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Abstract.  Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI) telah dikembangkan di 

Indonesia lebih dari satu dekade dan merupakan hasil adaptasi dari Realistic Mathematics 

Education yang telah dikembangkan di Belanda. Berbagai workshop baik tingkat lokal 

maupun nasional telah dilaksanakan. Namun penelitian yang menyelidiki pengaruh workshop 

PMRI terhadap pandangan guru tentang pengajaran matematika masih terbatas. Makalah ini 

adalah bagian dari penelitian yang menyelidiki pengembangan profesionalisme guru melalui 

workshop Design Research PMRI. 

 Makalah ini mendeskripsikan beberapa cuplikan skenario workshop dan dampaknya 

terhadap perubahan pandangan guru-guru peserta workshop tentang pembelajaran 

matematika sekolah dasar. Data perubahan ini didapatkan dari hasil analisis kualitatif 

terhadap sejumlah data yang bersumber dari fieldnotes pelaksanaan workshop dan transkrip 

video. Transkrip tersebut meliputi (1) transkrip perancangan pembelajaran matematika oleh 

guru, (2) transkrip refleksi beberapa simulasi contoh pembelajaran matematika bernuansa 

PMRI, (3) transkrip refleksi video pembelajaran oleh guru, (4) transkrip perancangan 

pembelajaran oleh guru yang mengacu pada bahan ajar dari Buku Siswa PMRI SD Kelas 1. 

 Implikasi dari hasil analisis perubahan ini antara lain bahwa dalam menfasilitasi 

terjadinya perubahan pandangan pada diri guru, mereka perlu dilibatkan dalam pengalaman 

pembelajaran yang bernuansa PMRI, dan secara khusus difasilitasi melakukan refleksi 

terhadap pengalaman dan pengetahuan yang telah dimiliki dan pengetahuan yang sedang 

mereka konstruksi dalam proses workshop tersebut. 

 

Keywords: Workshop, PMRI, Design Research, profesionalisme guru, matematika 

 

 

 

1. Pendahuluan 
 

Amanah UU No. 20 Tahun 2003, bahwa “setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang 

bermutu” berimplikasi pada pentingnya guru melaksanakan pengajaran yang berkualitas. Namun 

kenyataan menunjukkan, terdapat banyak guru yang belum memenuhi standar minimal layak 

mengajar (Sinar Harapan, 2006). Klaim rendahnya kualitas pengajaran matematika biasanya 

ditunjukkan oleh rendahnya hasil Ujian Nasional (UNAS) matematika. 

 

Di sisi lain, pengajaran adalah tugas yang sangat kompleks karena guru dituntut memahami materi 

yang diajarkan, strategi pengajarannya, karakter dan kemampuan siswanya, dan lain-lain (Borko, 

2004; Borko & Putnam, 1996; Soedijarto, 2008; Sousa, 2008). Tugas ini semakin kompleks ketika 

para guru dituntut mengajar dengan cara yang berbeda dari apa yang telah mereka pelajari atau 

alami, dituntut mengikuti perkembangan teknologi, atau ketika guru dihadapkan pada tuntutan 

UNAS, perubahan kurikulum, rendahnya motivasi belajar dan kemampuan prasyarat siswa 

(Patahuddin, 2009). 

 

Salah satu cara membantu guru mengembang tugas pengajaran yang kompleks tersebut adalah 

menyiapkan program pengembangan profesi guru (teacher professional development). Program 

tersebut seharusnya menjadi alat pembaharuan pengetahuan guru dan perbaikan praktek pengajaran 

guru di kelas (Goos, Stillman, & Vale, 2007; William, Barry, Ryoko, & Lawrence, 2007). 
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Salah satu upaya yang sering dilaksanakan sekitar lima tahun terakhir ini adalah melaksanakan 

workshop PMRI bagi guru-guru. PMRI telah dipercayai sebagai alat memperbaiki pengajaran 

matematika di Indonesia karena pendekatan ini lebih bermakna, dapat menjembatani terbangunnya 

pengetahuan oleh diri anak sendiri sehingga apa yang dipelajarinya dapat membekali kesuksesan 

belajar mereka meskipun menghadapi masalah-masalah matematika yang tidak rutin. 

 

Workshop adalah salah satu cara yang sering dipandang sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran guru dan siswa di kelas. Namun demikian penelitian pun menunjukkan bahwa 

program-program pengembangan guru ini tidak selalu berhasil, bahkan Borko (2004) 

mengungkapkan gejala yaitu banyaknya program pengembangan profesi guru yang menghabiskan 

dana dalam jumlah besar tetapi  tidak diketahui seberapa jauh dampak perbaikan pembelajaran di 

kelas atau diistilahkan sebagai “intellectually superficial” dan “woefully inadequate” (hal.3). 

 

Gejala ini juga terjadi dalam konteks Indonesia, yaitu banyaknya training-training yang dilakukan 

bagi guru, tapi sulitnya mendapatkan penelitian yang dapat menunjukkan dampak dari pelatihan atau 

workshop pada perubahan pemikiran guru atau perubahan pengajaran guru. Bahkan kadang-kadang 

guru mengakui konsep itu bagus bagi mereka, tetapi konsep tersebut tidak sejalan dengan situasi 

misalnya situasi sekolah, kurikulum, adanya tes, meskipun kadang-kadang ditemukan bahwa 

pemikiran ketidakmungkinan ini diakibatkan karena keterbatasan pemikiran atau persepsi guru yang 

tidak mendukung (Patahuddin, 2009) 

 

Dalam penelitian ini, peneliti mengupayakan menyiapkan workshop yang  sejalan dengan konteks 

sekolah mereka dan mencoba memfasilitasi terjadinya perubahan pemikiran yang selanjutnya akan 

dilihat dampaknya dalam proses pengajaran nyata di kelas mereka sendiri. 

 

2. Metodologi 
 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Design Research (DR). Tahapan dalam DR 

meliputi, mempersiapkan eksperimen, melaksanakan eksperimen, dan melaksanakan analisis 

restrospektif (Akker, Gravemeijer, McKenney, & Nieveen, 2006; Gravemeijer & Cobb, 2006). Pada 

tahap mempersiapkan eksperimen mencakup menentukan tujuan yang hendak dicapai (endpoints), 

menentukan langkah atau cara pelaksanaan (starting point), serta menentukan local instructional 

theory. Workshop DR ini juga mengikuti tahapan DR seperti yang telah disebutkan. 

 

Secara garis besar, penelitian ini dimaksudkan untuk mefasilitasi pengembangan profesionalisme 

guru yang dicerminkan dari perbaikan proses pembelajaran dengan siswa di kelas. Pengajaran oleh 

guru partisipan divideokan sebelum mengikuti workshop PMRI (pre-video). Setelah workshop 

intensif selama 3 hari, dilakukan perancangan pembelajaran, eksperimen pengajaran oleh guru yang 

didampingi oleh pengamat, dan dilanjutkan dengan refleksi atau analisis retspektif. Setelah 4 kali 

periode eksperimen, guru yaitu secara berkelompok merancang pengajaran sendiri dan pengajaran 

tersebut divideokan (post-video).  

 

Makalah ini dibatasi hanya untuk membahas pelaksanaan workshop intensif selama tiga hari yang 

bertujuan untuk mengenalkan guru tentang PMRI ini. Workshop dilaksanakan sebanyak tiga kali 

pertemuan di salah satu Sekolah Dasar di Surabaya. Peserta workshop adalah 10 guru kelas dari dua 

Sekolah Dasar berbeda (1 sekolah negeri dan 1 sekolah swasta) dengan rincian guru Kelas I 

sebanyak 4 orang dan guru Kelas II sebanyak 6 orang. Sebelum penelitian ini dilakukan, guru 

menyatakan bersedia mengikuti workshop, melakukan perancangan pembelajaran, eksperimen serta 

bersedia divideokan. 

 

Data yang dikumpulkan meliputi  fieldnotes, pengamatan, data rekaman video dan foto, angket 

respon. Data tersebut dianalisis secara kualitatif. Dalam makalah ini, data yang dianalisis adalah 

fieldnotes selama workshop, transkrip beberapa video workshop dan sebuah pre video pembelajaran 

dari salah satu guru partisipan. 
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3. Hasil dan Pembahasan 
 

Dalam makalah ini, peneliti secara khusus membahas workshop intensif di tiga hari pertama, serta 

dampaknya terhadap perubahan pemikiran guru. Oleh karena itu berikut disajikan deskripsi singkat 

pelaksanaan workshop tersebut. 

3.1 Workshop DR PMRI  

3.1 Workshop Hari ke-1 

Kegiatan hari pertama workshop ini lebih menekankan pada getting to know the teachers. Guru 

diberikan angket untuk mengetahui pemahaman guru tentang PMRI, guru juga diminta mengerjakan 

pre test untuk mengetahui pemahaman konten matematikanya, serta guru diminta menjelaskan 

pembelajaran matematika yang selama ini dilaksanakan di kelasnya. Dari beberapa kegiatan tersebut 

muncul beberapa pemikiran atau ide-ide pengajaran yang berbeda dari guru sehingga menimbulkan 

perubahan skenario workshop, seperti adanya kesepakatan guru untuk membuat rancangan 

pembelajaran yang akan berlangsung pada workshop hari kedua. 

 

3.2 Workshop Hari ke-2 

Workshop hari kedua dimulai dengan penyusunan skenario pembelajaran oleh guru yang tidak 

diintervensi oleh fasilitator. Berdasarkan kesepakatan peserta, skenario pembelajaran ini 

dilaksanakan oleh salah satu guru partisipan. Selanjutnya disajikan pemodelan dari fasilitator tentang 

pembelajaran yang bernuansa PMRI untuk materi bilangan dan operasi perkalian, serta penyajian 

teori PMRI. 

 

3.2.1 Perancangan Skenario Pembelajaran oleh Guru  

Perancangan skenario pembelajaran berawal dari kegiatan diskusi pada workshop hari pertama. Satu 

kelompok guru merancang pembelajaran nilai tempat dengan menggunakan sedotan. Salah satu guru 

dari kelompok yang lain kurang setuju dengan penggunaan sedotan tersebut dengan alasan akan 

berdampak pada kehidupan nyata siswa, seperti yang dialami oleh anak guru tersebut. Untuk itu guru 

diminta untuk berdiskusi tentang rancangan pembelajaran yang akan dilaksanakan di salah satu 

Sekolah Dasar. 

 

3.2.2 Pemodelan Pembelajaran Bernuansa PMRI oleh Fasilitator 
Modelling pembelajaran bernuansa PMRI dilakukan oleh dua fasilitator dengan materi yang berbeda 

yaitu materi bilangan dengan media kertas, tali, dan stik serta materi operasi perkalian dengan 

menggunakan media uang koin. Dalam hal ini fasilitator berperan sebagai guru dan partisipan 

dikelompokkan berperan sebagai siswa. 

 

3.2.2.1 Pemodelan Pembelajaran Bilangan dengan Media Kertas, Tali dan Stik 

Pada pembelajaran bilangan guru mengajak siswa bernyanyi untuk memfokuskan perhatian mereka. 

Selanjutnya guru membagi kartu dan meminta siswa menuliskan sebarang bilangan pada kartu 

tersebut dan menempatkan kartu mereka pada tali yang telah disiapkan. Siswa diminta 

memperhatikan urutan kartu-kartu tersebut dan guru meminta pendapat salah seorang siswa tentang 

urutannya. Ada siswa yang mengurutkan bilangan dari yang terkecil sampai yang terbesar sedangkan 

siswa yang lain mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Dengan meminta siswa 

memperhatikan angka 15, siswa diminta menyebutkan makna dari angka 15, menentukan letak 

angka 15 dari urutan kartu pada tali serta menjelaskan alasan dari jawaban mereka. 

 

Selanjutnya, guru mengajak siswa bermain tebak angka. Guru menuliskan sebuah bilangan pada 

kartu dan meminta siswa menebaknya. Bila bilangan yang ditebak siswa itu lebih besar maka guru 

akan mengatakan “kurang” dan bila tebakan siswa itu kurang maka guru akan mengatakan “lebih”. 

Siswa yang tebakannya benar di beri kesempatan untuk maju ke depan dan menulis bilangan pada 

kartu dan siswa lainnya menebak.  

 

Setelah itu guru membagikan stik kepada siswa dan meminta untuk menghitung stik yang mereka 

dapat. Masing-masing siswa mendapatkan 15 stik. Selanjutnya guru memberikan instruksi kepada 

siswa  “SEKARANG KAMU AMBIL YANG INI” dengan melingkari angka 1 yang tertulis di 

papan tulis. Setiap siswa mengambil satu buah stik. Kemudian guru melingkari angka 5 dan 

mengatakan “SEKARANG KAMU AMBIL YANG INI”. Semua siswa mengambil 5 buah stik. 

kemudian, guru meminta siswa menghitung jumlah stik yang telah mereka ambil. Semua siswa 



 4 

mengatakan stik yang telah mereka ambil sebanyak 6. Pembelajaran ini diakhiri dengan penjelasan 

guru bahwa posisi angka 1 pada bilangan 15 bernilai puluhan dan angka 5 itu bernilai satuan. 

 

Dari kegiatan ini fasilitator meminta pendapat para guru tentang materi apa yang diajarkan serta 

kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran tersebut. Mereka mengatakan pembelajaran yang 

dilakukan tadi mengasyikan dan semua siswa dapat terlibat aktif. Sedangkan kekurangannya adalah 

adanya loncatan materi dari pengurutan dan perbandingan bilangan ke nilai tempat. Mereka juga 

berpendapat bahwa siswa akan kesulitan atau akan salah mengerti dengan perintah guru untuk 

mengambil stik yang menunjukkan bilangan puluhan dan satuan.  

 

3.2.2.2 Pemodelan Pembelajaran Operasi Perkalian dengan Media Uang Koin 

Pada pemodelan pembelajaran kedua, guru menunjukkan sekantong uang koin kepada siswa dan 

meminta mereka menebak banyak uang koin tersebut. Setelah itu guru meminta siswa bekerja secara 

berpasangan untuk menyusun uang koin yang diberikan (sebanyak 40 dan 50 koin) agar mudah 

dihitung. Susunan uang koin yang mereka buat itu kemudian digambar pada selembar kertas. Secara 

berurutan guru meminta satu kelompok menghitung banyak koin dari kelompok lainnya.  

 

Dari hasil susunan setiap kelompok ternyata kelompok yang paling mudah susunan uang tersebut 

adalah susunan kelompok III. Kelompok ini menyusun koin-koin tersebut dalam bentuk persegi 

panjang. Siswa diminta untuk menyusun ulang uang koin tersebut membentuk persegi panjang 

sebanyak mungkin dan susunan yang sudah dibuat digambar lagi pada selembar kertas. Contoh hasil 

kerja siswa dapat dilihat pada Gambar 1.a (untuk banyak koin 40) dan 1.b. (untuk banyak koin 50). 

 

Siswa diminta mengamati hasil kerja kelompok yang ditempelkan di papan tulis. Terdapat beberapa 

susunan koin yang berbeda dari masing-masing kelompok. Selanjutnya guru meminta siswa 

menjelaskan makna dari masing-masing susunan persegi panjang. Berdasarkan isian Baris dan 

Kolom dalam tabel, guru meminta siswa menulis susunan tersebut ke dalam bentuk perkalian. Secara 

lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 1.c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Hasil kerja siswa dalam kegiatan pemodelan dengan uang koin 

 

 

3.3 Workshop Hari ke-3 
 

Pada pelaksanaan workshop hari ketiga ini, agenda acaranya adalah refleksi kegiatan workshop hari 

pertama dan kedua, menyaksikan pre video pembelajaran Kelas II, presentasi karakteristik PMRI, 

serta pengenalan buku siswa PMRI. Kegiatan ini ditutup dengan perancangan skenario pembelajaran 

untuk eksperimen hari pertama Kelas I dan II. 

 

3.3.1 Kegiatan Menyaksikan Pre-Video Pembelajaran Kelas II 
Setelah melaksanakan pembelajaran, yang divideokan berdasarkan skenario yang telah dibuat pada 

workshop hari kedua, guru bersama dengan peneliti menyaksikan video pembelajaran tersebut. 

Melalui refleksi video tersebut, fasilitator mengenalkan dua karakteristik yang seharusnya muncul 

dalam PMRI, yaitu pemberian masalah yang memungkinkan munculnya jawaban beragam dari siswa 

(a) (b) (c) 
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dan memfasilitasi terjadinya interaksi antar siswa melalui pertanyaan-pertanyaan seperti apakah 

dalam pembelajaran tersebut muncul jawaban beragam siswa.   

 

3.3.2 Pengenalan Buku Siswa PMRI 

Sebelum kegiatan pengenalan buku siswa PMRI dan buku petunjuk untuk guru dimulai, peserta 

diberikan penjelasan singkat tentang “gunung es” serta memberikan satu contoh sederhana tentang 

skenario pembelajaran materi penjumlahan di Sekolah Dasar. 

 

Dengan bekerja secara kelompok, peserta diminta membuat skenario pembelajaran matematika 

berdasarkan pada salah satu contoh kegiatan pembelajaran yang diambil dari buku siswa PMRI kelas 

I SD seperti yang tampak pada Gambar 2. Selanjutnya setiap kelompok menempelkan hasil kerjanya 

di papan tulis dan mempresentasikannya. Setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan diskusi. Akhir dari 

kegiatan ini partisipan diminta mencermati skenario pembelajaran yang disajikan dalam buku 

petunjuk guru PMRI Kelas I SD. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Contoh kegiatan pembelajaran pada buku siswa PMRI Kelas I 

 

Akhir dari kegiatan workshop ini, peserta dengan didampingi oleh fasilitator menyusun skenario 

pembelajaran PMRI. Peserta dikelompokkan berdasarkan tingkatan kelas, kelompok Guru kelas I 

dan kelompok guru Kelas II. Skenario pembelajaran tersebut dirancang untuk mempersiapkan 

kegiatan eksperimen yang akan dilaksanakan di dua sekolah yang terlibat. 

 

3.3 Dampak Workshop terhadap Perubahan Guru 

 

Program-program pelatihan baik yang sifatnya jangkan pendek maupun jangkan panjang, pada 

dasarnya dimaksudkan untuk memberi pengaruh positif pada perbaikan pembelajaran di kelas 

khususnya peningkatan kualitas pembelajaran siswa (Patahuddin, 2010). Namun demikian, 

penelitian terdahulu juga telah mengungkap isu sulitnya menyelidiki perubahan yang terjadi pada 

guru, khususnya kesulitan untuk mengambil kesimpulan apakah perubahan tersebut bersifat 

permanen atau hanya sementara (Borko, 2004; Borko, Mayfield, Marion, Flexer, & Cumbo, 1997). 

 

Dari serangkaian kegiatan workshop yang telah dirancang dan dilaksanakan, sejak workshop hari 

pertama sampai dengan hari ketiga, tampak ada indikasi perubahan pada guru dalam pandangannya 

tentang pengajaran matematika, khususnya PMRI. Perubahan tersebut meliputi konten matematika, 

cara pengajaran, penggunaan alat peraga, dan karakteristik PMRI. Simpulan indikasi perubahan ini 

diperoleh dari analisis data secara kualitatif. Perubahan-perubahan ini selanjutnya dikategorikan 

menjadi dua tema besar, yaitu pemahaman konten matematika dan pedagogi. Berikut deskripsi 

secara lebih rinci perubahan tersebut yang telah dilengkapi dengan data yang transkrip penelitian. 

 

3.3.1 Konten Matematika 

Berdasarkan pendapat guru partisipan dalam kegiatan refleksi, guru mengemukakan bahwa kegiatan 

ini banyak memberikan ilmu yang baru bagi mereka. Apalagi dengan adanya pemodelan yang 
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dilakukan oleh dua nara sumber dalam melaksanakan pembelajaran matematika yang bernuansa 

PMRI. Dari kegiatan itu, peserta menyadari bahwa pembelajaran PMRI dapat dijadikan sebagai 

solusi untuk mengatasi masalah banyaknya tuntutan materi yang harus dipenuhi oleh guru. Dengan 

pembelajaran yang bernuansa PMRI, siswa dapat belajar berbagai macam konsep matematika dan 

hal ini merupakan pengetahuan baru bagi guru dan di luar kebiasaan sehari-hari mereka. Jadi guru 

tampaknya menyadari sifat intertwinning tanpa diberitahu tetapi melalui pengalaman langsung 

belajar dari yang disajikan oleh fasilitator. 

 

Pada diskusi yang terjadi dalam workshop hari pertama, setelah partisipan mengerjakan pre test, 

terdapat guru yang berpendapat bahwa makna dari 2x3 dan 3x2 adalah sama. Namun setelah 

mengikuti pemodelan kedua materi perkalian dengan menggunakan koin, salah satu partisipan 

mengatakan bahwa pembelajaran seperti ini sangat menarik. Partisipan yang lain berpendapat bahwa 

melalui pembelajaran ini selain menemukan konsep dari perkalian, dapat juga ditemukan faktor-

faktor dari suatu bilangan. Selain itu peserta juga merasakan pemahaman yang lebih mantap tentang 

definisi dari perkalian dan menyatakan bahwa makna 2x3 dan 3x2 berbeda. Hal ini seperti 

pernyataan para guru partisipan workshop yang terekam dalam video, salah seorang guru 

menyatakan “jadi sudah mantep kalau 10 x 4 berarti 4 nya yang sebanyak 10, tidak seperti yang 

kemarin kan bu,, seperti yang dikatakan bu siapa itu… (3 x 2) tiganya yang sebanyak dua”, guru lain 

setuju dengan pernyataan tersebut, “sekarang sudah yakin kalau 5 x 2 itu duanya sebanyak 5”.   

 

3.3.2 Cara Pengajaran 

Dalam kegiatan refleksi pre video yang dilaksanakan pada hari kedua workshop, refleksi yang 

diberikan guru kurang “mengena” terhadap karakteristik PMRI. Salah satu partisipan menyebutkan 

bahwa terjadi kekeliruan yang dilakukan guru dalam merepresentasikan bilangan 111 dengan 

menggunakan sedotan. Berdasarkan kesepakatan yang dibuat oleh guru, sedotan merah mewakili 

ratusan, sedotan kuning mewakili puluhan, dan sedotan hijau mewakili satuan. Pada pembelajaran 

tersebut, ketika guru menunjukkan bilangan 111, guru mengangkat 1 sedotan merah, 10 sedotan 

kuning, dan 1 sedotan hijau. Jika mengacu pada kesepakatan tersebut, maka seharusnya sedotan-

sedotan yang diangkat oleh guru menunjukkan bilangan 201. 

 

Oleh karena itu kegiatan dilanjutkan dengan memberi masalah pada guru menyatakan bilangan 111 

dengan menggunakan sedotan dengan berbagai cara. Guru bekerja secara berkelompok dan 

mengahasilkan cara-cara yang berbeda seperti tampak pada Gambar 3. Kegiatan ini memberikan 

pengetahuan kapada guru melalui pengalaman langsung tentang cara memberi masalah yang dapat 

memunculkan variasi jawaban siswa serta cara memfasilitasi interaksi antara siswa dengan siswa dan 

siswa dengan guru. 

 

Pengalaman langsung yang dialami oleh bu A (bukan nama sebenarnya) dalam kegiatan ini 

membawa dia melakukan refleksi membandingkan kegiatan pengajaran yang dilakukan fasilitator 

dengan pembelajaran yang dilakukan oleh bu A dalam videonya dan dia menyatakan pembelajaran 

yang dilakukan fasilitator lebih menarik. Ketika fasilitator meminta Bu A untuk membandingkan 

pembelajaran yang fasilitator lakukan dan pengajaran Bu A sendiri, Bu A mengatakan: “sangat 

berbeda sekali bu, ya lebih bagus yang ini tadi.” (maksudnya lebih bagus pembelajaran yang 

dilakuakan fasilitator). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Representasi bilangan 111 dengan menggunakan sedotan 
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Pada saat perancangan skenario pembelajaran yang mengacu pada salah satu kegiatan dalam buku 

siswa PMRI, salah satu partisipan mulai menyadari tentang konsep “gunung es”. Selain itu kedua 

kelompok juga mulai memikirkan strategi untuk memunculkan  jawaban beragam siswa.  

 

Hal lain yang tampak berubah pada pandangan guru adalah tentang penggunaan alat peraga. Dari 

beberapa contoh media yang digunakan dalam pemodelan pembelajaran yang bernuansa PMRI oleh 

beberapa fasilitator,  seperti uang koin, stik, kertas karton dan tali, serta sedotan, partisipan 

menyadari bahwa banyak benda-benda sederhana yang ada di sekitar yang dapat digunakan sebagai 

media pembelajaran (tidak harus menggunakan media yang mahal). 

 

4. Diskusi dan Simpulan 
 

Berdasarkan analisis data di atas, ditemukan beberapa indikasi dampak dari rangkaian kegiatan 

workshop terhadap perubahan pemikiran guru tentang pembelajaran matematika. Perubahan 

pemikiran tersebut meliputi konten matematika, cara pengajaran, penggunaan alat peraga, serta 

karakteristik dari PMRI. Guru/pertisipan lebih menangkap dan menyadari karakteristik-karakteristik 

PMRI melalui keterlibatan dan pengalaman langsung. Seperti pemodelan pembelajaran yang 

bernuansa PMRI dengan fasilitator sebagai guru dan partisipan sebagai murid. Jadi teori PMRI tidak 

hanya diberikan dengan cara ceramah. 

 

Guru dilibatkan dalam perancangan dan pelaksanaan skenario pembelajaran untuk mengetahui 

pemahaman tentang PMRI dan pelaksanaannya. Dibutuhkan pertemuan yang intensif antara pakar 

PMRI dengan guru untuk membantu perancangan dan pelaksanaan pembelajaran yang bernuansa 

PMRI, sehingga hasil dari workshop PMRI dapat diimplementasikan dalam pengajaran di kelas 

mereka. 

 

Guru perlu memanfaatkan buku ajar PMRI yang sudah ada sebagai bahan referensi mereka dalam 

melaksanakan pembelajaran PMRI. 

 

Bagian ini masih merupakan awal penelitian sehingga kesimpulan tentang pengaruh workshop 

terhadap proses pembelajaran di kelas belum diketahui. Bahkan perubahan ide-ide guru seperti yang 

dijelaskan di atas juga belum diketahui dampaknya pada kualitas pengajaran mereka. 
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