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A. Pendahuluan 

Pada tanggal 11 Oktober 2011 dilakukan pembelajaran penjumlahan bilangan ratusam 

dengan teknik tanpa menyimpan dan dengan teknik menyimpan. Pembelajaran yang 

dilakukan dalam satu pertemuan ini, berlangsung selama +100 menit pada pertemuan 

kedua. Proses pembelajaran ini diikuti oleh seluruh siswa kelas II/c SD Negeri 119 

palembang yang berjumlah 20 orang. Pada pertemuan proses pembelajaran sampaikan 

oleh penulis dan Dewi Hamidah. Dalam pertemuan ini, penulis mencoba mengingatkan 

kembali konsep nilai tempat bilangan ratusan mengenalkan teknik penjumlahan tanpa 

dan dengan teknik menyimpan pada bilangan ratusan melalui pendekatan metode PMRI, 

yakni dimulai dengan msalah yang sesuai dengan konteks pembelajaran dan membiarkan 

siswa sendiri yang merumuskan konsep penjumlahan dengan teknik menyimpan tersebut, 

sedangkan penulis dan rekan bertindak sebagai pembimbing. 

 

B. Tujuan 

Tujuan dilakukannya observasi ini adalah agar siswa dapat melakukan penjumlahan 

bilangan ratusan tanpa dan dengan teknik menyimpan melalui pendekatan PMRI. 

 

C. Latar Belakang Penelitian 

Latar belakang peelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana efek pembelajaran 

dengan pendekatan PMRI terhadap pemahaman siswa dalam melakukan operasi 

penjumlahan pada bilangan ratusan dengan teknik menyimpan. 

 

D. Kegiatan Penelitian 

Pada pertemuan ini, penulis mencoba mengingatkan kembali tentang pembelajaran nilai 

tempat seperti ratusan, puluhan dan satuan dengan menggunakan media pipet dengan tiga 

warna berbeda yakni: merah, kuning, biru, dan tiga buah wadah yang masing-masing 

wadahnya mewakili satuan, puluhan, dan ratusan, serta kartu bilangan. Setelah 



menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari itu, penulis dibantu oleh Dewi Hamidah 

membagi siswa menjadi empat kelompok kecil yang masing-masing kelompok 

beranggotakan 5 orang siswa. Proses pembelajaran tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Proses pembelajaran dimulai dengan menyampaikan konteks, yakni pergi berbelanja 

di Toko Aksesoris. Siswa terlebih dahulu diajak bercerita tentang animasi “Upin, Ipin 

dan Kawan-kawan” yang kerap ditayangkan di salah satu saluran televisi swasta. 

Berhubung pada pembelajaran ini penulis menggunakan konteks pembelian aksesoris 

dengan menggunakan mata uang Ringgit Malaysia (RM), maka penulis mengajak 

siswa bercerita lebih dekat dengan salah satu karakter dalam animasi tersebut yang 

bernama Mail, dimana dalam animasi tersebut Mail berprofesi sebagai anak penjual 

ayam goreng. Pada saat membantu ibunya berjualan, Mail kerap berseru “Due 

Seringit-Due Seringgit” pada para pelanggannya. Cerita ini menjembatani penulis 

pada konteks yang akan dituju, yakni siswa disuruh berbelanja dua buah barang 

dalam mata uang RM. 

 

Gambar 1. Siswa Sedang Mendengarkan Konteks Pembelajaran yang Diberikan 

 

2. Pada papan tulis telah terpajang 6 jenis aksesoris yang berbeda. Penulis mulai 

mengarahkan perhatian siswa pada gambar-gambar aksesoris yang ditempel pada 

papan tulis, kemudian penulis meminta siswa untuk menunjukkan nilai tempat dari 

harga barang yang terpajang dengan menggunakan media pipet tiga warna dan tiga 

buah wadah, kemudian siswa diminta menuliskan dan membandingkan hasil yang 

mereka peroleh melalui diskusi, pada kolom-kolom yang tersedia. 



Untuk harga barang pertama yakni RM. 146, dari 4 kelompok yang ada, hanya satu 

kelompok yang menjawab hasil yang berbeda, sedangkan empat kelompok siswa 

lainnya memiliki hasil yang sama. Setelah dianalisa, ternyata kelompok tersebut 

salah menerima informasi dari instruksi yang diberikan. 

 

Gambar 2. Siswa Sedang Meletakkan Pipet pada Wadah yang Disediakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Siswa Menunjukkan Jumlah Pipet dengan Kartu Bilangan 

3. Langkah selanjutnya, siswa diminta untuk mengaitkan antara pipet-pipet yang 

terdapat di dalam wadah dengan kartu bilangan yang tersedia. Pada umumnya siswa 

dapat menunjukkan urutan kartu-kartu bilangan tersebut dengan benar, akan tetapi 

ketika diminta menuliskan bilangan yang terdapat pada papan tulis masing-masing 

kelompok menuliskan dengan cara yang bervariatif, yakni “100406”, “146”, “158”, 

dan”100+40+6”. Hanya satu kelompok yang dapat menuliskannya sesuai dengan 

yang diinginkan. Ketika ditanyakan mengapa menjawab demikian, Nando, 

perwakilan dari kelompok tersebut menjawab bahwa hal tersebut tidak sulit, hanya 



tinggal menuliskan hasil yang ada di meja mereka saja. Setelah melihat dan 

membandingkan  hasil yang diperoleh masing-masing kelompok yang ada dan 

dibantu dengan penjelasan dari kelompok yang merasa jawabannya benar, siswa 

dengan sendiri dapat mengambil kesimpulan mana jawaban yang benar dan mana 

jawaban yang kurang tepat. 

 

Gambar 4. Salah Seorang Siswa sedang Menuliskan Jawaban Hasil Diskusi Mereka 

 

Gambar 5. Siswa Sedang Membandingkan Hasil Masing-Masing Kelompok 



 

Gambar 6. Salah seorang siswa (Nando) sedang menyampaikan  

4. Kemudian penulis meminta siswa untuk menyelesaikan soal nomor 2 yang ada di 

Lembar Kerja Siswa. Pada langkah ini, diharapkan siswa dapat menunjukkan nilai 

tempat, menunjukkan bilangan dengan kartu bilangan, selanjutnya siswa mampu 

memahami kemudian memodelkan proses penjumlahan bilangan ratusan tanpa dan 

dengan teknik menyimpan dalam bentuk angka-angka. 

  

Gambar 7. Siswa Sedang Mendiskusikan Dua Jenis Benda yang Akan Dipilih  

Masing-masing kelompok diminta memilih dua jenis barang yang berbeda dari empat 

jenis barang yang berbeda (Lihat Gambar 7). Selanjutnya siswa diminta untuk 

menghitung berapa jumlah uang yang diperlukan untuk membeli barang tersebut. 

Pada kegiatan ini, masing-masing kelompok memilih kombinasi benda yang berbeda, 

dimana proses perhitungannya meliputi proses penjumlahan bilangan ratusan tanpa 

dan dengan teknik penyimpanan.  



 

Gambar 8. Siswa Sedang Mencoba Mengitung Jumlah Uang yang Harus 

Dikeluarkan Untuk Membeli Kedua Barang yang Telah Dipilih 

 

 

Gambar 9. Siswa Melakukan Perhitungan Informal Menggunakan Pipet Kemudian 

Kartu Bilangan, Kemudian Dilanjutkan Dengan Proses Perhitungan Formal 

 

Setelah melakukan proses perhitungan, siswa diminta untuk menuliskan jenis barang 

yang mereka pilih di papan tulis kemudian menuliskan proses perhitungannya serta 

mampu menjelaskan proses perhitungan. Akan tetapi, karena pembelajaran pada hari 

ini tidak kondusif, dan beberapa siswa tidak dapat mengikuti pelajaran dengan 

tenang, proses pembelajaran tidak sampai pada tujuan yang diinginkan. 

 

 



Siswa hanya bisa melakukan perhitungan di kelompoknya dan menuliskan hasilnya 

di papan tulis tanpa adanya proses presentasi sesuai yang diinginkan. Akan tetapi 

dilihat dari hasil yang mereka peroleh, terlihat bahwa kelompok yang menggunakan 

teknik menyimpan pada proses penjumlahan bilangan ratusan baik itu dengan teknik 

menyimpan maupun tidak, dapat menghitung dengan benar. Tetapi, sangat 

disayangkan bahwa siswa tidak memiliki kesempatan untuk mendiskusikan jawaban 

mereka. 

  

E. Analisis Kegiatan 

Dari kegiatan yang dilaksanakan, diketahui secara umum siswa mampu memahami 

konsep penjumlahan dengan baik, meskipun banyak di antara mereka tidak mampu 

menjelaskan dengan baik atau memahami bahwa sesungguhnya proses mereka yang 

mereka lakukan merupakan proses penjumlahan. Hal ini terlihat dari penjelasan siswa 

melalui wawancara singkat penulis dan Dewi Hamidah kepada beberapa siswa pada saat 

pengerjaan Lembar Kerja Siswa. Siswa mampu memahami bahwa menghitung jumlah 

uang yang harus dibayarkan dari kegiatan membeli dua barang yang berbeda harga 

dengan berarti penambahan jumlah dari kedua barang tersebut, dan siswa memberikan 

jawaban yang akurat.  

 

Siswa juga mampu melakukan penjumlahan dengan teknik menyimpan dengan mudah, 

hal ini dikarenakan pemahaman konsep yang baik pada materi sebelumnya yakni 

penjumlahan bilangan puluhan dengan teknik menyimpan. Tetapi ketika ditanyakan 

mengenai dari mana proses mendapatkan nilai tersebut, siswa terlihat bingung dan tidak 

mampu memberikan argumentasinya. Untuk beberapa kasus tertentu, terlihat bahwa 

siswa tidak mampu menganalisa dengan baik instruksi yang diberikan, sehingga proses 

pembelajaran sedikit terhambat. Kenyataan ini diperburuk lagi oleh kondisi dimana 

beberapa siswa tidak dapat mengikuti pembelajaran dengan tenang, sehingga dari dua 

soal yang diberikan, hanya satu yang mampu dijawab. 

 

Penulis menyadari bahwa proses pembelajaran ini jauh dari konteks ideal pembelajaran 

matematika dengan pendekatan PMRI. Akan tetapi, meskipun tidak sampai pada proses 

penarikan kesimpulan, sesuai dengan konsep PMRI kita mengenal istilah Iceberg yang 

digunakan untuk mendeskripsikan prosespemahaman siswa dari sesuatu yang real (dapat 

dibayangkan siswa) menuju puncak dimana mereka mampu memahami simbol 
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matematika yang bersifat abstrak (bottom to up) dan mampu melakukan proses 

penjumlahan formal bilangan ratusan tanpa dan dengan teknik menyimpan . Pada 

Gambar 10 dapat dilihat iceberg dari aktivitas yang penulis lakukan dalam pembelajaran 

penjumlahan pada kelas II/c di SD Negeri 119 Palembang.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Iceberg PMRI dalam Pembelajaran Penjumlahan Bilangan Ratusan 

 

F. Kesimpulan 

Selama proses pembelajaran terdapat beberapa gangguan yakni adanya siswa yang 

bertengkar, adanya siswa yang tidak mengindahkan instruksi yang diberikan, dan sikap 

kurang kooperatif di antara siswa. Sehingga pada kegiatan pembelajaran kali ini tidak 

dapat dilakukan evaluasi menyeluruh, bahkan kegiatan pembelajarannya sendiri tidak 

sampai pada tujuan awal yang penulis inginkan. Dari serangkaian kegiatan pada hari ini, 

dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Secara umum siswa dapat memahami konteks bahwa jumlah uang yang diperlukan 

untuk membeli barang dengan harga yang berbeda pada prinsipnya merupakan proses 

penjumlahan nilai dari masing-masing barang 



2. Penulis tidak mengalami kesulitan dalam menjembatani siswa dari melakukan 

kegiatan informal ke kegiatan formal melalui konteks yang diberikan. Terbukti dari 

kemampuan siswa dalam melakukan operasi penjumlahan bilangan ratusan baik 

secara informal maupun formal dengan baik, akan tetapi ironisnya siswa tidak dapat 

mengaitkan kegiatan yang dilakukan pada tahap informal dan formal dengan baik. Ini 

terlihat dari ketidakmampuan siswa memberikan argumentasi guna mempertahankan 

jawabannya. 

3. Siswa mampu menyatakan bahwa hasil dari sebuah operasi penjumlahan bernilai 

salah maupun benar, sayangnya lagi-lagi siswa tidak dapat mengutarakan alasannya 

dalam memberikan pernyataan bahwa operasi tersebut bernilai benar atau salah. 


