan di kalikan.   

Sehingga diperoleh  2 X 4 = 8 

 

Maka 8 x 6 =  40 + 8 = 48 

 

 

  Selanjutnya adalah beberapa kegiatan yang dapat digunakan untuk 

mengembangkan konsep perkalian untuk siswa.  

 

KEGIATAN 3.8: Menghitung banyak anggota badan 

Empat anak berkumpul. Guru memberi aba-aba.Misalnya aba-aba: kaki. Maka 

siswa harus menghitung banyak kaki 4 anak tadi dalam bentuk perkalian. Aba-

aba dapat diganti dengan telinga, mata, tangan, dsb. 

 

KEGIATAN 3.9: membuat persamaan perkalian (1) 

Kepada siswa diberikan kertas berpetak yang berisi segi empat yang diwarnai. 

Siswa diminta membuat bentuk perkalian dari segi empat tersebut 
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KEGIATAN 3.10: Membuat persamaan perkalian 

Diberikan beberapa kondisi perkalian, siswa membuat persamaan perkalian dan 

menghitung hasil perkaliannya. 

 

 

 

 

 

 

KEGIATAN 3.11: Bermain dengan dadu 

Diperlukan dua buah dadu dan selembar kertas untuk mencatat. Permainan 

dilakukan secara berpasangan. Seorang pemain melemparkan kedua dadu. 

Kemudian mencatatnya di atas kertas, dan menghitung hasil perkaliannya. 

Kemudian dilanjutkan oleh pemain lain. Seorang pemain akan kehilangan giliran 

jika jawabannya salah. Permainan dilakukaan dalam 10 giliran. Pada akhir 

permain hasil perkalian dikumpulkan. Pemenangnya adalah yang mengumpulkan 

angka terbanyak. 

D. PEMBAGIAN BILANGAN CACAH 
1. Konsep Pembagian  

Pembagian merupakan pemisahan sekumpulan benda menjadi beberapa 

kelompok yang sama banyak anggotanya. Seperti seorang ibu yang mepunyai 6 

buah permen. Hendak diberikan sama banyak kepada ketiga orang anaknya.  
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Peristiwa di atas dalam matematika dapat disimbolkan dengan 6:3 

Pembagian 6: 3 juga dapat dijelaskan dengan pendekatan yang berbeda 

Tersedia enam buah permen: 

 

 

Kepada anak ditanyakan, berapa banyak kelompok yang terbentuk jika 

setiap kelompok jumlahnya 2 permen ? 

 

 

 

 

Dalam operasi pembagian penting dibangun hubungan antara simbul 

pembagian dengan makna pembagian yaitu membagi dengan jumlah sama 

banyak.  

Mengajarkan  dasar pembagian tidak terlepas dari perkalian. Hal tersebut 

penting, karena siswa dapat membantu siswa memahami pembagian. 

Memahami konsep pembagian hendaknya diawali dengan menggunakan benda 

konkret.  

2.Fakta Dasar Pembagian 

Fakta dasar pembagian diartikan sebagai pembagian antara bilangan yang 

terdiri dari 2 angka dengan bilangan 1 angka. Fakta dasar pembagian dapat 

dilatih dengan cara berikut : 

a. Membagi sebagian 

Contoh soal: 24 : 3 = … 

Dengan menggunakan alat peraga siswa memikirkan jika ada 24 kubus, 

dimasukkan kedalam 3 kantong, berapa banyak kubus pada setiap kantong ? 
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Siswa dapat memasukkan 5 kubus kedalam setiap kantong, ternyata 

masih sisa 9 kubus. Kemudian dimasukkan 2 kubus lagi kedalam setiap 

kantong masih sisa 3 kubus. Lalu dimasukkan 1 kubus kedalam setiap 

kantong, dan tidak ada kubus yang tersisa. Maka dengan demikian, banyak 

kubus setiap kantong adalah 8, sehingga 24 : 3 = 8  

b. Pengurangan berulang 

     12 : 4 dapat dihitung dengan menggunakan 12 pensil ke dalam gelas.  

   

 

 

                          12- 4 = 8    8 -4 = 4 4 – 4 = 0 

   Sehingga pensil habis setelah dimasukkan ke dalam gelas ke tiga. Sehingga  

12: 4 = 3 

3. Operasi kebalikan dari perkalian 

     Contoh: 12 : 4 =  

   Persamaan tersebut diubah kedalam bentuk perkalian sehingga 

4 x       = 12 atau          x 4 = 12 

 Berikut beberapa kegiatan pembelajaran untuk pemahaman pembagian 

kepada siswa 

KEGIATAN 3.12: Membentuk barisan 

12 anak berkumpuil didepan kelas. Kemudian guru meminta anak membentuk 

barisan sesuai dengan perintah guru. Misalkan guru berkata: “Bentuk barisan 2 

berbanjar”. Keduabelas anak mengatur diri dengan setiap banjarnya ada 6 orang 

anak. Dengan demikian anak sedang melakukan pembagian 12: 2 = 6 

Guru dapat mengganti perintah dengan membentuk barisan 4 berbanjar, dst. 
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KEGIATAN 3.13: Melingkari gambar 

Siswa di minta membagi 15 dengan 5 dengan cara melingkari gambar bola. 

 

 

 

 

E. LATIHAN 
1. Sebutkan cara untuk menjelaskan konsep penjumlahan  dan 

pengurangan 

2. Pilihlah salah satu buku ajar matematika kelas I SD. Amatilah konsep 

penjumlahan dan pengurangan dalam buku itu. Bandingkan dengan apa 

yang telah anda pelajari dalam bab ini. 

3. Sebutkan cara untuk menjelaskan konsep perkalian dan pembagian. 

4. Pilihlah salah satu buku ajar kelas 4 SD. Bagaimana menurut anda 

tentang kobsep perkalian dan pembagian yang terdapat pada buku itu ? 

5. Buatlah rencana untuk menjelaskan penyelesaian soal berikut: 

a. 2 + 3 = ………. 

b. 6 – 4 = ………. 

c. 4 x 5 = ……… 

d. 24 : 4 = ………. 
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BAB.$VII$
OPERASI$BILANGAN$CACAH:$ALGORITMA$

  

 Setelah anak mempelajari operasi bilangan fakta dasar (telah dibahas 

pada bab III), anak telah siap untuk memahami operasi bilangan untuk bilangan 

yang lebih besar seperti bilangan melebihi 10. Untuk melakukan operasi bilangan 

yang lebih besar seperti lebih dari 10 diperlukan pemahaman tentang nilai 

tempat.  

A. NILAI TEMPAT 
 Nilai tempat berdasarkan kepada sitem bilangan yang dipakai di negara 

kita yaitu sistim Hindu Arab. Sistem bilangan Hindu Arab mempunyai karakteristik 

sebagai berikut: 

a. Basis 10. Istilah basis berarti kumpulan. Dalam sistem bilangan Hindu 

Arab, 10 adalah nilai yang merupakan batas untuk pembentukan 

kumpulan baru. Sistem bilangan Hindu Arab menggunakan 10 angka, dari 

0 sampai 9.  

b. Nilai tempat. Letak angka menentukan nilai. Seperti 25 dan 52, angka 2 

pada 25 bernilai 20 sedangkan angka 2 pada 52 bernilai 2 satuan. 

c. Menggunakan nol (0). Angka 0 (nol) memberi kesempatan untuk  

 Sebelum memulai pembelajaran nilai tempat, siswa sudah mempunyai 

pengetahuan prasyarat mempuanyai kemampuan menghitung benda dari 1 

sampai  9 dan membaca atau menulis bilangan dari 0 sampai 9. Selain itu 

mereka juga mampu menyatakan 3 dapat dinyatakan sebagai “3+0”, “2+1”, “1+2” 

dan “0+3”. Kemampuan ini diperlukan sebagai dasar pemahaman untuk bilangan 

lebih besar dari 10, seperti 12 dapat dianyatakan sebagai 10 + 2.  

Kemampuan dasar nilai tempat adalah pengelompokkan. Nilai tempat 13 

dapat ditentukan membuat kelompok yang beranggotakan 10. Setiap kelompok 

yang beranggotakan 10 disebut puluhan. Sedangkan yang tidak mencukupi 

membuat 10 disebut satuan 
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          13       10            +  3 

            Maka, 13 = 1 puluhan + 3 satuan 

            Atau  13 = 10 + 3 
 Untuk bilangan yang lebih besar dapat digunakan kacang-kacangan, 

kubus, kelereng, dll. Seperti contoh berikut untuk bilangan 54 digunakan kacang-

kacangan.  

 

 

 

 

 

  

 54 Buah kacang, di kelompokkan atas 10 buah kacang dan didapat 5 

kelompok dan sisa 4.  Setiap 10 buah kacang pun dapat di tempel pada stik es 

krim berbentuk batang. Maka diperoleh 5 puluhan dan 4 satuan, sehingga dapat 

dituliskan dalam bentuk berikut: 

  54 = 5 puluhan + 4 satuan 

  54 = 50 + 4 
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 Berikut beberapa alat peraga yang dapat digunakan untuk 

mengembangkan nilai tempat kepada siswa SD 

 

Misalkan 23, dapat ditunjukkan dengan 23 buah kepingan. Setiap kali 

anak mendapakan 10 kepingan, anak harus menukarnya dengan 1 puluhan.  

 23 keping bertebaran 

 

 

  

 

Secara abstrak, bilangan 23 disajikan dalam tabel berikut: 

Puluhan Satuan 

2 3 

                 

 Atau dapat juga ditulis:  

23 =  2 puluhan + 3 satuan 

Diadopsi dari Van de Walle (2013) 

 

 Alat peraga tersebut mampu menunjukkan 10 satuan sama dengan 

dengan 1 puluhan. 10 buah puluhan sama dengan 1 ratusan. 10 ratusan sama 

dengan 1 ribuan.  Anak harus mengalami secara langsung bagaimana 

pertukaran 10 satuan menjadi puluhan atau 10 puluhan menjadi ratusan. 

Kegiatan tersebut sangat membantu anak ketika anak sudah mengerjakan soal 

abstrak.  

 Beberapa kegiatan yang dapat digunakan untuk membantu siswa 

mengenal nilai tempat adalah sebagai berikut: 
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 Pada kegiatan 4.1 siswa mencoba membuat kereta api dari mainan 

bongkar pasang. 10 buah bongkar pasang dapat dikumpulkan menjadi puluhan. 

Anak diminta untuk membuat gerbong dari 10 buah bongkar pasang. 

KEGIATAN 4.1: Kereta api 

Anak diberi 15 buah bongkar pasang. Minta anak untuk membuat kereta api 

dengan menyambungkan 10 buah bongkar pasang. Kurang dari 10 buah tidak 

dapat membentuk kereta api. Tanyakan kepada siswa berapa banyak gerbong 

yang terbentuk dan berapa banyak sisanya. Ulangi kegiatan diatas dengan 

mengkombinasikan bilangan dari 11 sampai 19.  

 

 

 

 

Berbeda dengan kegiatan 4.1, siswa bekerja menggunakan benda 

konkret pada awalnya, dilanjutkan dengan menyatakan banyak benda secara 

simbulik berdasarkan nilai tempat.  

KEGIATAN 4.2: Nilai tempat dengan Block Dienes 

Beri anak 12 buah satuan, dan tabel nilai tempat. Minta anak mengelompokkan 

10 satuan menjadi 1 puluhan dan anak menghitung sisanya. Arahkan anak 

untuk menyatakan bahwa 12 adalah 1 puluhan dan 2 satuan, dan catat dalam 

tabel. Lakukan kegiatan yang sama dengan bilangan lain. 

 

 

 

 



!

!

98!

 

Setelah anak memahami nilai tempat satuan dan puluhan, dilanjutkan 

dengan nilai tempat ratusan dan ribuan. Hubungan antara satuan, puluhan, 

ratusan ribuan dapat kita lihat dalam tabel berikut: 

 

Berikut alat peraga untuk menyatakan satuan, puluhan, ratusan dan ribuan.  

 

 

 

 

 

 

Sehingga 314,    jika  dinyatakan dengan Blok Dienes akan menjadi 

seperti berikut: 

 

 

 

 

 

Ribuan Ratusan Puluhan  Satuan Keterangan 

  1 0 10 satuan atau 1 puluhan 

 1 0 0 10 puluhan atau 1 ratusan 

1 0 0 0 10 ratusan atau 1 ribuan 

3! 1" 4!
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       314 = 3 ratusan + 1 Puluhan + 4 satuan    

       314 = 300 + 10 + 4 

Hubungan antara konsep bilangan, notasi dan  cara membacanya dapat 

dilihat pada bagan berikut: 

 

                    Konsep Bilangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hubungan setiap komponen pada bagan di atas harus kuat, sehingga 

apabila diberikan sekumpulan benda, anak dapat menuliskan lambangnya. Jika 

disebutkan sebuah bilangan, anak dapat menunjukkan dengan benda konkret 

dan menuliskan simbulnya.  

Nilai tempat dikatakan kunci utama operasi bilangan karena setiap 

langkah pada proses pengerjaan operasi bilangan sangat tergantung kepada 

pemahaman nilai tempat. Seringkali guru, tidak menekankan keutamaan nilai 

tempat pada pengerjaan operasi bilangan. Sedangkan pengetahuan dan 

kemampuan nilai tempat memberi kekuatan terhadap sistim bilangan yang 

dgunakan. Semakin anak memahami prinsip dan kegunaan nilai tempat, anak 

akan semakin mudah menyelesaikan soal-soal operasi bilangan. 

LISAN!

“Tiga!puluh!dua”!

!

Dua!puluh!tiga!

TULISAN!

32!

!

23!
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Berikut kegiatan bermain untuk mengembangkan kemampuan nilai 

tempat.     

KEGIATAN 4.3: Bermain Bank 

Diperlukan 1 kepingan merah, 15 kepingan berwarna hijau, 15 kepingan 

kuning, dan dadu. Serta tabel seperti berikut : 

RIBUAN RATUSAN PULUHAN SATUAN 

 

 

 

   

 

Banyak pemain  3-5 orang, salah satu bertindak sebagai bandar. Aturannya 

adalah   3 kepingan kuning=1 kepingan hijau, 3 kepingan hijau = 1 kepingan 

merah. Pemain pertama melempar dadu, dan bandar memberi kepingan kuning 

sebanyak mata dadu. Kemudian pemain menukar 3 keping kuning dengan 1 

keping hijau kepada bandar. Permain bergilir searah jarum jam. Jika telah 

terkumpul 3 kepingan hijau, pemain boleh menukar dengan koin merah 

B. ALGORITMA PENJUMLAHAN 
Algoritma penjumlahan adalah salah satu cara penyelesaian operasi 

penjumlahan yang dipelajari di sekolah. Algoritma bukanlah cara yang terbaik 

tetapi hanyalah prosedur penyelesaian yang dipelajari di sekolah. 

Algoritma penjumlahan akan efektif jika diajarkan dengan menggunakan 

Block Dienes atau alat peraga lain yang sejenis.  

Berikut adalah penjumlahan  dua bilangan terdiri dari dua angka tanpa 

teknik menyimpan. Alat yang digunakan adalah Block Dienes yang terbuat dari 

kacang kedelai 
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Contoh: 16! + !12 = … 

 

Pada gambar terlihat bahwa setelah digabung, terdapat dua puluhan dan 8 

satuan sehingga hasilnya menjadi 28. Cara bersusun panjang dan bersusun 

pendek dapat kita buat berdasarkan gambar diatas sebagai berikut: 

Cara Bersusun Panjang Cara Bersusun Pendek 

16! = !10 + 6 

12! = !!10 + 2 

             = !20! + !8 

               = !28 

                 16  

                 12!! 
                 26 

 

 

Berikut penjumlahan dua bilangan yang terdiri dari dua angka dengan 

teknik satu kali menyimpan.  
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Contoh:   36 + 28 = … 

 

Tunjukkan 36 dan 28 dengan 

blok Dienes 

 

 

Apa yang harus digabungkan 

pertama kali ? 

Berapa 6 + 8 ? Kemudian 

gabungkan semua puluhan. 

Berapa 3 + 2 ? 

 

Apakah 14 cukup untuk 

membuat puluhan ? Ternyata 

cukup untuk membuat satu 

puluhan. Letakkan pada tempat 

puluhan. Berapa sisanya ? 

Berapakah hasil 

penjumlahannya? 

 

 

 

                                           

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

Sedangkan cara bersusun panjang dan cara singkatnya  36 + 48 = .... adalah  

sebagai berikut: 

 36       =   30 + 6      

 28   +  =   20 + 8   

            =   50 + 14 

                     =   50 + 10 + 4 

            =    60 + 4 

            =    64 

36!mempunyai!3!puluhan!dan!6!satuan!!

28!mempunyai!2!puluhan!dan!8!satuan!!

14!diuraikan!menjadi!1!puluhan!dan!4!satuan!!

!10!satuan!
dapat!

membentuk!
1!puluhan!
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!4! satuan! tidak! boleh!
ditempatkan! dikolom! satuan!
karena! terdiri! 1!puluhan!dan! ! 4!
satuan.! Maka! 1! puluhan! di!
tempatkan!di!tempat!puluhan.!!

 

Bentuk singkat nya adalah : 

  

 

 

 

 

 

Berikut adalah untuk penjumlahan dua buah bilangan ratusan dengan teknik 

menyimpan. 

635! + !528! =!. . . .!
 

 

 

 

 

 

 

   

Diadopsi dari Reys (2007) 

 Pada kolom satuan, 13 satuan diubah menjadi 1 puluan dan 3 satuan. 

Puluhan yang terbentuk di pindahkan ke temapat puluhan, sehingga terdapat 6 

puluhan. Begitu juga 6 ratusan dan 5 ratusan membentuk 1 ribuan dan 1 ratusan. 

Sehingga 635 + 528 = 1163.  

Puluhan Satuan 

1 
3 6 
 

2 8 
 

5 4 

 



!

!

104!

Jadi cara bersusun pajangnya  dapat diuraikan dengan cara berikut: 

 635  = 600 + 30 + 5 

 528  = 500 + 20 + 8 

         = 1100 + 50 + 13 

         = 1000 + 100 + 50 +10 +3 

                      = 1000 + 100 + 60 + 3 

                      = 1163 

 Proses penjumlahan yang terjadi pada benda konkret tidak berbeda 

dengan proses yang terjadi secara simbulik. Pada block Dienes, 11 rarusan 

diubah menjadi 1 ribuan dan 1 ratusan, hal tersebut juga terjadi pada simbulik. 13 

satuan berubah menjadi 1 puluhan dan 3 satuan. Terakhi r terjadi penggabungan 

5 puluhan dan 1 puluhan menghasilkan 6 puluhan.  

Sedangkan cara bersusun pendek atau sering disebut cara singkat adalah 

sebagai beritkut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ribuan Ratusan Puluhan Satuan 

 
 

 
6 

1 
3 5 

 5 2 8 

1 1 6 2 
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Berikut adalah penjumlahan 2 buah bilangan ribuan dengan teknik menyimpan 

 

 

 

 

 

 

Sifat Operasi Penjumlahan  

 Sifat operasi penjumlahan dipahami anak dengan cara eksplorasi.  

Diadopsi dari Reys (2007) 

 Dengan cara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 Operasi penjumlahan bilangan bulat mempunyai sifat komutatif dan 

asosiatif. Berikut sifat komutatif (pertukaran) akan dijelaskan dengan 

menggunakan alat peraga persegi.  

 

Misalkan, 3 dinyatakan dengan  

               dan 4  dinyatakan dengan  

Ribuan Ratusan Puluhan Satuan 

1 
1 

1 
3 

 
7 4 

1 6 5 3 

3 0 2 7 
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3 + 4 = …. 4 + 3 = …. 

                                          

7 7 

 

Sedangkan sifat asosiatif (pengelompokkan) dijelaskan dengan 

menghitung   (3 + 4) + 2, apakah hasilnya sama dengan 3 + (4 + 2)? 

Anak mengerjakan soal itu dengan menggunakan Quetionare road dan 

membandingkan hasilnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedua penjumlahan diatas menghasilkan batang yang sama panjang. 

Sifat diatas disebut dengan sifat asosiatif yaitu pertukaran urutan pengerjaan 

bilangan tidak mengubah hasil. 

C. ALGORITMA PENGURANGAN 

 Pembahasan algoritma pengurangan tidak berbeda dengan algoritma 

penjumlahan. Diawali dengan pengurangan dengan alat peraga saja, kemudian 

dilanjutkan dengan pencatatan setiap langkah.  

3! 4! 2!

3! 4! 2!

7" 2!

6!3!

Hasil!
penjumlahan!
Sama!panjang!

9!

9!
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 Kadangkala pada pengurangan, bilangan yang hendak dikurangkan nilai 

satuan atau puluhannnya kurang dari bilangan pengurang seperti 21 – 6 =  

 

 Ketika mengurangkan 1 dengan 6 tidak dapat dilakukan maka perlu 

menukar 1 puluhan dengan 10 satuan, sehingga di peroleh 11 satuan. Dengan 

adanya 11 satuan maka 11 – 6 dapat dilakukan.  

 Berikut adalah pengurangan dua buah bilangan dua angka dengan 

teknik tanpa meminjam.  

Contoh: 56 – 24 =… 

Nyatakan 56 dalam bentuk 

 Dienes. Apakah  

4 dapat diambil  

dari 6 ? Apakah 20 dapat 

diambil dari 50? 

 

Apakah  

4 dapat diambil dari 6 ? 

Apakah 20 dapat diambil dari 

50? 

 

Sisanya 32 

 

 

 

 

 

Ambil!6!Ditukar!
dengan!10!
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 Bentuk bersusun panjang dari pengurangan di atas adalah; 

 56   = 50 + 6 

 24 = 20 + 4 _ 

  = 30 + 2 

  = 32 

 Bentuk bersusun pendek atau cara singkatnya adalah” 

 

 

 

 

Berikut     85 - 48 = … diselesaikan dengan Blok Dienes.  

 

Nyatakan 85 dalam bentuk 

 Blok Dienes. Apakah  

8 dapat diambil  

dari 5 ? 

 

 

 

 

Tidak.  

Tukarkan 1 puluhan dengan 

10 satuan. Berapa banyak  

puluhan dan satuan sekarang ? 

 

 

 

Apakah dapat diambil 8 dari 15 

satuan?  

Apakah dapat diambil 4 puluhan 

dari 7 puluhan ? 

 

 

 

 

Puluhan Satuan 

5 6 

2 4 

3 2 
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Sisanya adalah 37 

 

 

 

Maka bentuk bersusun panjanga adalah 

 85     =   80 + 5   = 70 + 15 

 48 _  =   40 + 8 _ = 40 + 8 _ 

                    =  30 +  7 

                  =  37 

Seperti halnya pada penjumlahan bilangan cacah, pada 

pengurangan pun, proses pengurangan dengan menggunakan konkret 

sejalan dengan proses pengurangan yang dilakukan pada bersusun 

panjang. Pengurangan dengan cara singkat adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Karena menukar 1 puluhan dari 8 puluhan maka terjadi perubahan bentuk 

tanpa merubah nilai yaitu 8 puluhan dan 5 satuab berubah menjadi 7 puluhan 

dan 15 satuan. Akibatnya 15 satuan dapat dikurangi dengan 8 satun 

menghasilkan 7. Sehingga 65 – 48 = 37.  

Pengurangan bilangan yang mempunyai angka nol sering menyulitkan 

siswa. Seperti 405 – 137, siswa harus melakukan penukaran sebanyak dua kali. 

Puluhan Satuan 

7 
8 

15 
5 

4 8 

3 7 
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Pertama untuk puluhan dan untuk satuan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada 

ilustrasi berikut: 

 

         400 + 5 

 

         300 + 100 + 5 

 

         300 + 90 + 15 

 

Sisanya adalah  268 

Penyelesaian dalam bentuk bersusun panjang adalah sebagai berikut: 

 

405 = 400 + 0  + 5  = 300 + 100 + 5 = 300 + 90 + 15 

137 = 100 + 30 + 7 = 100 + 30   + 7 = 100 + 30 +  7 

     = 200 + 60 + 8 

     = 268 

Bentuk penyelesaian cara singkat adalah: 

R P S 

3 
4 

9 
0 

15 
5 

1 3 7 

2 6 8 

Berikut pengurangan 500 – 327 

 

 

Diambil!
yang!
berwarna!
merah!
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 Ketika dinyatakan dengan Block Dienes, tidak terdapat puluhan dan 

satuan pada bilangan 500. Oleh itu perlu mengubah bentuk ratusan ke puluhan 

dan puluhan ke satuan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.  

 

 

 

 

 

 

              172 

 

 Tampak pada gambar 1 ratusan dari 500 ditukar dengan 10 puluhan. 

Kemudian 1 dari 10 puluhan di tukar dengan 10 satuan. Sehingga 500 berubah 

menjadi 4 ratusan 9 puluhan dan 10 satuan. Selanjutkan pengurangan dengan 

327 dapat dilakukan. Bentuk singkatnya adalah: 

R P S 

4 
5 

9 
0 

10 
0 

3 2 7 

1 7 3 

 

 Mengacu kepada penggunaan Block Dienes, pada penyelesaian dengan 

cara singkat, tampak dengan jelas bahwa 500 ditukar menjadi 4 ratusan + 9 

puluhan + 10 satuan. Dengan demikian 500 sekarang sudah dapat dikurangi 

dengan 327 dan hasilnya 173 

 

173!
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D. ALGORITMA PERKALIAN 

 Perkalian untuk bilangan yang terdiri dari 2 digit atau lebih tetap 

menggunakan pendekatan pengulangan penjumlahan. Seperti perkalian 3 x 16, 

dapat digambarkan dengan beberapa cara, seperti berikut: 

       

       

       

 

                                     10                                           6 

Gambar di atas, dapat dibuat notasi matematis sbb: 

  3 X 16 = (3 X 10) + (3 X 6) 

            =  30 + 18 

            =  48 

 Secara singkat dapat ditulis 

             16                                                 16 

    3  x             3 x 

  18           48    

  30 + 

  48 

 

Perkalian bilangan dengan satu angka lebih mudah dipahami oleh anak. 

Sedangkan perkalian dengan bilangan 2 angka agak sulit bagi anak. Secara 

visual kita dapat gambarkan 32 x 24, berikut seperti berikut: 

30                                                  2 

3!
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20 x 30 

 

20 x 2 

                                      4  x 30 
2 X 4 

 

Mengacu kepada gambar kita dapat menghitung 32 X 24 dengan cara 

bersusun panjang dan cara singkat sebagai berikut: 

                    32                                                                  32     

        24 x             24   x                               

                      8               (4 x 2)          128        (4 x 32)  

                  120    (30 x 4)                                       640  +             (20x32) 

                    40    (20 x 2)                                768 

                   600 +          (30 x 20) 

                   768 

  

Tahapan penyelesaian perkalian dengan menggunakan alat peraga 

samapai kepada cara pendek sebaiknya disampaikan kepada anak. Anak sudah 

seharusnya mendapat kesempatan mengalami cara fisik dan secara mental 

bagaimana proses perkalian itu terjadi. Tahapan itu disampaikan secara 

sistematis. Perkalian cara panjang dijelaskan dengan menggunakan pendekatan 

luas dibantu dengan gambar. Perkalian bilangan dua angka akan membentuk 4 

daerah persegi panjang. Jumlah luas daerah persegi panjang merupakan hasil 

perkalian.  

20 

!

4 

!
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E. ALGORITMA PEMBAGIAN 
Sebelum kita bahas tentang pembagian untuk bilangan yang lebih besar 

kita ingat kembali fakata dasar pembagian. Pada soal 8 : 2, dapat diselesaikan 

dengan cara membagikan 8 permen kepada 2 orang.  

 

 

     A              B            A           B             A            B            A             B 

Jika kedua orang itu adalah A dan B, ternyata A mendapat 4 buah dan B 

mendapat 4 buah. Dengan demikian setiap orang mendapat 4 permen, sehingga     

8:2 = 4 

Untuk bilangan yang lebih besar seperti 24: 6, juga diselesaikan dengan 

prinsip yang sama. Pertama setiap orang dibagai 1 permen, terpakai 6 permen 

dan masih sida 18 permen lagi. Karena sisanya masih banyak, pembagian 

berikutnya dibagikan 2 permen kepada setiap orang. Terpakai 12 permen dan 

masih ada sisa 6 permen. Karena permen tinggal sedikit mungkin setiap orang 

hanya dapat 1 permen, sehingga permennya habis. Akibatnya setiap orang 

mendapat 4 permen, sehingga 24: 6 = 4.  

Berikut 34: 2, diselesaikan dengan menggunakan alat peraga Block 

Dienes. 
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Secara abstrak dapat dituliskan: 

            2   34   =   10 + 7 = 17 

        20  

                      14 

                      14 

                      . . 

 

F. LATIHAN 
1. Bagaimana menjelaskan 9 + 3 = .... dengan menggunakan alat peraga? 

2. Bagaimana menjelaskan 25 – 8 = .... dengan meggunakan Block Dienes? 

3. Buatlah algoritma untuk 26 + 18 = ... ! 

4. Buatlah algoritma untuk 3 X 12 = ...  ! 

5. Buatlah algoritma untuk 124 : 4  = ...! 
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BAB VIII. BILANGAN BULAT 
 

 Bilangan bulat terbentuk dari gabungan bilangan cacah dan bilangan 

negatif. Bilangan negatif merupakan jenis bilangan yang juga banyak digunakan 

dalam kehidupan sehari-hari. Bilangan bulat diperlukan untuk menjawab 

pertanyaan berapakah hasil dari 4 – 6 ? Kita tidak dapat menentukan hasilnya 

pada bilangan cacah. Untuk menjawab itu kita perlu bilangan lain, yaitu bilangan 

negatif. Selanjutnya akan dipaparkan bilangan bulat selengkapnya.  

A. KONSEP BILANGAN BULAT 

 Bilangan bulat dapat diilustrasikan dengan peristiwa yang terjadi dalam 

kehidupan sehari-hari disekitar kita. Mintalah anak mengamati orang yang 

sedang lalu lalang di koridor sekolah. Ada orang yang berjalan ke arah kanan, 

dan ada pula orang berjalan kearah kiri. Berjalan kekanan dan kekiri adalah dua 

hal yang berlawanan. Jika Adi berjalan 5 langkah kekanan dan Tini 3 langkah 

kekiri. Kita dapat menuliskan Adi berjalan sejauh 5 langkah sedangkah Tini 

sejauh -3 langkah.   

                                    -3                             5 

       

 Kita juga dapat meminta anak mengamati orang yang menaiki tangga. 

Misalkan Rini naik sejauh 4 anak tangga, tetapi Budi turun sejauh 6 anak tangga. 

Kita dapat menuliskan jarak yang ditempuh Rini adalah 4 dan jarak yang 

ditempuh Budi adalah -6.  

                               

                                                     

 

 

Adi!Tini!
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 Dari dua contoh di atas, -3 dan -6 disebut bilangan negatif. Bilangan 

negatif dalam penulisannya diberi tanda (-).Hubungan bilangan negatif dengan 

bilangan asli dapat kita lihat dalam gambar berikut: 

 

 

 

    -5      -4     -3      -2      -1       0       1       2       3       4        5 

 

 

 

Pada gambar diatas terlihat bahwa setiap bilangan asli mempunyai pasangan 

bilangan negatif, seperti  

 1 berpasangan dengan -1 

                       2 berpasangan dengan -2 

 3 berpasangan dengan -3, dst.  

Setiap pasangan bilangan itu disebut juga lawan satu sama lain, artinya seperti 

berikut: 

    1 lawannya -1 

  -2 lawannya 2 

   4 lawannya -4, dst 

Sekarang kita akan bahas contoh penggunaan bilangan negatif dalam 

kehidupan sehari.  

a. Suhu es batu adalah 4 derajat dibawah 0 Celsius.  

Dilambangkan dengan -4oC. 

b. Sebuah kapal selam berada pada jarak 25 m di bawah permukaan laut. 

Kapal selam berada pada kedalaman -15 m  

c. Sebuah lift dalam sebuah gedung.  Lift itu bergerak naik dan bergerak 

turun. Adakalanya lift itu berada di tingkat 2 dibawah lantai dasar. Lift itu 

dapat dikatakan berada pada lantai  -2.  

Bilangan!bulat!positif!Bilangan!!bulat!negatif!
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Kumpulan bilangan asli dengan lawannya  disebut dengan bilangan bulat. 

Kita dapat menuliskan bilangan bulat  sbb: 

         (…, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, …) 

Bilangan bulat lebih dari nol  disebut bilangan bulat positif, yaitu: 

 ( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, …) 

Bilangan bulat kurang dari nol disebut bilangan bulat negatif, yaitu 

 (-1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, …) 

Sedangkan bilangan nol disebut dengan bilangan netral.  

 Dengan garis bilangan anak dapat melihat hubungan antara bilangan. 

Karena anak sudah belajar bahwa 4 > 2, 5 < 7, 3 > 0 tidak sukar bagi anak untuk 

menerapkan konsep itu pada bilangan negatif. Bilangan yang berada disebelah 

kanan selalu lebih dari bilangan yang ada disebelah kirinya. Sehingga,  -1> -2, -3 

> -7 dan 0 > -1, dst.  

 Pengenalan bilangan bulat mengacu pada prinsip berikut: 

 

                    Konsep Bilangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISAN!

“Negatif!empat”!

!

Dua!puluh!tiga!

TULISAN!

A4!

!

23!
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 Pembelajaran bilangan bulat dapat dilakukan dengan beberapa 
kegiatan berikut: 

KEGIATAN 5.1: Mengenal bilangan bulat 

Mintalah dua orang siswa ke depan kelas. Siswa pertama memberi aba aba, 

sedangkan siswa kedua melakukan gerakan maju mundur. 

Anak pertama berkata: negatif 3 

Anak kedua akan bergerak mundur sebanyak 3 langkah 

!

 Setelah melakukan gerakan secara fisik, siswa akan membuat model 

bilangan bulat dengan menggunakan benda-benda yang berbeda warna atau 

bentuk.  

KEGIATAN 5.2: Membuat model 

            Guru meminta siswa mengambil daun berbeda warna dihalaman sekolah. 

Kemudian disepakati daun berwarna hijau untuk negatif dan daun berwarna 

merah untuk positif.  

            Lalu guru menyebutkan bilangan tertentu, siswa akan membuat model 

dari bilangan tersebut. Misalkan guru menyebutkan bilangan 3, siswa menata 3 

daun warna merah di atas meja. Jika guru menyebutkan bilangan -5, siswa 

menata 5 daun hijau di atas meja. 

           Guru juga dapat mengganti alat peraga sendok dan garpu mainan, tutup 

botol berbeda warna, dll 

 
B. PENJUMLAHAN BILANGAN BULAT 

 Penjumlahan pada bilangan bulat, pada dasarnya sama dengan 

penjumlahan pada bilangan cacah. Penjumlahan diselesaikan dengan prinsip 

penggabungan. Untuk memudahkan pemahaman penjumlahan, diperlukan alat 



!
!
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peraga berupa potongan kertas atau plastik berbentuk setengah lingkaran. 

Sebelum menggunakannya, terlebih dahulu disepakati  tiga hal seperti berikut: 

 

                      kepingan positif 

  kepingan negatif 

  nol 

                       Bilangan positif terletak pada sebelah atas 

                       Bilangan negatif terletak pada sebelah bawah 

 

 Terdapat 3 jenis soal pada penjumlahan bilangan bulat: 

1. Penjumlahan 2 bilangan bilangan bulat positif 

 Mari kita lihat penggunaan alat peraga itu untuk  beberapa soal berikut : 

2 +4 = …… 

 

               

        

                  2        +           4                     =  6 

 6 + (-2) = ….. 

                                              

 

        Membentuk 0 

   6                   +    (-2)           =      4 

  

2 positif bergabung dengan 2 negatif, masing-masing membentuk nol. 

Akhirnya didapat 4 buah setengah lingkaran positif,sehingga 6 + (-2) = 4 

2. Penjumlahan bilangan bulat positf dan bilangan bulat negatif.  
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3 + (-5) = ... 

 

 

 

 3          +   -5       =    -2 

 

Diperoleh hasilnya -2 karena terdapat 3 dan -3 bergabung membentuk nol 

 Sementara  untuk (-4) + 3 dapat dijelaskan dengan cara berikut: 

 

 

 

 (-4 )         +   3       =    (-1) 

 

3. Penjumlahan 2 buah bilangan bulat negatif 

 (-4) + (-3) = 

 

 

 

 

  (-4)           +   (-3)        =       (-7)   

 

Dengan mudah diperoleh (-4) + (-3)  =  (-7) 

 Kegiatan penjumlah dapat dilatihkan dengan cara berikut: 
!
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Di!

KEGIATAN 5.3: Penjumlahan bilangan bulat 

            Guru memisalkan siswa putri sebagai model bilangan bulat positif dan 

siswa putra sebagai model bilangan bulat negatif. Guru menyebutkan soalnya 

kemudian siswa membuat model penjumlahan di depan kelas. 

Ketika siswa putri berhadapan dengan siswa putri maka itu dianggap sebagai nol 

 

!

C. PENGURANGAN BILANGAN BULAT  
!

Pada operasi pengurangan bilangan bulat, juga digunakan prinsip 

pengambilan. Perhatikan soal berikut: 

 

              7 – 3 = 

 

 

                                                                 di ambil 

           Diperoleh sisa nya 4 

  

 

Berikut akan diterapkan prisip tersebut pada pengurangan bilangan bulat 

berikut:  

1. Pengurangan bilangan positif dengan bilangan negatif. 

3 – (-2) = …… 

 

 

Akan diambil 2 buah kepingan negatif. Hal itu tidak dapat dilakukan 

karena pada barisan kepingan di atas tidak mempunyai kepingan negatif. 

Untuk itu kita ubah bentuk penyajian  3 dengan cara berikut 
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Pada barisan kepingan di atas terdapat kepingan negatif, sehingga dapat 

diambil 2 kepingan negatif.  

 

 

    

 Hasil terakhir didapat,  

              

 

 5 kepingan positif, sehingga 3 – (-2) = 5 

2. Pengurangan bilangan negatif dengan bilangan positif 

             (-5) – 3 = ... 

 

 

Terdapat 5 buah kepingan negatif, disana tidak ada kepingan merah yang 

bisa diambil. OLeh sebab itu perlu ditambahkan nol, sehingga 

 

 

Dengan tanpa merubah nilai, terdapat 3 buah nol. Artinya sekarang dapat 

diambil 3 buah kepingan merah, 

 

 

 

Hasil terakhir diperoleh: 
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8 buah kepingan negatif, sehingga   (-5) – 3 = -8 

3. Pengurangan 2 buah bilangan bulat negatif 

 (-8) – (-5) = ... 

 Sediakan 8 buah kepingan hitam 

 

 

 Kemudian diambil 5 buah kepingan hitam 

 

 

 Didapat sisanya  

 

 

Dengan mengambil 5 buah kepingan negatif dari 8 buah kepingan negatif 
diperoleh sisanya adalah 3 buah kepingan negatif. Sehingga (-8) – (-5) = (-3) 

D. PERKALIAN BILANGAN BULAT  

 Operasi perkalian bilangan bulat mengacu kepada penjumlahan berulang. 

Bilangan pertama menunjukkan berapa banyak kelompok dan bilangan kedua 

menunjukkan berapa banyak anggota pada setiap kelompok.  

1. Perkalian bilangan positif dengan negatif 

 3 x (-4) = ... 

 

 

 

 

 Sehingga diperoleh 3 x (-4) = (-12) 



!
!
!

!
!

125!

2. Perkalian dua buah bilangan negatif 

  (-2) x (-3)= …. 

                  Awali dengan nol 

 

 

Kita akan mengmbil 2 kelompok yang beranggotakan (-3). Jadi perlu 

menunjukkan nol dengan 6 buah kepingan negatif dan 6 keping positif.   

 

 

 

 

 

                 Diambil   2 kelompok masing-masing (-3) 

 

  

 

 

 Yang tersisa adalah 6, jadi  (-2) x (-3) = 6  

Perkalian dengan bilangan pertama adalah bilangan negatif seperti          

3 x (-4) diartikan berapa kali penambahan terhadap nol. Sedangkan perkalian 

dengan bilangan pertama bilangan negatif seperti (-2) X (-3), yang terjadi adalah 

sebaliknya yaitu berapa kali pengambilan dari nol.  

3. Perkalian bilangan negatif dengan bilangan positif 

 (-4) x 3 = ... 

 Pengulangan bilangan sebanyak negatif tidak mungkin terjadi dalam 

kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu perkalian bilangan negatif dengan bilangan 

positif dikerjakan dengan bantuan sifat komutatif. 
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 (-4) x 3 = 3 x (-4)  

             = -12 

E. PEMBAGIAN BILANGAN BULAT 

 Sebelum membahas operasi pembagian, kita ingat kembali pembagi 

pada bilangan cacah. Pada 6 : 2, kita gunakan pendekatan ada berapa banyak 

kelompok beranggotakan 2 sehingga diperoleh 6. 

 

 

 

 

Ternyata hanya diperlukan 3 kelompok untuk membuat 6, sehingga 6 : 2 = 3 

1. Pembagian dua buah bilangan negatif 

Prinsip di atas kita gunakan untuk menyelesaikan (-10) : (-2). Dengan 

cara yang sama asumsikan ada berapa kelompok (-2) untuk memperoleh       

(-10). Kita dapat gambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Ternyata  diperlukan 5 kelompok (-2) untuk memperoleh (-10) sehingga,             
(-10) : (-2) adalah 5. 

2. Pembagian bilangan negatif dengan bilangan positif  

 Kita lihat bentuk soal yang lain (-8) : 2. Bentuk soal ini lebih mudah 

karena dapat diselesaikan dengan pendekatan berikut: 8 keping negatif di 

kelompokkan menjadi 2 kelompok. Berapa anggota setiap kelompok? 
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Setiap kelompok berisi (-4), sehingga (-8) : 2 = (-4) 

3. Pembagian bilangan positif dengan negatif 

 Pembagian bilangan negatif dengan bilangan positif diselesaikan dengan 

bantuan pola bilangan.  

 Contoh: 6 : (-3) = ... 

Dibuat pola bilangan seperti berikut: 

 6 X 2 = 12 

 6 X 1 =  6  

 6  X 0 = 0 

 6  X (-1) = -6 

 6  X (-2) = - 12  

 

 Pada pola tersebut terlihat bahwa setiap bilangan pengali berkurang 1 

maka hasilnya akan berkurang 6.  

 Perhatikan 6 X (-2) = -12, artinya :  (-12) : 6 = (-2) dan (-12) : (-2) = 6 

Sehingga disimpulkan, bahwa: 

1. bilangan negatif dibagi bilangan positif adalah bilangan negatif 
2. Bilangan negatif dibagi bilangan negatif adalah bilangan positif 

 Sehingga  6 : (-3) = 2 

 

 



!
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F. LATIHAN 

1. Sebutkan  5 macam penerapan bilangan negatif dalam kehidupan sehari-
hari.  

2. Rancanglan soal bilangan bulat yang berdasarkan pada konteks pada 
no.1 

3. Selesaikan soal no.2 dengan menggunakan alat peraga 

4. Amatilah seorang guru yang sedang melaksanakan pembelajaran tentang 
bilangan bulat!  

a. Sebutkan kelemahan yang terjadi selama proses pembelajaran 

b. Tentukan upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah 
tersebut.  
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BAB#IX.#BILANGAN#PECAHAN#
 

 Bilangan rasional atau pecahan merupakan termasuk materi yang sulit 

dipahami anak diantara bilangan lainnya. Berbagai upaya dapat dilakukan untuk 

membantu anak. Diantaranya menyajikan masalah secara kontekstual, 

menggunakan alat peraga manipulatif. Disamping perlu pecahan disampaikan 

dalam bentuk hands on experience, belajar kelompok atau belajar dengan 

bermain. 

A. KONSEP PECAHAN 

Tujuan pertama dalam mengembangkan konsep pecahan pada anak 

adalah pemahaman akan konsep bagian dari keseluruhan. Misalkan ada 2 

potong coklat akan dibagikan kepada 4 orang anak. Setiap anak tidak dapat 

memperolah satu potong karena hanya ada 2 potong coklat.  Bagaimana cara 

menyelesaikan masalah tersebut:  

   

                                                                        

                   

        !   ! !   !  ? 

 Bila anak dapat menunjukkan kemampuan membagi sesuatu menjadi 

sama besar atau sama banyak, maka kita dapat menjelaskan konsep bilangan 

pecahan kepada mereka.  

 Bilangan pecahan dapat dijelaskan denganmenggunakan model luas 

daerah, model pengukuran panjang dan model set. Model luas daerah 

memanfaatkan bangun datar seperti persegi, lingkaran, segitiga, dll. Bangun 

datar tersebut dapat dibuat pada kertas bertitik, papan berpaku atau potongan 

kertas. 



!
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 !
!               !!                                     

!
!  

Model pengukuran panjang dibuat dengan menggunakan pita kertas atau garis 

bilangan. 

                !!                                                    
!
! 

 

      0         !!          
!
!         

!
!                1 

           Model set adalah model dengan menggunakan kepingan, kubus atau 

simbul-simbul pada kertas. 

 

 

 

 !
!                  !

! 

Semua alat peraga di atas digunakan secara bergantian dengan kegiatan yang 

menarik sehingga anak kaya dengan berbagai tampilan bilangan pecahan. 

  



!
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Pengenalan konsep pecahan dengan menggunakan alat peraga dapat dilihat 

pada gambar berikut:  

 

Maka coklat yang telah dimakan dapat dalam bentuk pecahan seperti berikut: 

!
!   

 

 

 

 

 

 Dengan dua ilustrasi di atas dapat disimpulkan bahwa pecahan adalah 

sebagian dibandingkan dengan keseluruhan. Kita dapat membuat hubungan 

antara model, simbol dan nama simbol bilangan pecahan dalam diagram berikut: 

 

 

Sebuah!kue!coklat!dipotong!
menjadi!6!bagian.!

1!potong!sudah!dimakan!!

!

Seorang!anak!mewarnai!
3!ekor!gajah!dengan!
warna!pink.!Sisanya!abu?
abu.!!

Banyak!kue!yang!dimakan!

Banyak!potongan!kue!semuanya!

3!gajah!warna!pink!

Banyak!gajah!seluruhnya!



!

!

!

!

132!

 

 

                    Konsep Bilangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Siswa perlu ditanamkan konsep bilangan pecahan dengan baik, karena 

bilangan pecahan termasuk materi yang sulit. Berikut kegiatan pegenalan 

bilangan pecahan dari tahap konkret ke tahap abstrak 

KEGIATAN 6.1: Mengenal pecahan 

Siswa diminta menyebutkan pecahan dari soal berikut, berdasarkan gambar.  

 

 

 

a. Berapa siswa yang memakai topi? 

b. Berapa banyak siswa semuanya? 

c. Berapa bilangan pecahan untuk siswa yang memakai topi? 

d. Berapa bilangan pecahan untuk siswa yang tidak memakai topi? 

e. Berapa bilanganpecahan untuk siswa laki-laki? 

f. Berapa bilanganpecahan untuk siswa perempuan? 

LISAN!

“3!per!delapan”!

!

Dua!puluh!tiga!

TULISAN!

!

23!
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KEGIATAN 6.2: Mengarsir bangun 

Diberikan kertas berpetak. Kemudian digambar diatas bangun persegi, persegi 

panjang, lingkaran dan segitiga. 

 

 

 

!
!                        

!
!                         

!
!                      

!
! 

Arsirlah bangun sesuai dengan pecahan yang ada dibawahnya. 

 

Kegiatan 6.3: Menentukan nilai pecahan 

 

Siswa diminta menuliskan bentuk pecahan dari gambar yang di arsir 

  

 

 

 



!

!

!

!

134!

 Notasi pecahan menggunakan dua bilangan yang dipisahkan oleh tanda 

per dan biasa disebut penyebut dan pembilang. Tetapi untuk anak SD Kelas 

Awal, istilah tesebut belum tepat digunakan. Untuk sementara kita dapat 

menggantinya dengan sebutan bilangan atas untuk pembilang dan bilangan 

bawah untuk penyebut.  

KEGIATAN 6.4: Membuat model pecahan 

Ambillah dua piring kertas berbeda warna. Buatlah garis lurus dari pusat 

lingkaran ke tepi lingkaran. Guntinglah menurut garis tadi. Kemudian masukkan 

satu sisi lingkaran ke sisi lainnya. Sehingga dapat diputar 

                                                                                                                   !! 

 

 

Nyatakan pecahan berikut dengan memutar piringan:  !!,  
!
! 

 

 

B. PENJUMLAHAN PECAHAN 

 Penjumlahan pecahan memerlukan  pemikiran yang lebih tinggi dari 

pada penjumlahan pada bilangan cacah. Prinsip penjumlahan pada bilangan 

cacah tidak berbeda dengan prinsip penjumlahan pada bilangan cacah yaitu 

menggunakan prinsip penggabungan. Kesulitan anak dalam penjumlahan 

pecahan dapat dihindari melalui penggunaan benda kongret dan gambar.  

Berikut ini akan diuraikan penjumlahan pecahan dalam bentuk 

penjumlahan pecahan yang mempunyai penyebut sama dan tidak sama.  
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1. Penjumlahan 2 bilangan pecahan biasa yang mempunyai penyebut sama 

Contoh : 
!
!  +  

!
!!!= ............. 

Kita dapat menggambarkan  !! sebagai satu bagian dari persegi panjang yang 

dibagi tiga. 

 

 

 Kemudian diambil dua bagian, lalu digabungkan. 

 

 

Gabungannya menunjukkan hasil dari !! + !!  yaitu 2 bagian dari 3 bagian atau !!.  

Sehingga :  
!
! + !!  = !!. 

Kita juga akan mendapatkan hasil yang sama dengan cara berikut: 

                   !! + !! =   !!!!  = !!. 

Penjumlahan pun dapat diselesaikan dengan menggunakan garis 

bilangan. Seperti soal berikut:  !! + !
!
! !=! 

  

 

                   0      !!            
!
!      !!          

!
!        

!
!         1          !!          

!
!         

!
! 

Tampak pada gambar di atas  
!
! + !

!
! != !

!
! 

1
3 

1
3 

1
3 

1
3 ∪ 

1
3 

→ 1
3 

1
3 
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2. Penjumlahan 2 bilangan pecahan biasa yang mempunyai penyebut tidak 

sama 

Dua buah pecahan yang mempunyai penyebut berbeda dapat 

dijumlahkan jika kedua penyebutnya disamakan. 

Contoh: Hitunglah  
!
!  + !! = … 

Penjumlahan kedua bilangan itu dapat digambarkan dengan cara berikut: 

Gambar dua persegi dan persegi pertama dibagi 2 secara tegak untuk !!  

dan persegi kedua dibagi 3 secara mendatar untuk menunjukkan !! .  

 

                 !!                                
!
! 

Kemudian persegi pertama dibagi  3 secara mendatar dan persegi kedua 

dibagi 2 secara tegak 

                                       

             ∪ 

        !! = !!                   
!
! = !! 

Sekarang kita gabungkan bagian berwarna biru pada persegi kedua ke 

persegi pertama.  

                          

                                                            

Sehingga, gambarnya menjadi: 

                             

                                                            

dan hasil penjumlahannya adalah 5 bagian dari 6 yaitu 
!
! 



!
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Untuk penyelesaian secara abstrak, menyamakan kedua penyebut 

dilakukan dengan  mencari sebuah bilangan yang dapat membagi 2 dan juga 

dapat membagi 3. Bilangan itu adalah 6. Seterusnya kita lakukan hal seperti 

berikut: 

           Karena  
!
! = !!! !× !

!
! = !

!
!    dan    

 !! = !! !× !
!
!! = !

!
! 

            maka,     !! + !! = !! + !! = !! 

 

C. PENGURANGAN PECAHAN        

 Pengurangan pada bilangan pecahan pada dasarnya tidak berbeda 

dengan pengurangan pada bilangan cacah yaitu dijelaskan dengan 

menggunakan pendekatan pengambilan dan pemisahan.  

1. Pengurangan 2 Bilangan Pecahan Biasa yang Mempunyai Penyebut 

Sama 

     Contoh :  !!  -  
!
! = ............. 

Kita dapat menggambarkan !!!!sebagai tiga bagian dari persegi panjang yang 

dibagi empat 

 

 

             Tiga bagian menunjukkan 
!
! 

    



!
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!
!  -  

!
!!!!berarti satu bagian diambil dari tiga bagian 

    

 Sehingga sisanya adalah: 

 

    

 

                jadi    
!
!  -  

!
!!= !! 

Setelah pengerjaan dengan gambar kita dapat melakukan pengerjaan 

secara aljabar seperti berikut; 

         !!  -  
!
!!=!

!!!
!  =  !! 

 Pengurangan pun dapat dijelaskan dengan menggunakan garis bilangan. 

 Contoh:  
!
! !− !!

!
! != ⋯ 

 

 

 

         0        !!          
!
!       !!         

!
!        

!
!        1           !!          

!
!         

!
! 

   Tampak pada gamar di atas bahwa 
!
! !− !!

!
! != !

!
! 

 

diambil!
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2. Pengurangan 2 Bilangan Pecahan Biasa yang Mempunyai Penyebut 

Tidak Sama 

Dua buah pecahan yang mempunyai penyebut berbeda dapat 

dikurangkan jika kedua penyebutnya sama. 

Contoh: Hitunglah   
!
! - 

!
!  = 

Penjumlahan kedua bilangan itu dapat digambarkan dengan cara berikut: 

Gambar dua persegi dan persegi pertama dibagi 2 secara tegak untuk ½ dan 

persegi kedua dibagi 3 secara mendatar untuk menunjukkan 1/3.  

            
!
!                                                     !! 

Kemudian persegi pertama dibagi  3 secara mendatar dan persegi kedua 

dibagi 2 secara vertikal.  

        
!
!   

                                                          
!
!          

!
! = !

!
!                      

!
!  =  !! 

Sekarang kita ambil bagian dari persegi pertama yang berwarna biru 

sebanyak kotak biru pada persegi kedua, 

                          

                                                            

Sehingga, gambarnya menjadi seperti berikut: 

dan hasil pengurangannya adalah 1 bagian dari 6 yaitu   !! 



!
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D. PERKALIAN PECAHAN 

Perkalian pada pecahan dapat dikerjakan dengan cara penjumlahan 

berulang.   

 Contoh 1.  3 x !! =   ..... 

Kita dapat gambarkan dengan persegi berikut, ¼ dinyatakandengan derah 

berwarna merah. 

            3 x  
!
!  =  !! !!+ !

!
! !+

!
!     

  

 

     

    Dari gambar diperoleh bahwa  
!
! !!+ !

!
! !+ !

!
!   = !!    

 Jadi:   3 x  
!
!  =   !!   

 Contoh 2.   
!
! !× !

!
! != !…. 

Untuk menyelesaikan perkalian ini kita memerlukan plastik persegi yang 

kita gambar seperti berikut: 

                                               !!       

          !! 

  

 

!
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Kedua plastik itu kita letakkan berimpit, sehingga kita dapatkan gambar seperti 

berikut: 

 

 

 

Karena berimpit akan terlihat daerah yang diarsir dua kali. Daerah  itu 

merupakan hasil perkalian dan besarnya adalah 2 bagian dari 12 yaitu !!" 

 Jadi :    
!
! !× !

!
! = !

!
!" 

E. PEMBAGIAN PECAHAN 

 Pembagian pada pecahan seringkali merupakan bagian paling sulit dalam 

operasi pecahan. Dalam hal ini diperlukan alat peraga yang beragam pada 

penjelasan tahap awal sebelum menjelaskan secara absrak kepada siswa. 

 Penjelasan pembagian pecahan pada tahap pengenalan diperagakan 

dengan menggunakan apersepsi pembagian pada bilangan cacah.  

         Misalnya:  12 : 4 = …. 

 

Soal di  atas dapat dijelaskan dengan menggunakan pendekatan berikut:  

Terdapat 12 orang anak dan akan dibentuk kelompok beranggotakan 4 

orang. Berapakah banyak kelompok yang dapat dibentuk? 

 

Sekarang, cara yang sama kita gunakan untuk soal berikut: 

         Misalnya:  2 : 
!
!  = … 

         Soal di atas dapat diubah menjadi kalimat seperti berikut: 

Berapa buah seperempatkah dalam 2? 
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Dengan demikian dapat diilustrasikan seperti berikut: 

 

1
4 

1
4  1

4 
1
4 

1
4 

1
4  1

4 
1
4 

 

Dalam gambar di atas tampak bahwa terdapat 8 buah 
!
!  dalam 2, sehingga, 

2 : 
!
!  = 8 

Sekarang, kalau kita ingat kembali kepada pembagian bilangan cacah 

yang dapat diselesaikan dengan pendekatan pengurangan berulang. Dalam 

pecahanpun dapat dilakukan hal yang sama. Sehingga soal tersebut dapat 

diselesaikan dengan cara berikut: 

2 – ! 14! − !
!
! − !

!
! − !

!
! − !

!
! − !

!
! − !

!
! − !

!
! = 0, maka 2 : 

!
!  = 8 

Penyelesaian di atas dapat diilustrasikan dengan menggunakan garis bilangan 

seperti berikut: 

 

 

 

0  !!           
!
!            

!
!          1          !!           

!
!            

!
!          2           !!         

!"
!  

Ternyata dibutuhkan 8 kali lompatan untuk bergerak sejauh seperempatan dari 2 

sampai ke 0. 



!
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 Setelah siswa memahami konsep pembagian dengan menggunakan 

media, selanjutnya pembagian dapat dilakukans secara abstrak. Untuk lebih 

jelasnya diberikan contoh seperti berikut: 

!
! ∶ !!

!
! = … 

Pernyataan tersebut dapat kita ubah menjadi berikut: 

2
3
1
4
= ⋯ 

 Penyebut dan pembilang di kalikan dengan bilangan yang sama, dalam 

hal ini dipilih 
!
! ! , supaya!nantinya!penyebut!berubah!menjadi!1 karena 

!
! !× !

!
! = 1, 

diperoleh: 

2
3
1
4
=
2
3 !!× !

4
1

1
4 !× !

4
1
= !

8
3
1 !!= !

8
3 

 Dengan kata lain, pembagian pecahan secara abstrak dapat 

diselesaikand dengan cara berikut: 

2
3 ∶ !

1
4 != !!

2
3 !× !

4
1 = !

8
3! 

F. BILANGAN DESIMAL 

 Bilangan desimal berdasarkan kepada bilangan dasar 10. Bilangan 

setelah satuan disebut bilangan desimal. Bilangan desimal mempunyai ciri tanda 

koma yang terletak setelah nilai tempat satuan seperti 2,36. Nilai tempat bilangan 

desimal adalah: 

 



!
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                                    X X X,X X X X 
Satuan             persepuluhan 

Puluhan                                                                                     perseratusan 

Ratusan            perseribuan 

                 persepuluh ribuan 

Bilangan desimal dipelajari setelah siswa memahami konsep pecahan dengan 

menggunakan pendekatan berikut: 

!
!" = 0,1    !

!"" = 0,01                             !
!""" = 0,001 

Hubungan model, simbul dan nama bilangan desimal dapat dilihat pada bagan 

berikut: 

  

Pengenalan desimal dapat menggunakan gambar seperti berikut: 

 

 

 

 Karena luas daerah !!   sama dengan luas daerah  
!
!" , maka                     

                
!
! = !

!
!" != 0,2! 

Lisan:!Nol!koma!tiga!Simbul:!0,3!
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 Berdasarkan gambar di atas maka, !! = !
!
!" = 0,4 

 Operasi hitung pada bilangan desimal dapat dilakukan diperkenalkan 

kepada siswa dengan menggunakan Block Dienes berikut: 

 

Sehingga 3,45 dimodelkan seperti berikut: 

 

1. Penjumlahan Bilangan Desimal 

 

    1,2 + 0,63  

 

 

0,01!

10!buah!0,01!akan!
membentuk!0,1!

10!buah!0,1!akan!
membentuk!1!

=!1,!83!



!
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 Bentuk singkat dapat dituliskan seperti berikut: 

 1,2 
 0,63 + 
 1,83 

2. Penjumlahan bilangan desimal 

 

      1,65 -1,21 

 

            0, 64 

 

 Bentuk singkatnya adalah: 

 1,65 

 1,21 _ 

 0,64 

 

G. LATIHAN 

1. Ubahlah soal berikur dalam bentuk soal ceritadegan konteks kehidupan 

sehari-hari. 

2. Lakukan observasi ke SD untuk mengamati proses pembelajaran bilangan 

pecahan di kelas. Diskusikan hasil observasi tsb. 

3. Jelaskan konsep pecahan 2!!  dengan menggunakan benda kongkret dan 

gambar. 

4.  Dengan cara bagaimanakah siswa menjawab soal 4 x !!  



!
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Pada barisan kepingan di atas terdapat kepingan negatif, sehingga dapat 

diambil 2 kepingan negatif.  

 

 

    

 Hasil terakhir didapat,  

              

 

 5 kepingan positif, sehingga 3 – (-2) = 5 

2. Pengurangan bilangan negatif dengan bilangan positif 

             (-5) – 3 = ... 

 

 

Terdapat 5 buah kepingan negatif, disana tidak ada kepingan merah yang 

bisa diambil. OLeh sebab itu perlu ditambahkan nol, sehingga 

 

 

Dengan tanpa merubah nilai, terdapat 3 buah nol. Artinya sekarang dapat 

diambil 3 buah kepingan merah, 

 

 

 

Hasil terakhir diperoleh: 

 



!
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8 buah kepingan negatif, sehingga   (-5) – 3 = -8 

3. Pengurangan 2 buah bilangan bulat negatif 

 (-8) – (-5) = ... 

 Sediakan 8 buah kepingan hitam 

 

 

 Kemudian diambil 5 buah kepingan hitam 

 

 

 Didapat sisanya  

 

 

Dengan mengambil 5 buah kepingan negatif dari 8 buah kepingan negatif 
diperoleh sisanya adalah 3 buah kepingan negatif. Sehingga (-8) – (-5) = (-3) 

D. PERKALIAN BILANGAN BULAT  

 Operasi perkalian bilangan bulat mengacu kepada penjumlahan berulang. 

Bilangan pertama menunjukkan berapa banyak kelompok dan bilangan kedua 

menunjukkan berapa banyak anggota pada setiap kelompok.  

1. Perkalian bilangan positif dengan negatif 

 3 x (-4) = ... 

 

 

 

 

 Sehingga diperoleh 3 x (-4) = (-12) 



!
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2. Perkalian dua buah bilangan negatif 

  (-2) x (-3)= …. 

                  Awali dengan nol 

 

 

Kita akan mengmbil 2 kelompok yang beranggotakan (-3). Jadi perlu 

menunjukkan nol dengan 6 buah kepingan negatif dan 6 keping positif.   

 

 

 

 

 

                 Diambil   2 kelompok masing-masing (-3) 

 

  

 

 

 Yang tersisa adalah 6, jadi  (-2) x (-3) = 6  

Perkalian dengan bilangan pertama adalah bilangan negatif seperti          

3 x (-4) diartikan berapa kali penambahan terhadap nol. Sedangkan perkalian 

dengan bilangan pertama bilangan negatif seperti (-2) X (-3), yang terjadi adalah 

sebaliknya yaitu berapa kali pengambilan dari nol.  

3. Perkalian bilangan negatif dengan bilangan positif 

 (-4) x 3 = ... 

 Pengulangan bilangan sebanyak negatif tidak mungkin terjadi dalam 

kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu perkalian bilangan negatif dengan bilangan 

positif dikerjakan dengan bantuan sifat komutatif. 



!
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 (-4) x 3 = 3 x (-4)  

             = -12 

E. PEMBAGIAN BILANGAN BULAT 

 Sebelum membahas operasi pembagian, kita ingat kembali pembagi 

pada bilangan cacah. Pada 6 : 2, kita gunakan pendekatan ada berapa banyak 

kelompok beranggotakan 2 sehingga diperoleh 6. 

 

 

 

 

Ternyata hanya diperlukan 3 kelompok untuk membuat 6, sehingga 6 : 2 = 3 

1. Pembagian dua buah bilangan negatif 

Prinsip di atas kita gunakan untuk menyelesaikan (-10) : (-2). Dengan 

cara yang sama asumsikan ada berapa kelompok (-2) untuk memperoleh       

(-10). Kita dapat gambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Ternyata  diperlukan 5 kelompok (-2) untuk memperoleh (-10) sehingga,             
(-10) : (-2) adalah 5. 

2. Pembagian bilangan negatif dengan bilangan positif  

 Kita lihat bentuk soal yang lain (-8) : 2. Bentuk soal ini lebih mudah 

karena dapat diselesaikan dengan pendekatan berikut: 8 keping negatif di 

kelompokkan menjadi 2 kelompok. Berapa anggota setiap kelompok? 



!
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Setiap kelompok berisi (-4), sehingga (-8) : 2 = (-4) 

3. Pembagian bilangan positif dengan negatif 

 Pembagian bilangan negatif dengan bilangan positif diselesaikan dengan 

bantuan pola bilangan.  

 Contoh: 6 : (-3) = ... 

Dibuat pola bilangan seperti berikut: 

 6 X 2 = 12 

 6 X 1 =  6  

 6  X 0 = 0 

 6  X (-1) = -6 

 6  X (-2) = - 12  

 

 Pada pola tersebut terlihat bahwa setiap bilangan pengali berkurang 1 

maka hasilnya akan berkurang 6.  

 Perhatikan 6 X (-2) = -12, artinya :  (-12) : 6 = (-2) dan (-12) : (-2) = 6 

Sehingga disimpulkan, bahwa: 

1. bilangan negatif dibagi bilangan positif adalah bilangan negatif 
2. Bilangan negatif dibagi bilangan negatif adalah bilangan positif 

 Sehingga  6 : (-3) = 2 

 

 



!
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F. LATIHAN 

1. Sebutkan  5 macam penerapan bilangan negatif dalam kehidupan sehari-
hari.  

2. Rancanglan soal bilangan bulat yang berdasarkan pada konteks pada 
no.1 

3. Selesaikan soal no.2 dengan menggunakan alat peraga 

4. Amatilah seorang guru yang sedang melaksanakan pembelajaran tentang 
bilangan bulat!  

a. Sebutkan kelemahan yang terjadi selama proses pembelajaran 

b. Tentukan upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah 
tersebut.  
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BAB#IX.#BILANGAN#PECAHAN#
 

 Bilangan rasional atau pecahan merupakan termasuk materi yang sulit 

dipahami anak diantara bilangan lainnya. Berbagai upaya dapat dilakukan untuk 

membantu anak. Diantaranya menyajikan masalah secara kontekstual, 

menggunakan alat peraga manipulatif. Disamping perlu pecahan disampaikan 

dalam bentuk hands on experience, belajar kelompok atau belajar dengan 

bermain. 

A. KONSEP PECAHAN 

Tujuan pertama dalam mengembangkan konsep pecahan pada anak 

adalah pemahaman akan konsep bagian dari keseluruhan. Misalkan ada 2 

potong coklat akan dibagikan kepada 4 orang anak. Setiap anak tidak dapat 

memperolah satu potong karena hanya ada 2 potong coklat.  Bagaimana cara 

menyelesaikan masalah tersebut:  

   

                                                                        

                   

        !   ! !   !  ? 

 Bila anak dapat menunjukkan kemampuan membagi sesuatu menjadi 

sama besar atau sama banyak, maka kita dapat menjelaskan konsep bilangan 

pecahan kepada mereka.  

 Bilangan pecahan dapat dijelaskan denganmenggunakan model luas 

daerah, model pengukuran panjang dan model set. Model luas daerah 

memanfaatkan bangun datar seperti persegi, lingkaran, segitiga, dll. Bangun 

datar tersebut dapat dibuat pada kertas bertitik, papan berpaku atau potongan 

kertas. 
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 !
!               !!                                     

!
!  

Model pengukuran panjang dibuat dengan menggunakan pita kertas atau garis 

bilangan. 

                !!                                                    
!
! 

 

      0         !!          
!
!         

!
!                1 

           Model set adalah model dengan menggunakan kepingan, kubus atau 

simbul-simbul pada kertas. 

 

 

 

 !
!                  !

! 

Semua alat peraga di atas digunakan secara bergantian dengan kegiatan yang 

menarik sehingga anak kaya dengan berbagai tampilan bilangan pecahan. 

  



!
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Pengenalan konsep pecahan dengan menggunakan alat peraga dapat dilihat 

pada gambar berikut:  

 

Maka coklat yang telah dimakan dapat dalam bentuk pecahan seperti berikut: 

!
!   

 

 

 

 

 

 Dengan dua ilustrasi di atas dapat disimpulkan bahwa pecahan adalah 

sebagian dibandingkan dengan keseluruhan. Kita dapat membuat hubungan 

antara model, simbol dan nama simbol bilangan pecahan dalam diagram berikut: 

 

 

Sebuah!kue!coklat!dipotong!
menjadi!6!bagian.!

1!potong!sudah!dimakan!!

!

Seorang!anak!mewarnai!
3!ekor!gajah!dengan!
warna!pink.!Sisanya!abu?
abu.!!

Banyak!kue!yang!dimakan!

Banyak!potongan!kue!semuanya!

3!gajah!warna!pink!

Banyak!gajah!seluruhnya!
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                    Konsep Bilangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Siswa perlu ditanamkan konsep bilangan pecahan dengan baik, karena 

bilangan pecahan termasuk materi yang sulit. Berikut kegiatan pegenalan 

bilangan pecahan dari tahap konkret ke tahap abstrak 

KEGIATAN 6.1: Mengenal pecahan 

Siswa diminta menyebutkan pecahan dari soal berikut, berdasarkan gambar.  

 

 

 

a. Berapa siswa yang memakai topi? 

b. Berapa banyak siswa semuanya? 

c. Berapa bilangan pecahan untuk siswa yang memakai topi? 

d. Berapa bilangan pecahan untuk siswa yang tidak memakai topi? 

e. Berapa bilanganpecahan untuk siswa laki-laki? 

f. Berapa bilanganpecahan untuk siswa perempuan? 

LISAN!

“3!per!delapan”!

!

Dua!puluh!tiga!

TULISAN!

!

23!



!
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KEGIATAN 6.2: Mengarsir bangun 

Diberikan kertas berpetak. Kemudian digambar diatas bangun persegi, persegi 

panjang, lingkaran dan segitiga. 

 

 

 

!
!                        

!
!                         

!
!                      

!
! 

Arsirlah bangun sesuai dengan pecahan yang ada dibawahnya. 

 

Kegiatan 6.3: Menentukan nilai pecahan 

 

Siswa diminta menuliskan bentuk pecahan dari gambar yang di arsir 

  

 

 

 



!
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 Notasi pecahan menggunakan dua bilangan yang dipisahkan oleh tanda 

per dan biasa disebut penyebut dan pembilang. Tetapi untuk anak SD Kelas 

Awal, istilah tesebut belum tepat digunakan. Untuk sementara kita dapat 

menggantinya dengan sebutan bilangan atas untuk pembilang dan bilangan 

bawah untuk penyebut.  

KEGIATAN 6.4: Membuat model pecahan 

Ambillah dua piring kertas berbeda warna. Buatlah garis lurus dari pusat 

lingkaran ke tepi lingkaran. Guntinglah menurut garis tadi. Kemudian masukkan 

satu sisi lingkaran ke sisi lainnya. Sehingga dapat diputar 

                                                                                                                   !! 

 

 

Nyatakan pecahan berikut dengan memutar piringan:  !!,  
!
! 

 

 

B. PENJUMLAHAN PECAHAN 

 Penjumlahan pecahan memerlukan  pemikiran yang lebih tinggi dari 

pada penjumlahan pada bilangan cacah. Prinsip penjumlahan pada bilangan 

cacah tidak berbeda dengan prinsip penjumlahan pada bilangan cacah yaitu 

menggunakan prinsip penggabungan. Kesulitan anak dalam penjumlahan 

pecahan dapat dihindari melalui penggunaan benda kongret dan gambar.  

Berikut ini akan diuraikan penjumlahan pecahan dalam bentuk 

penjumlahan pecahan yang mempunyai penyebut sama dan tidak sama.  



!
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1. Penjumlahan 2 bilangan pecahan biasa yang mempunyai penyebut sama 

Contoh : 
!
!  +  

!
!!!= ............. 

Kita dapat menggambarkan  !! sebagai satu bagian dari persegi panjang yang 

dibagi tiga. 

 

 

 Kemudian diambil dua bagian, lalu digabungkan. 

 

 

Gabungannya menunjukkan hasil dari !! + !!  yaitu 2 bagian dari 3 bagian atau !!.  

Sehingga :  
!
! + !!  = !!. 

Kita juga akan mendapatkan hasil yang sama dengan cara berikut: 

                   !! + !! =   !!!!  = !!. 

Penjumlahan pun dapat diselesaikan dengan menggunakan garis 

bilangan. Seperti soal berikut:  !! + !
!
! !=! 

  

 

                   0      !!            
!
!      !!          

!
!        

!
!         1          !!          

!
!         

!
! 

Tampak pada gambar di atas  
!
! + !

!
! != !

!
! 

1
3 

1
3 

1
3 

1
3 ∪ 

1
3 

→ 1
3 

1
3 



!
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2. Penjumlahan 2 bilangan pecahan biasa yang mempunyai penyebut tidak 

sama 

Dua buah pecahan yang mempunyai penyebut berbeda dapat 

dijumlahkan jika kedua penyebutnya disamakan. 

Contoh: Hitunglah  
!
!  + !! = … 

Penjumlahan kedua bilangan itu dapat digambarkan dengan cara berikut: 

Gambar dua persegi dan persegi pertama dibagi 2 secara tegak untuk !!  

dan persegi kedua dibagi 3 secara mendatar untuk menunjukkan !! .  

 

                 !!                                
!
! 

Kemudian persegi pertama dibagi  3 secara mendatar dan persegi kedua 

dibagi 2 secara tegak 

                                       

             ∪ 

        !! = !!                   
!
! = !! 

Sekarang kita gabungkan bagian berwarna biru pada persegi kedua ke 

persegi pertama.  

                          

                                                            

Sehingga, gambarnya menjadi: 

                             

                                                            

dan hasil penjumlahannya adalah 5 bagian dari 6 yaitu 
!
! 



!
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Untuk penyelesaian secara abstrak, menyamakan kedua penyebut 

dilakukan dengan  mencari sebuah bilangan yang dapat membagi 2 dan juga 

dapat membagi 3. Bilangan itu adalah 6. Seterusnya kita lakukan hal seperti 

berikut: 

           Karena  
!
! = !!! !× !

!
! = !

!
!    dan    

 !! = !! !× !
!
!! = !

!
! 

            maka,     !! + !! = !! + !! = !! 

 

C. PENGURANGAN PECAHAN        

 Pengurangan pada bilangan pecahan pada dasarnya tidak berbeda 

dengan pengurangan pada bilangan cacah yaitu dijelaskan dengan 

menggunakan pendekatan pengambilan dan pemisahan.  

1. Pengurangan 2 Bilangan Pecahan Biasa yang Mempunyai Penyebut 

Sama 

     Contoh :  !!  -  
!
! = ............. 

Kita dapat menggambarkan !!!!sebagai tiga bagian dari persegi panjang yang 

dibagi empat 

 

 

             Tiga bagian menunjukkan 
!
! 

    



!
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!
!  -  

!
!!!!berarti satu bagian diambil dari tiga bagian 

    

 Sehingga sisanya adalah: 

 

    

 

                jadi    
!
!  -  

!
!!= !! 

Setelah pengerjaan dengan gambar kita dapat melakukan pengerjaan 

secara aljabar seperti berikut; 

         !!  -  
!
!!=!

!!!
!  =  !! 

 Pengurangan pun dapat dijelaskan dengan menggunakan garis bilangan. 

 Contoh:  
!
! !− !!

!
! != ⋯ 

 

 

 

         0        !!          
!
!       !!         

!
!        

!
!        1           !!          

!
!         

!
! 

   Tampak pada gamar di atas bahwa 
!
! !− !!

!
! != !

!
! 

 

diambil!



!
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2. Pengurangan 2 Bilangan Pecahan Biasa yang Mempunyai Penyebut 

Tidak Sama 

Dua buah pecahan yang mempunyai penyebut berbeda dapat 

dikurangkan jika kedua penyebutnya sama. 

Contoh: Hitunglah   
!
! - 

!
!  = 

Penjumlahan kedua bilangan itu dapat digambarkan dengan cara berikut: 

Gambar dua persegi dan persegi pertama dibagi 2 secara tegak untuk ½ dan 

persegi kedua dibagi 3 secara mendatar untuk menunjukkan 1/3.  

            
!
!                                                     !! 

Kemudian persegi pertama dibagi  3 secara mendatar dan persegi kedua 

dibagi 2 secara vertikal.  

        
!
!   

                                                          
!
!          

!
! = !

!
!                      

!
!  =  !! 

Sekarang kita ambil bagian dari persegi pertama yang berwarna biru 

sebanyak kotak biru pada persegi kedua, 

                          

                                                            

Sehingga, gambarnya menjadi seperti berikut: 

dan hasil pengurangannya adalah 1 bagian dari 6 yaitu   !! 



!
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D. PERKALIAN PECAHAN 

Perkalian pada pecahan dapat dikerjakan dengan cara penjumlahan 

berulang.   

 Contoh 1.  3 x !! =   ..... 

Kita dapat gambarkan dengan persegi berikut, ¼ dinyatakandengan derah 

berwarna merah. 

            3 x  
!
!  =  !! !!+ !

!
! !+

!
!     

  

 

     

    Dari gambar diperoleh bahwa  
!
! !!+ !

!
! !+ !

!
!   = !!    

 Jadi:   3 x  
!
!  =   !!   

 Contoh 2.   
!
! !× !

!
! != !…. 

Untuk menyelesaikan perkalian ini kita memerlukan plastik persegi yang 

kita gambar seperti berikut: 

                                               !!       

          !! 

  

 

!



!
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Kedua plastik itu kita letakkan berimpit, sehingga kita dapatkan gambar seperti 

berikut: 

 

 

 

Karena berimpit akan terlihat daerah yang diarsir dua kali. Daerah  itu 

merupakan hasil perkalian dan besarnya adalah 2 bagian dari 12 yaitu !!" 

 Jadi :    
!
! !× !

!
! = !

!
!" 

E. PEMBAGIAN PECAHAN 

 Pembagian pada pecahan seringkali merupakan bagian paling sulit dalam 

operasi pecahan. Dalam hal ini diperlukan alat peraga yang beragam pada 

penjelasan tahap awal sebelum menjelaskan secara absrak kepada siswa. 

 Penjelasan pembagian pecahan pada tahap pengenalan diperagakan 

dengan menggunakan apersepsi pembagian pada bilangan cacah.  

         Misalnya:  12 : 4 = …. 

 

Soal di  atas dapat dijelaskan dengan menggunakan pendekatan berikut:  

Terdapat 12 orang anak dan akan dibentuk kelompok beranggotakan 4 

orang. Berapakah banyak kelompok yang dapat dibentuk? 

 

Sekarang, cara yang sama kita gunakan untuk soal berikut: 

         Misalnya:  2 : 
!
!  = … 

         Soal di atas dapat diubah menjadi kalimat seperti berikut: 

Berapa buah seperempatkah dalam 2? 



!
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Dengan demikian dapat diilustrasikan seperti berikut: 

 

1
4 

1
4  1

4 
1
4 

1
4 

1
4  1

4 
1
4 

 

Dalam gambar di atas tampak bahwa terdapat 8 buah 
!
!  dalam 2, sehingga, 

2 : 
!
!  = 8 

Sekarang, kalau kita ingat kembali kepada pembagian bilangan cacah 

yang dapat diselesaikan dengan pendekatan pengurangan berulang. Dalam 

pecahanpun dapat dilakukan hal yang sama. Sehingga soal tersebut dapat 

diselesaikan dengan cara berikut: 

2 – ! 14! − !
!
! − !

!
! − !

!
! − !

!
! − !

!
! − !

!
! − !

!
! = 0, maka 2 : 

!
!  = 8 

Penyelesaian di atas dapat diilustrasikan dengan menggunakan garis bilangan 

seperti berikut: 

 

 

 

0  !!           
!
!            

!
!          1          !!           

!
!            

!
!          2           !!         

!"
!  

Ternyata dibutuhkan 8 kali lompatan untuk bergerak sejauh seperempatan dari 2 

sampai ke 0. 



!
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 Setelah siswa memahami konsep pembagian dengan menggunakan 

media, selanjutnya pembagian dapat dilakukans secara abstrak. Untuk lebih 

jelasnya diberikan contoh seperti berikut: 

!
! ∶ !!

!
! = … 

Pernyataan tersebut dapat kita ubah menjadi berikut: 

2
3
1
4
= ⋯ 

 Penyebut dan pembilang di kalikan dengan bilangan yang sama, dalam 

hal ini dipilih 
!
! ! , supaya!nantinya!penyebut!berubah!menjadi!1 karena 

!
! !× !

!
! = 1, 

diperoleh: 

2
3
1
4
=
2
3 !!× !

4
1

1
4 !× !

4
1
= !

8
3
1 !!= !

8
3 

 Dengan kata lain, pembagian pecahan secara abstrak dapat 

diselesaikand dengan cara berikut: 

2
3 ∶ !

1
4 != !!

2
3 !× !

4
1 = !

8
3! 

F. BILANGAN DESIMAL 

 Bilangan desimal berdasarkan kepada bilangan dasar 10. Bilangan 

setelah satuan disebut bilangan desimal. Bilangan desimal mempunyai ciri tanda 

koma yang terletak setelah nilai tempat satuan seperti 2,36. Nilai tempat bilangan 

desimal adalah: 

 



!

!

!

!
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                                    X X X,X X X X 
Satuan             persepuluhan 

Puluhan                                                                                     perseratusan 

Ratusan            perseribuan 

                 persepuluh ribuan 

Bilangan desimal dipelajari setelah siswa memahami konsep pecahan dengan 

menggunakan pendekatan berikut: 

!
!" = 0,1    !

!"" = 0,01                             !
!""" = 0,001 

Hubungan model, simbul dan nama bilangan desimal dapat dilihat pada bagan 

berikut: 

  

Pengenalan desimal dapat menggunakan gambar seperti berikut: 

 

 

 

 Karena luas daerah !!   sama dengan luas daerah  
!
!" , maka                     

                
!
! = !

!
!" != 0,2! 

Lisan:!Nol!koma!tiga!Simbul:!0,3!



!

!

!

!

145!

 

 

 

 

 Berdasarkan gambar di atas maka, !! = !
!
!" = 0,4 

 Operasi hitung pada bilangan desimal dapat dilakukan diperkenalkan 

kepada siswa dengan menggunakan Block Dienes berikut: 

 

Sehingga 3,45 dimodelkan seperti berikut: 

 

1. Penjumlahan Bilangan Desimal 

 

    1,2 + 0,63  

 

 

0,01!

10!buah!0,01!akan!
membentuk!0,1!

10!buah!0,1!akan!
membentuk!1!

=!1,!83!



!
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 Bentuk singkat dapat dituliskan seperti berikut: 

 1,2 
 0,63 + 
 1,83 

2. Penjumlahan bilangan desimal 

 

      1,65 -1,21 

 

            0, 64 

 

 Bentuk singkatnya adalah: 

 1,65 

 1,21 _ 

 0,64 

 

G. LATIHAN 

1. Ubahlah soal berikur dalam bentuk soal ceritadegan konteks kehidupan 

sehari-hari. 

2. Lakukan observasi ke SD untuk mengamati proses pembelajaran bilangan 

pecahan di kelas. Diskusikan hasil observasi tsb. 

3. Jelaskan konsep pecahan 2!!  dengan menggunakan benda kongkret dan 

gambar. 

4.  Dengan cara bagaimanakah siswa menjawab soal 4 x !!  
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BAB. X 
KESULITAN BELAJAR MATEMATIKA 

 

Kesulitan belajar matematika disebut juga diskalkulia (dyscalculis). Istilah 

diskalkulia memiliki konotasi medis, yang memandang adanya keterkaitan 

dengan gangguan sistem syaraf pusat.  

 Menurut Lerner dalam Mulyono (1999:259) ada beberapa karakteristik 

anak kesulitan belajar matematika, yaitu: 

a. Gangguan konsep keruangan 

Konsep hubungan keruangan seperti atas-bawah, puncak-dasar, jauh-dekat, 

tinggi-rendah, depan-belakang, awal-akhir umumnya telah dikuasai anak 

pada saat belum masuk SD. Adanya gangguan dalam memahami konsep 

keruangan dapat mengganggu anak dalam memahami sistem bilangan, 

geometri secara keseluruhan. 

b. Abnormalitas persepsivisual 

Anak tidak dapat melihat hubungan antara objek dengan kelompoknya. 

Sering juga anak tidak mampu membedakan bentuk-bentuk geometri. 

c. Asosiasi visual-motor 

Anak tidak dapat menghitung benda-benda secara berurutan. Dalam hal ini 

anak tidak dapat melakukan korespondensi satu-satu. 

d. Perseverasi 

Perhatian anak melekat pada satu objek pada waktu yang lama sehingga 

anak susah mengalihkan perhatian dan konsentrasi pada hal baru. 

e. Kesulitan mengenal dan memahami simbul 

Anak tidak dapat membedakan simbol-simbol operasi bilangan sepprti +, -, 

x, :, =, <, >, dll. Kesulitan ini dapat disebabkan gangguan memori dan juga 

persepsi visual. 

f. Kesulitan dalam bahasa dan membaca 

Matematika pada hakikatnya bahasa simbol. Oleh karena itu kesulitan 

membaca dapat mempengaruhi anak dalam memahami soal cerita. 
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A. KARAKTERISTIK KESULITAN MATEMATIKA SISWA 
Kebanyakan pola kesalahan yang dilakukan oleh siswa tergantung 

kepada kemampuan masing-masing siswa. Kesulitan belajar matematika siswa 

dapat dikelompokkan seperti berikut; 

1. Kesalahan operasi bilangan 

Siswa melakukan pengurangan seharusnya penjumlahan 

2. Kesalahan menghitung 

Siswa melakukan operasi bilangan dengan prosedur yangtepat tetapi salah 

dalam fakta dasar  

3. Kesalahan algoritma 

Algoritma meliputi langkah-langkah penyelesaian operasi bilangan 

matematika. Algoritma yang salah akan membuat jawaban yang salah. 

Siswa menjumlahkan 24 + 16 dengan menjumlahkan tiap angka tanpa 

memperhatikan nilai tempat (seperti 2+4+1+6=13), termasuk kesalahan 

algoritma. Ketika terjadi kesalahan algoritma, anak bisa saja melakukan 

operasi bilangan dengan benar dan mengingat fakta dasar dengan benar.  

4. Respon acak 

Dalam respon acak, tidak terdapat hubungan antara proses penyelesaian 

soal dengan soal. Respon acak termasuk menebak tanpa perkiraan. 

 Menurut Roberts (1968) kesalahan dalam bilangan dan ingatan yang 

lemah tentang fakta penjumlahan dan perkalian akan berpengaruh pada 

kemampuan lain. Respon acak dan operasi yang salah  terjadi seringkali pada 

siswa yang mempunyai kemampuan rendah. Respon acak terjadi pada sebagian 

besar yang mempunyai  kemampuan rendah dan kesalahan algoritma terjadi 

lebih sering dari pada tiga kategori lainnya.   

  Berikut ini beberapa kekeliruan umum yang dilakukan anak dalam 

penyelesaian soal matematika yaitu: 

a. Kekurang pahaman tentang simbol 

6  15 

2 3 
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b. Nilai tempat 

83  66                   

67 +  29 + 

                    1410            815 

 

c. Kesalahan algoritma, semua angka dijumlahkan 

67 58 

31 +                12 + 

17  16 

 

d. Bilangan dijumlahkan dari kiri kekanan 

476 753 

851  +              693 + 

148           1113 

 

e. Nilai tempat puluhan dijumlahkan dengan nilai tempat satuan 

68 73 

8   +                 9 + 

          156           172 

 

f. Bilangan lebih besar dikurangkan dengan bilangan lebih kecil 

627 761 

468  _             489  X 

261 328 

 

g. Kesalahan fakta dasar 

6 8 

7 X                  7 X 

                       46            54 

B. IDENTIFIKASI KESULITAN BELAJAR MATEMATIKA 
Untuk mengetahui kemampuan matematika, guru harus mengetahui 

bagaimana siswa menghitung. Dalam beberapa kasus, siswa melalui beberapa 

langkah dalam mencari jawaban. Sangat bermanfaat untuk mengetahui langkah-
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langkah tersebut agar dapat mengetahui kesalahan siswa dengan tepat. 

Informasi dapat diperoleh melalui pengamatan. Namun, jika siswa tidak 

menunjukkan kesalahan dalam pemecahan masalah tetapi menjawab soal tidak 

benar, guru dapat menanyakan bagaimana caranya memperoleh jawaban. 

Proses untuk mengetahui dan menyelesakan masalah kesulitan belajar 

matematika melalui tahap-tahap seperti berikut: 

1. Guru dan siswa harus waspada akan adanya kesulitan belajar. 

2. Siswa dan guru harus mengetahi gejala-gejala kesulitan belajar. 

3. Siswa dan guru harus mengetahui teknik untuk mengidentifikasikan kesulitan 

belajar tersebut. 

4. Guru bekerja sama dengan penasehat akademik anak untuk merancang 

prosedur untuk membantu kesulitan belajar anak 

5. Siswa harus melaksanakan prosedur untuk membantu kesulitan belajar. 

6. Guru mengevalusi keberhasilan siswa dalam mengatasi kesulitan belajar dan 

prosedure yang telah dilalui anak. 

 

C. ASESMEN KESULITAN BELAJAR MATEMATIKA 
Asesmen kesulitan belajar matematika terbagi dua yaitu informal dan 

formal. 

1. Asesmen Informal 

Para ahli pendidikan percaya bahwa asesmen informal merupakan cara 

terbaik untuk mengetahui kesulitan belajar matematika seperti observasi prilaku 

anak dalam bidang studi matematika, kinerja mengerjakan pekerjaan rumah atau 

tes. 

Berikut ini dikemukakan tiga jenis asesmen informal yaitu (a) metode 

inventori, (b) tes buatan guru, (c) Analisis kekeliruan siswa. 

a. Metode inventori 

Metode inventori dilakukan dengan memberikan tertulis kepada siswa.  Soal 

disusun dengan teknik berjenjang. Sehingga sebuah soal dapat dikerjakan 

jika siswa dapat menyelesaikan sebelumnya. Misalnya untuk menghitung 

penjumlahan 2 bilangan terdiri dari 3 angka sebelumnya diberikan soal tetang 

fakta dasar dan penjumlahan 2 bilangan 2 angka. 
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b. Tes buatan guru 

Tes buatan guru merupakan bentuk asesmen yang baik dilakukan karena 

terkait langsung dengan yang diajarkan guru di kelas. 

Mulyono (1999:266) menyebutkan 12 langkah strategi asesmen yang 

dapat membimbing guru dari keputusan membuat asesmen kerancangan 

pembelajaran. Langkah-langkah tersebut adalah: 

! Memutuskan apa yang akan diukur 

! Memilih atau mengembangkan hierarkhie keterampilan 

! Memutuskan dimana memulai 

! Memilih atau mengembangkan instrumen 

! Melaksanakan tes 

! Mengadministrasikan tes 

! Mencatat kekeliruan dan meringkaskan hasil 

! Memperkirankan alasan kekeliruan dan menentukan bidang yang akan 

diperiksa 

! Memeriksa 

! Melengkapi catatan dan merumuskan tujuan-tujuan pembelajaran khusus 

! Melaksanakan pembelajaran  

Faktor penting pada metode ini adalah pemeriksaan. Pada umumnya tes 

informal yang bersifat umum untuk mengetahui kemampuan anak secara 

keseluruhan. Selanjutnya guru merancang tes informal yang lebih khusus dari 

bidang kesulitan yang ditemukan. Sebagai contoh, guru melakukan survei untuk 

operasi bilangan bulat, jika guru menemukan kesulitan siswa pada pembagian, 

guru akan melakukan pemeriksaan pada bidang khusus pembagian tersebut. 

c. Analisis kekeliruan siswa 

Guru yang mengajar anak berkesulitan belajar matematika hendaknya 

mampu mendeteksi berbagai tipe kekeliruan siswa. Dengan demikian dapat 

diarahkan untuk memperbaiki kekeliruan tersebut. Guru dapat melakukan 

dengan menganalisa kertas kerja siswa atau melakukan wawancara dengan 

siswa. 
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2. Asesmen formal  

Asesmen formal mencakup tes yang bersifat umum untuk digunakan 

dalam kelompok yang digunakan secara individual. 

a. Tes kelompok baku 

Instrumen yang berupa tes baku yang digunakan dalam kelompok perlu 

lebih dahulu teruju validitas dan realibilitasnya. Tes semacam itu biasanya 

mencantumkan berbagai tabel yangmenjelaskan macam-macam interpretasi 

skor, usia, skor baku dan persentil. 

b. Tes Klinik individual 

Tes klinik individual dirancang untuk diberikan kepada seorang siswa 

secara individual. Tes klinis umumnya lebih dapat memberikan informasi 

diagnostik dari pada tes kelompok, menyediakan data tentang bidang khusus 

kesulitan matematika dan memberikan arah dalam menyusun rancangan 

pembelajaran. 

D. PENGAJARAN REMEDIAL MATEMATIKA 
Pengajaran remedial matematika harus didasarkan atas prinsip-prinsip 

belajar matematika. Oleh karena itu, pada bagian ini akan dibahas berbagai 

prinsip pengajaran matematika dan berbagai aktivitas pengajaran remedial 

matematika. 

1. Prinsip pengajaran matematika 

Ada beberapa prinsip dalam pengajaran matematika. Prinsip-prinsip 

tersebut tidak hanya berlaku pada pengajaran matematika pada umumnya tetapi 

juga dalam pengajaran remedial. Berikut ini akan dibahas prinsip pengajaran 

matematika, yaitu: 

a. Menyiapkan anak untuk belajar matematika 

Banyak anak kesulitan belajar matematika disebabkan oleh kurangnya 

kesiapan anak untuk menerima materi. Guru hendaknya mempersiapkan 

anak untuk memulai materi baru. Misalnya untuk materi geometri bangun 

ruang, guru dapat memulai dengan memperlihatkan benda-benda sekitar 

anak yang berbentuk bangun ruang seperti kotak pensil, tas, kotak, dll. 

Kemudian guru meminta anak untuk mengamati benda tersebut untuk 

diarahkan menemukan sifat-sifat benda ruang. 
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b. Maju dari kongkret ke abstrak 

Matematika yang dikenal sebagai ilmu bersifat abstrak, dapat disesuaikan 

dengan kemampuan anak. Anak yang berada pada tahap kongret, baru 

dapat menerima konsep yang bersifat kongret pula. Oleh sebab itu perlu 

membuat model kongkret untuk menjelaskan konsep abstrak. Sepeti 

pengajaran bilangan, guru menggunakan kepingan, mainan, gambar pada 

tahap awal, dan tahap selanjutnya guru menjelaskan dengan simbol. 

c. Memberi kesempatan kepada anak untuk berlatih dan mengulang 

Siswa perlu menerapkan konsep yang diterimanya melalui latihan. Latihan 

yang diberikan guru hendaknya bervariasi, tidak selalu anak disuruh 

mengerjakan latihan dalam buku tulis secara individu. Tetapi juga siswa 

dapat mengerjakan tugas berbentuk proyek dan dikerjakan secara kelompok. 

d. Generalisasi kedalam situasi baru 

Siswa hendaknya memperoleh kesempatan untuk menggunakan 

keterampilan ke dalam situasi baru. Keterampilan matematika tersebut  dapat 

diterapkan dalam soal cerita atau permainan matematika. 

e. Bertolak dari kekuatan dan kelemahan siswa 

Sebaiknya sebelum pembelajaran guru mengetahui kelemahan dan kekuatan 

siswa, sehingga guru dapat menyesuaikan materi dengan keadaan siswa.  

f. Perlunya membangun pondasi yang kuat tentang konsep dan keterampilan 

matematika 

Untuk membangun konsep dan keterampilan matematika memerlukan 

kesabaran dan ketekunan guru. Dalam menyampaikan materi hendaklah 

bermakna seperti penggunaan alat peraga dan penerapan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

g. Penyediaan program matematika yang seimbang 

Program matematika yang seimbang meliputi konsep, keterampilan dan 

pemecahan masalah. Ketiga elemen tersebut harus diajarkan seimbang dan 

saling terkait. 

h. Penggunaan kalkulator 

Kalkulator sebagai alat hitung dapat juga berfungsi membantu penalaran 

matematika. 

Misalnya untuk pengajaran kelipatan bilangan, siswa diminta menekan 

tombol “2” dan kemudian menekan tombol tanda ”+” dua kali berturut-turut. 
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Selanjutnya menekan tombol “=” maka pada layar secara bergantian muncul 

angka 2, 4, 6, 8, 10, … 

2. Aktivitas pengajaran remedial 

Aktivitas pengajaran remedial hendaknya mencakup tiga kategori yaitu: 

(a) konsep, (b) keterampilan, (c) pemecahan masalah 

a. Konsep 

Pengajaran konsep matematika hendaknya berdasarkan kepada 

perkembangan anak. Konsep tersebut disajikan dengan menggunakan model 

konkret dilanjutkan dengan bentuk simbol dan abstrak. Model konkret atau 

alat peraga digunakan untuk memahami konsep. Seringkali anak paham 

dalam bentuk konkret tetapi mengalami kesulitan dalam pengerjaan abstrak. 

Hal ini disebabkan oleh model kongkret dan model abstrak dijelaskan secara 

terpisah. 

b. Keterampilan 

Anak berkesulian matematika sering disebabkan kelemahan  dalam 

keterampilan komputasional. Kekurangan tersebut hendaknya dievaluasi 

untuk menentukan faktor penyebabnya, misalnya karena vaktor verbal, 

spasial, perseptual atau karena memori. Berbagai keterampilan awal anak 

belajar matematika mencakup penjumlahan, pengurangan, perkalian dan 

pembagian.  

c. Pemecahan masalah 

Latihan yang dikerjakan anak seringkali berbentuk drill. Latihan dilengkapi 

juga dengan soal cerita yang bersifat pemecahan masalah. Soal pemecahan 

masalah menuntut anak untuk menerapkan pengetahuan yang sudah dimiliki. 

 

E. LATIHAN 
1. Lakukan observasi ke kelas 1 dan 2 SD. Amatilah siswa yang mempunyai 

kesulitan belajar matematika. Catatlah kesulitan apa saja yang mereka 

alami 

2. Buatlah tes Diagnostik untuk siswa yang kesulitan menjumlahkan 

bulangan cacah 3 angka dengan 2 angka 
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GLOSARIUM 
 

asosiatif : sifat pasangan kelompok bilangan tanpa mengubah hasil  

bilangan : ide yang menunjukkan banyaknya benda 

bilangan cacah : bilangan cacah adalah urutan bilangan yang dimulai dari 
0, 1, 2, 3, 4, 5, …. 

Bilangan asli : Barisan bilangan yang dimulai dari 1, 2, 3, 4, ... 

bilangan ganjil : bilangan asli yang tidak habis dibagi 2 

bilangan genap : bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi 2 

bilangan komposit : bilangan komposit mempunyai lebih dari dua faktor 

bilangan prima : bilangan prima adalah bilangan yang mempunyai tepat 2 
buah faktor  

bilangan pecahan : sebagian unsur di bandingkan dengan keseluruhan 

Block dienes : Alat peraga matematika untuk nilai tempat 

desimal : menyatakan pecahan dalam bentuk bilangan berkoma 

komutatif : mengubah urutan pengerjaan penjumlahan bilangan 
tanpa mengubah hasil 

manipulatif : alat peraga matematika yang bisa diubah, disusun, 
dibongkar 

menghitung maju : mencacah bilangan mulai dari bilangan terkecil sampai 
bilangan terbesar 

menghitung mundur : mencacah bilangan mulai dari bilangan terbesar sampai 
bilangan terkecil 

Nilai tempat : Ciri sistem bilangan Hindu-arab dimana urutan letak 
bilangan menentukan nilai bilangan 

pembelajaran 
sesuai 
perkembangan 

: pembelajaran matematika mengacu pada perkembangan 
fisik, kognitif, mental, sosial emosional 

Pola bilangan : Urutan bilangan yang mempunyai aturan tertentu 
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