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I. PENDAHULUAN 

 Permasalahan yang berkaitan mengenai panjang suatu benda atau jarak dua benda 

bukanlah hal yang jarang ditemui siswa dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, pengalaman 

mereka saat bermain kelereng, aturan dalam permainan tersebut penentuan siapa yang berhak 

bermain terlebih dulu biasanya dengan mengukur jarak kelereng para pemainnya ke garis 

tertentu yang mereka telah buat dan telah disepakati diawal permainan. Pemain yang 

kelerengnya paling dekat dengan garis, maka dialah yang berhak bermain lebih dulu. Dalam 

PMRI, dunia nyata digunakan sebagai titik awal untuk pengembangan ide dan konsep 

matematika (Sutarto Hadi, 2005). Oleh karena itu, observer mendesain pembelajaran 

matematika pada bab ini melalui benda-benda yang dimiliki siswa seperti : pensil, buku, kotak 

pensil, dll. Proses pembelajaran ini dibagi menjadi dua pertemuan, yaitu pada pertemuan 

petama siswa lebih ditekankan pada perbandingan panjang dan jarak dua benda kemudian pada 

pertemuan kedua siswa diharapkan mampu mengukur panjang/tinggi suatu benda dan jarak dua 

benda dengan satuan tak baku yang cukup familiar atau tidak asing bagi siswa seperti korek 

api, pensil, buku, jengkal, langkah, dan depa. Adapun aktivitas pada pertemuan pertama siswa 

diminta membandingkan panjang benda-benda yang mereka miliki atau yang berada di sekitar 

mereka, seperti membandingkan panjang pensil yang mereka miliki dengan teman sebangku 

atau jarak bangku terjauh dari meja guru, dsb. Sedangkan pada pertemuan kedua, aktivitas 

siswa langsung pada pengukuran panjang benda atau jarak dua benda dengan satuan tak baku. 

Disini siswa dibebaskan memilih satuan tak baku yang mereka gunakan untuk mengukur 

sehingga diharapkan nantinya ada variasi jawaban yang menarik untuk didiskusikan. 

 

II. DESAIN RISET 

A. Preliminary Design 

 Observasi ini dilakukan di SD Negeri 117 Palembang pada tanggal 18 dan 25 

November 2011 di kelas 1A yang dibawakan langsung oleh wali kelas 1A yaitu Ibu 

Yusnizar, S. Pd. Berdasarkan kurikulum KTSP 2006, adapun Standar Kompetensi untuk 

materi ini adalah menggunakan pengukuran waktu dan panjang yang dijabarkan dalam 2 

Kompetensi Dasar yaitu : 1.) mengenal panjang suatu benda melalui kalimat sehari-hari 

(panjang, pendek) dan membandingkannya, dan 2.) menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan panjang. Dalam hal ini observer berusaha merancang sebuah pembelajaran yang 

sesuai dengan pendekatan PMRI agar siswa lebih mudah memahami materi yang diajarkan. 

Mengacu pada karakteristik PMRI, dalam proses kegiatan pembelajaran harus terjadi 

interaktivitas berupa negosiasi eksplisit, intervensi, argumentasi, dan kooperasi antar siswa 

sehingga dalam hal ini siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. 

 Pada pertemuan pertama, guru meminta siswa mengeluarkan alat tulisnya sebagai 

kegiatan awal untuk membandingkan panjang dua benda. Pada aktivitas ini diharapkan antar 
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siswa terjadi diskusi dan muncul argumentasi saat membandingkan pensil yang mereka 

miliki. Kemudian siswa juga ditanya tentang jarak rumah mereka ke sekolah untuk 

mengetahui apakah siswa mampu memperkirakan makna jauh dan dekat. Pada pertemuan 

kedua, siswa dibagikan korek api sebagai salah satu macam alat ukur satuan tak baku. 

Kemudian siswa diminta mengukur benda-benda yang mereka miliki seperti buku tulis, 

buku cetak, kotak pensil, dsb menggunakan korek api tanpa mengajarkan bagaimana cara 

mengukur yang benar dan sisi yang mana yang akan diukur. Dalam hal ini, konjektur 

pemikiran siswa yaitu siswa akan menggunakan metode cara mengukur yang berbeda. 

Mungkin saja ada yang memindahkan korek api (atas-bawah atau kanan-kiri), atau memutar 

ujungnya. Begitu juga dengan teknik mengukur dengan satuan tak baku lainnya seperti 

jengkal dan depa. Hal ini memungkinkan seluruh siswa memiliki berbagai macam versi cara 

mengukur benda. Selain mengukur panjang benda-benda, siswa juga diminta mengukur 

jarak misalnya jarak pintu kelas ke meja guru atau jarak papan tulis ke bangku seorang 

siswa. Melalui kegiatan ini, diharapkan siswa mampu menemukan sendiri (reinvention) cara 

yang tepat dalam mengukur panjang suatu benda atau jarak dua benda. 

Berikut rancangan iceberg pembelajaran pengukuran panjang. 

 

 
Gambar 1. Iceberg pembelajaran pengukuran panjang 
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B. Teaching Experiment 

 Pertemuan I 

 Pada akhir pertemuan sebelumnya, guru telah menyinggung sekilas materi yang 

akan dipelajari hari ini seperti  jarak tempat duduk siswa A dengan siswa B lebih dekat 

daripada siswa C sehingga diawal pertemuan ini guru langsung membagikan lembar 

kerja (LKS) kepada siswa untuk dikerjakan secara berkelompok. Setelah selama kurang 

lebih 15 menit waktu yang diberikan untuk menyelesaikan LKS, siswa diminta 

mendiskusikan dan mempresentasikan jawabannya di depan kelas. Kelompok pertama 

yang maju ke depan kelas adalah Daffa dan Farzan, mereka membaca hasil kerja 

mereka lalu dilanjutkan kelompok Garin dan Dwi dan beberapa kelompok lainnya. 

Setelah itu, guru bertanya satu per satu pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam LKS 

kepada seluruh siswa. Bagi kelompok siswa yang memiliki jawaban berbeda dari 

jawaban siswa lain pada umumnya, diminta maju ke depan kelas untuk menjelaskan 

alasannya. Untuk nomor 1, 2, 3 tidak terdapat masalah dan semua siswa menjawab 

dengan benar. Namun untuk nomor 4, ada 3 kelompok yang memiliki jawaban berbeda 

untuk pertanyaan "Siapakah yang lebih rendah, Tom atau Jerry?" Ketiga kelompok 

tersebut menjawab Tom (jawaban yang benar adalah Jerry). Mereka diminta maju ke 

depan kelas, dan guru bertanya satu per satu pada tiap kelompok itu. Kelompok pertama 

yaitu Fadlan dan Zhafit, saat guru bertanya yang mana Tom dan yang mana Jerry, 

ternyata mereka tidak salah menjawab karena yang mereka maksud Tom itu adalah 

Jerry. Untuk dua kelompok yang lain, nampaknya mereka masih agak bingung dengan 

kata "rendah", karena saat ditanya mana yang lebih rendah, mereka menjawab Tom, lalu 

guru bertanya kembali, "Terus, yang lebih tinggi yang mana, nak?", dan mereka pun 

juga menjawab Tom. Ketika ditanya yang lebih pendek, mereka menjawab Jerry. 
 

  
Gambar 2. Aktivitas siswa di kelas saat mengerjakan LKS secara berkelompok 

 

 Selanjutnya, pertanyaan yang juga memungkinkan memiliki variasi jawaban yaitu 

“bangku siapa yang paling dekat dengan pintu?”. Semua siswa menjawab Febrian, 

namun guru menjelaskan apabila mereka menjawab Nayla juga benar karena Nayla 

sebangku dengan Febrian. Dan pertanyaan kedua terakhir adalah “Siapa yang duduknya 

paling jauh dari meja guru?”. Ada empat versi jawaban untuk pertanyaan ini yaitu 

Daffa, Rafli, Rangga dan Naufan. Guru membenarkan semua jawaban karena 

pertanyaan ini merupakan bentuk pertanyaan open ended yang setiap siswa boleh 

memiliki jawaban yang berbeda dari yang lain. Selanjutnya diharapkan pada pertemuan 
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selanjutnya siswa dapat membuktikan kebenarannya secara matematis dengan 

mengukur jaraknya menggunakan satuan tak baku. 

Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, guru mengajak siswa bernyanyi sambil 

melambaikan tangan diatas. Setelah lagu selesai guru tetap melambaikan tangannya 

untuk menunjukkan jengkalnya kepada siswa sebagai langkah pengenalan salah satu 

satuan tak baku untuk materi pada pertemuan berikutnya. Kemudian guru meminta 

siswa menempelkan jengkal mereka di atas meja lalu mengukur panjang meja 

menggunakan jengkal (Gambar. 3). Disini guru tidak menjelaskan bagaimana cara yang 

tepat menggunakan jengkal sebagai alat pengukuran satuan tak baku. Siswa dibiarkan 

menggunakan caranya sendiri dengan tujuan hal ini sebagai bahan diskusi pada 

pertemuan selanjutnya. Guru juga mengenalkan depa dan langkah yang lalu beberapa 

siswa diminta maju ke depan kelas untuk mencoba dan mempraktekannya. Tampak 

seluruh siswa antusias ingin mempraktekkannya di depan kelas. Beberapa siswa diminta 

mengukur panjang papan tulis menggunakan depa mereka dan mengukur lantai depan 

kelas menggunakan langkah mereka. 

 

 
Gambar 3. Siswa dipekenalkan satuan tak baku jengkal dan depa 

 

 Pertemuan II 

 Seperti halnya pada pertemuan pertama, diawal pertemuan kedua ini, dalam kelompok 

siswa langsung diberikan lembar kerja siswa (LKS) yang bertujuan agar siswa menggunakan 

dan menemukan caranya sendiri  (reinvention) dalam mengukur panjang benda atau jarak dua 

benda. Juga tidak lupa, guru membagikan korek api kepada siswa sebagai salah satu pilihan alat 

ukur satuan tak baku. Tampak beberapa kelompok sedikit kebingungan bagaimana cara 

mengukur buku, tinggi teman, dan panjang papan tulis. Sebagian besar siswa bertanya mengenai 

hal tersebut. “Bu, cak mano ni ngukurnyo?”, tanya salah seorang siswa menggunakan bahasa 

Palembang yang berarti “Bu, bagaimana cara mengukur ini?”. “Ya, kamu mengukur tinggi 
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badan teman kamu, boleh pakai apa saja, nak”, jawab guru. Kebanyakan siswa tetap 

menggunakan korek api untuk mengukur panjang/tinggi benda-benda yang diminta. Kemudian 

guru mengingatkan kepada siswa tentang satuan-satuan tak baku yang dapat digunakan, yang 

sudah dijelaskan  pada akhir pertemuan sebelumnya. Setelah penjelasan tersebut mereka mulai 

menggunakan depa untuk mengukur papan tulis dan menggunakan langkah untuk mengukur 

jarak dari pintu ke meja guru. Juga terlihat ada beberapa kelompok yang telah menulis jawaban 

tanpa mengukurnya, saat ditanyai, “Udah maju ke depan nak mengukur papan tulisnya?”, dia 

hanya menggelengkan kepalanya yang berarti dia belum maju ke depan untuk mengukur 

panjang papan tulis secara langsung. 
 

 
Gambar 4. Aktivitas siswa mengukur secara langsung menggunakan satuan tak baku 

  

 Setelah sekitar 15 menit berlangsung, guru meminta siswa maju ke depan untuk 

menjawab pertanyaan dan mendemonstrasikan cara mengukurnya. Kelompok pertama yang 

maju adalah Dwi dan Garin, mereka mengukur tinggi badan secara bergantian menggunakan 

buku tulis. Hasilnya sama yaitu lima buku untuk tinggi badan Dwi dan juga Garlin. Selanjutnya 

kelompok Nur Atira dan Ega, masih mengukur tinggi badan teman, namun kali ini mereka 

menggunakan korek api sebagai alat ukurnya. Ega mengukur tinggi Nur Atira diperoleh 

tingginya 29 korek api. Dilanjutkan kelompok Daffa dan Fadel yang akan mengukur jarak dari 

pintu ke meja guru menggunakan langkah. Daffa memperoleh jaraknya sebanyak 9 langkah 

sedangkan Fadel 10 langkah. Lalu guru menjelaskan hal ini karena langkah Daffa lebih panjang 

daripada langkah Fadel. Yang terakhir adalah kelompok Viola dan Nadhira, juga mengukur 

tinggi badan menggunakan jengkal. Di akhir pelajaran guru membuat kesimpulan bahwa kita 

dapat mengukur benda-benda menggunakan (sambil bertanya kepada siswa) buku tulis, korek 

api, pensil, depa, jengkal, kotak pensil, dsb. Guru juga meminta siswa mencobanya kembali di 

rumah mereka. 
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Gambar 5. Dwi dan Garin secara bergantian mengukur tinggi badan mereka menggunakan buku tulis 

 

 

C. Restrocpective Analysis 

Selama proses pembelajaran berlangsung pada pertemuan I dan II, seluruh siswa terlihat 

bersemangat mengikuti pelajaran matematika dan aktif dalam menyelesaikan LKS. Pada LKS I dari 

8 nomor yang diberikan, sebagian besar kelompok telah menjawabnya dengan benar. Terdapat 

beberapa hal yang cukup menarik untuk dibahas dari jawaban siswa, yaitu : 

1. Terdapat satu kelompok yang menjawab soal nomor 1 sampai 5 menggunakan kata “tinggi” pada 

setiap jawabnnya. Ini mungkin diawali pertanyaan nomor 1 dan 2 yang menanyakan “siapa yang 

lebih tinggi?” dan “pohon apa yang lebih tinggi?” sehingga jawaban kelompok tersebut “tinggi 

petrik” dan “tinggi kelapa”. Hal ini menyebabkan ketika menjawab pertanyaan selanjutnya 

mereka menggunakan kata “tinggi” diawal kalimat dari jawabannya. Seperti yang terlihat pada 

Gambar 6. 

2. Pertanyaan nomor 4 yaitu “siapa yang lebih rendah, Tom atau Jerry?”. Disini ada kelompok yang 

belum familiar dengan tokoh kartun pada soal atau tidak mengetahui secara pasti yang mana Tom 

dan Jerry. Walaupun pada dasarnya mereka sudah mengerti maksud pertanyaan dan jawabannya 

namun karena interpretasi yang salah menyebabkan jawaban siswa akhirnya salah. Dalam hal ini 

perlu pengenalan kembali tokoh-tokoh yang dilibatkan dalam soal agar tidak terjadi salah 

penafsiran bagi siswa. 

3. Pertanyaan selanjutnya nomor 5 yaitu “rumah siapa yang paling dekat dengan sekolah?”. 

Terdapat kelompok yang menjawab rumahnya sendiri (Mufidah). Sepertinya siswa tersebut masih 

belum begitu paham bahwa yang dimaksud soal adalah rumah yang terdapat pada gambar di 

LKS. 

4. Untuk 2 dari 3 pertanyaan terakhir merupakan pertanyaan open ended yang menanyakan “bangku 

siapa yang letaknya paling dekat dengan pintu kelas?” (nomor 6) dan “siapa yang duduknya 

paling jauh dari meja guru?” (nomor 7). Jawaban pertanyaan nomor 6 cukup seragam, mereka 

menjawab Febrian namun guru menjelaskan bahwa apabila mereka menjawab Nayla juga boleh 

karena Nayla duduk sebangku dengan Febrian. Sedangkan jawaban nomor 6 terdapat 4 versi 

jawaban yaitu : Naufan, Daffa, Rafli, dan Rangga. Guru membenarkan semua jawaban karena 4 

siswa tesebut duduk di baris paling belakang. (Lebih jelasnya dapat dilihat di Gambar 7). 
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Gambar 6. Hasil kerja siswa yang selalu menggunakan kata “tinggi” pada setiap jawabannya 

 

 
Gambar 7. Denah kelas dan letak bangku beberapa siswa 
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 Selain itu, satu hal yang kurang sesuai dengan karateristik PMRI yaitu guru secara 

langsung memberikan contoh cara mengukur menggunakan depa pada akhir pertemuan pertama. 

Sedangkan disini diharapkan siswa lah yang menemukan caranya sendiri bagaimana cara mengukur 

yang tepat menggunakan depa dan satuan tak baku lainnya. Apabila seluruh siswa merasa kesulitan, 

barulah peran guru untuk mengajarkannya. 

 Tidak kalah menariknya dari LKS I, pertanyaan - pertanyaan pada LKS II dirancang agar 

siswa memiliki jawaban yang berbeda-beda di tiap kelompok supaya mereka dapat membandingkan 

hasil yang mereka peroleh dengan hasil pada kelompok lain dan terjadi diskusi antar kelompok. 

Namun yang tampak adalah siswa masih kesulitan dalam menentukan alat ukur yang akan 

digunakan. Mereka sangat terpaku dengan korek api yang dibagikan untuk mengukur semua benda 

yang disebutkan dalam soal. Ada juga kelompok yang hanya mengisi LKSnya asal-asalan (hanya 

dengan mengada-ada) tanpa mengukur bendanya. Saat ditanya pada salah satu kelompok kenapa 

mereka tidak maju ke depan kelas untuk mengukur papan tulis secara langsung, dia hanya 

menggelengkan kepala karena malu untuk maju ke depan kelas. Padahal adanya LKS ini sangat 

diharapkan keaktifan siswa untuk mengukur benda-benda tersebut secara langsung agar mereka 

terlibat langsung dalam proses mathematization. Pada pertemuan ini, tampak pada kelompok-

kelompok yang maju, tampil dengan berani mendemonstrasikan cara mereka mengukur tinggi badan 

teman, jarak pintu ke meja guru dan panjang papan tulis. Yang menarik dari aktivitas siswa pada 

pertemuan kedua ini adalah berbagai macam cara siswa menggunakan jengkal, depa, dan langkah 

untuk mengukur panjang benda yang dapat dilihat pada Gambar 8. 
 

   
Gambar 8. Tiga variasi cara siswa mengukur papan tulis menggunakan jengkal 

 

 

III. PENUTUP 

 Selama proses pembelajaran berlangsung, tidak dipungkiri masih terdapat banyak 

kekurangan yang harus dibenahi. Ada beberapa hal yang sebaiknya ditingkatkan dalam pembelajaran 

selanjutnya, antara lain saat siswa maju ke depan sebaiknya tidak hanya membaca jawaban saja (pada 

pertemuan I) tetapi juga harus memberikan alasan mengapa mereka memilih jawaban tersebut. Namun 

hal ini tidak terjadi pada pertemuan kedua karena para siswa secara langsung mengukur panjang atau 

jarak benda-benda yang diminta. Selain itu masih kurang adanya interaktif antar kelompok, dalam hal 

ini adalah ketika ada kelompok yang sedang maju di depan kelas, kelompok lain tidak terlalu 

memperhatikan temannya yang sedang presentasi. Diharapkan pada pertemuan berikutnya apabila siswa 

telah terbiasa dengan kegiatan pembelajaran seperti ini, mereka lebih bisa memperhatikan dan 

menghargai presentasi kelompok yang sedang tampil di depan kelas. Namun secara umum, seluruh 

siswa sangat bersemangat belajar matematika menggunakan pendekatan PMRI. Hal ini terlihat ketika 

observer memasuki ruang kelas, tampak raut wajah seluruh siswa langsung ceria dan mereka cukup 

aktif dalam proses belajar mengajar. 
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Siswa mengukur tinggi 

teman dan papan pulis 

dengan buku dan jengkal 

sebagai satuan tak baku 

Siswa membandingkan pohon mana yang lebih tinggi dan 

ikan mana yang lebih pendek 

 

Siswa menyebutkan benda-benda yang 

mereka miliki di kelas maupun di rumah 

Tinggi teman = 5 buku 

Panjang papan tulis = 28 jengkal 


