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Abstract.  The ability to utilize Information and Communication Technology (ICT) in 

learning is one of the competences required by RSBI-school teachers in addition to the 

competence of using English as the language of instruction. This utilization is emphasized on 

the empowerment of ICT as a source of learning for students and as a media. This paper is 

intended to review several examples of websites that could be used to support learning about 

fractions in class VII and ideas how to use it in teaching fractions using the websites. It 

presents the advantages of the websites including their interactive nature (e.g., as a game and 

providing feedback), different visualizations to represent important concepts in fractions. 

Thus, learning mathematics with those websites is expected to arise students’ curiosity and to 

develop students' creativity as well as to help students learning meaningfully. 
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1. Pendahuluan 
 

 Salah satu upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di era globalisasi ini 

adalah mempersiapkan sumber daya manusia. Upaya tersebut diwujudkan dengan memperbaiki mutu 

pendidikan yang di mulai dari jenjang sekolah dasar, sekolah menengah, dan perguruan tinggi. 

Peningkatkan mutu pendidikan ini dimaksudkan agar dapat menciptakan tenaga kerja yang kompeten 

sehingga dapat bersaing dengan tenaga kerja asing. Untuk bisa bersaing, selain dibutuhkan pengetahuan-

pengetahuan juga diperlukan kemampuan berbahasa asing terutama bahasa Inggris sebagai bahasa 

Internasional.  

Untuk mengembangkan satuan pendidikan yang bertaraf internasional, pemerintah melalui Direktorat 

Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (PSMP), pada tahun 2006 menindaklanjuti dengan menyeleksi 

sekolah-sekolah di seluruh Indonesia dari jenjang SMP, untuk ditunjuk sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf 

Internasional (RSBI). Sekolah-sekolah tersebut harus mengikuti ketentuan-ketentuan dalam 

penyelenggaraannya.   Salah satu ketentuan yang perlu menjadi perhatian adalah penggunaan bahasa 

Inggris sebagai bahasa pengantar serta memanfaatkan Teknologi Informasi (TI) pada proses 

pembelajaran matematika dan ilmu pengetahuan alam. (Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan 

Dasar dan Menengah.2007. “Panduan Workshop Rintisan SMP-SBI. Yogyakarta. Hal; 1).  

SMP Negeri I Lamongan sejak Tahun Ajaran 2008/2009 merupakan salah satu sekolah yang ditunjuk 

oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama sebagai sekolah RSBI. Dengan demikian dalam 

menyelenggarakan pembelajaran matematika dan ilmu pengetahuan alam harus menggunakan bahasa 

Inggris serta memanfaatkan TIK .  

Terbatasnya sumber-sumber atau buku pelajaran matematika yang berbahasa Inggris merupakan 

tantangan tersendiri bagi guru untuk mencari referensi tambahan yang dapat digunakan dalam proses 

pembelajaran. Selain buku matematika berbahasa Inggris dari direktorat tentunya diperlukan referensi 

materi matematika berbahasa Inggris yang lain. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah mencari 

referensi lain dengan memanfaatkan penggunaan TIK khususnya internet. Melalui internet guru dapat 

mencari materi ajar matematika yang diperlukan sebagaimana telah didentifikasi oleh banyak peneliti 

atau penulis sebelumnya (misalnya, Alejandre & Moore, 2003; Ameis & Ebenezer, 2000; Frid, 2002; 

The 2nd South East Asian Conference on Mathematics and ITS Applications (SEACMA-2) 

Institut Teksnologi Sepuluh November Surabaya, Indonesia, 6 November 2010 

 

 

mailto:bu_rini_setya@yahoo.co.id
mailto:khairiln@bima.ipb.ac.id
mailto:agustin.rnwt@yahoo.com
mailto:4s@maesuri.com


 

Gerber, Shuell, & Harlos, 1998; Glavac, 2004; Patahuddin, 2009; Patahuddin & Dole, 2006, Rokhim & 

Patahuddin, 2010; Rokhmah, 2009; Rokhmah & Patahuddin, 2010). Dalam paper ini, khusus disajikan 

website yang berkaitan dengan pecahan. 

Materi pecahan diajarkan mulai jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai jenjang Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) (Depdiknas, 2006). Tingkat pemahaman siswa yang kurang terhadap materi ini 

merupakan salah satu tantangan yang dihadapi guru. Salah satunya ketika meminta siswa menunjukkan  

pecahan sebagai bagian dari keseluruhan (part of whole). Salah satu hal yang dapat dilakukan oleh guru 

dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, yaitu pembelajaran yang lebih 

bermakna (meaningful) bagi siswa. Pembelajaran matematika realistik yang mengaitkan permasalahan 

yang ada di dalam kehidupan sehari-hari ke dalam pembelajaran matematika siswa di kelas merupakan 

salah satu inovasi pembelajaran yang dapat dilakukan oleh guru (Fauzan, Slettenhaar, & Plomp, 2002). 

Selain itu, guru juga dituntut untuk dapat membangkitkan rasa ingin tahu dan mengembangkan daya 

kreatifitas siswa. 

Berdasarkan hasil kaji literatur, terdapat sejumlah website-website pembelajaran matematika 

berbahasa Inggris yang dapat digunakan sebagai sumber belajar bagi siswa khususnya materi pecahan. 

http://www.mathisfun/fractions-match-words-pizza.html merupakan salah satu contoh website 

pembelajaran matematika yang menfasilitasi siswa dalam memahami pengertian pecahan melalui 

representasi sisa pizza sebagai bagian dari pizza secara utuh, dengan kata lain pecahan sebagai bagian 

dari keseluruhan. 

Berdasarkan uraian di atas, makalah ini menyajikan website-website yang mendukung pembelajaran 

pecahan secara realistik di kelas disertai contoh langkah-langkah pembelajaran menggunakan website 

tersebut.  

 

2. Metodologi  
 

Materi yang dikaji adalah pecahan untuk siswa Kelas 7 SMP RSBI. Kajian ini diarahkan pada 

pembelajaran pecahan yang mengintegrasikan website-website matematika berbahasa Inggris sebagai 

salah satu implikasi adanya tuntutan pada sekolah RSBI/SBI untuk menggunakan bahasa Inggris dalam 

pengajaran serta memanfaatkan TIK yang telah tersedia di sekolah. Adapun tahapan yang dilakukan 

adalah analisis kurikulum, menelaah beberapa website pecahan, analisis ketersediaan teknologi di 

sekolah. Selanjutnya melalui proses diskusi antar anggota peneliti, tim peneliti menetapkan standar 

kompetensi yang ingin dicapai yaitu “memahami sifat-sifat operasi hitung bilangan dan penggunaannya 

dalam pemecahan masalah” dengan kompetensi dasar “menentukan estimasi hasil pengoperasian 

bilangan bulat dan pecahan sampai ke satuan terdekat yang ditentukan” dan menetapkan website yang 

relevan. Langkah ini dilanjutkan dengan membuat contoh rancangan pembelajaran atau skenario 

pembelajaran pecahan menggunakan website. Hingga saat penulisan makalah ini, skenario tersebut 

sedang dalam proses finalisasi untuk diujicobakan di SMP RSBI yang menjadi mitra peneliti. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 
 

Pada bagian ini akan disajikan hasil telaah tentang beberapa website pembelajaran matematika 

berbahasa Inggris yang dapat mendukung siswa dalam memahami konsep pecahan, serta salah satu 

contoh langkah pembelajaran menggunakan website tersebut. 

 

3.1. Telaah Website 

Berikut ini disajikan beberapa website pembelajaran matematika berbahasa Inggris yang dapat 

digunakan dalam mengajarkan materi pecahan. 

 

a. Words to Pizza 

http://www.mathsisfun.com/numbers/fractions-match-words-pizza.html merupakan website yang 

dikembangkan untuk menyajikan konsep pecahan sebagai bagian dari keseluruhan melalui permainan 

interaktif yang dikaitkan dengan pizza. Dengan website mathisfun, siswa, dalam hal ini sebagai 

pengguna, diminta untuk menunjukkan besarnya bagian pizza yang sesuai dengan nilai pecahan yang 

diberikan. Sebagai contoh, komputer meminta siswa menunjukkan   bagian dari pizza seperti 

diilustrasikan pada Gambar 1. Hal yang harus dilakukan oleh siswa adalah membagi pizza menjadi 

beberapa bagian sesuai dengan bilangan pada penyebut pecahan yang diberikan dengan menentukan 

banyaknya potongan (slices). Dengan mengeklik anak panah pada toolbar slices, maka siswa dapat 
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menambah maupun mengurangi banyaknya potongan pizza. Anak panah ke atas berfungsi untuk 

menambah banyaknya potongan, sedangkan anak panah ke bawah untuk mengurangi. Ketika anak 

mengeklik salah satu anak panah tersebut, secara otomatis komputer akan memotong  pizza  sesuai 

dengan bilangan yang muncul. Selanjutnya untuk memperoleh potongan pizza yang diminta, siswa perlu 

mengeklik  bagian potongan  pizza sebanyak bilangan pada pembilang pecahan tersebut sehingga 

diperoleh feedback komputer “YES!”. Berikut ini merupakan contoh halaman website words to pizza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Website ini memiliki beberapa kelebihan diantaranya siswa diberi kesempatan secara bebas untuk 

menemukan sendiri jawaban yang diharapkan sehingga feedback yang diberikan komputer “YES!”. 

Kelebihan lain adalah website ini menyediakan menu hint untuk membantu siswa yang menemui 

kesulitan dalam membaca pecahan. Selain itu, website ini merepresentasikan konsep pecahan sebagai 

bagian dari keseluruhan melalui penggunaan konteks pizza. Visualisasi ini memberikan kemudahan bagi 

siswa untuk memahami materi ini. Selain beberapa kelebihan tersebut, website ini memiliki kelemahan 

yaitu terbatasnya jumlah potongan pizza yang disediakan komputer yaitu 16 potong. 

 

b. Identify with circles 

Menyajikan konsep pecahan sebagai bagian dari keseluruhan dapat dilakukan melalui website 

http://www.visualfractions.com/EnterCircle.html. Website ini dikembangkan untuk membantu siswa 

belajar mengidentifikasi pecahan melalui pemahaman pengertian pembilang yang direpresentasikan 

sebagai banyaknya bagian yang diarsir dan penyebut sebagai jumlah bagian yang sama besar seperti 

ditunjukkan pada Gambar 2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Halaman Website Words to Pizza 

Gambar 2. Halaman Website Identify with Circle 

http://www.visualfractions.com/EnterCircle.html


 

Melalui website ini siswa diminta untuk menentukan pembilang dan penyebut pecahan yang 

direpresentasikan melalui lingkaran. Dengan memasukkan nilai pada kolom numerator dan denominator 

lalu mengeklik tombol OK, maka komputer akan memberikan feedback benar atau salah terhadap 

jawaban siswa. Jika jawaban siswa benar, maka siswa dapat melanjutkan ke contoh selanjutnya dengan 

mengeklik tombol new example. Sedangkan jika jawaban siswa salah, maka siswa diberi kesempatan 

untuk memperbaiki jawaban dengan mengganti nilai numerator maupun denominator. Selain itu, 

feedback  komputer bagi jawaban siswa yang salah membantu siswa dalam menentukan estimasi 

jawaban, karena feedback yang diberikan menyampaikan perbandingan baik lebih besar maupun lebih 

kecil dari jawaban yang diharapkan. Untuk lebih jelas, perhatikan Gambar 2. 

Selain itu, pada menu explain secara otomatis komputer akan menyajikan jawaban yang yang 

diharapkan serta memberikan penjelasan tentang bilangan pada numerator  dan denominator. 

Penggunaan lingkaran untuk merepresentasikan pecahan kurang dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Hal ini merupakan salah satu kekurangan website ini disamping kelebihan yang telah disebutkan di atas. 

 

c. Identify with line 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Website yang beralamatkan http://www.visualfractions.com/EnterFraction.html dikembangkan  

dengan tujuan yang sama dengan website Indentify with circle. Hal yang membedakan adalah penggunaan 

garis bilangan untuk merepresentasikan pecahan. Dengan tujuan yang sama dengan website Identify with 

circle yaitu  membantu siswa memahami konsep pembilang dan penyebut dari suatu pecahan, website ini 

menyajikan hal yang sama juga dengan website Identify with circle. Gambar 3 di atas merupakan contoh 

halaman website Identify with line. 

Hal yang membedakan website ini dengan website Identify with line adalah ketika siswa 

memasukkan bilangan untuk numerator  dan denominator lalu menekan menu OK, tampilan komputer 

sebagai feedback menunjukkan bagian dari garis yang dinamakan sebagai numerator  dan denominator. 

 

d. Find grampy 

Website berikut ini menyajikan sebuah permainan yang mengajak siswa untuk menyebutkan 

sebuah pecahan yang merepresentasikan letak Grampy, salah satu tokoh yang dikisahkan bersembunyi 

dibalik pagar tembok. Nilai pecahan ini diperoleh siswa dengan memasukkan sebuah bilangan pada 

kolom numerator. Penentuan bilangan ini dilakukan siswa dengan memperkirakan letak Grampy  

terhadap keseluruhan bagian pagar tersebut. Berikut ini contoh tampilah halaman pada website Find 

Grampy. 

Permainan dimulai dengan mengeklik menu start yang akan diikuti berlarinya Grampy untuk 

bersembunyi di balik pagar. Selanjutnya komputer meminta siswa untuk menentukan letak Grampy 

sebagai bagian dari keseluruhan bagian tembok. Jika bilangan yang dimasukkan siswa untuk numerator 

benar, maka komputer akan memberikan feedback seperti “great”, “thank you” melalui ucapan terima 

kasih sang nenek dan siswa dapat melanjutkan ke permainan selanjutnya dengan mengeklik menu new 

Gambar 3. Halaman Website Identify with Line 
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example. Jika jawaban siswa salah, maka sang nenek akan memberikan feedback apakah jawaban siswa 

terlalu besar atau terlalu kecil terhadap jawaban yang diharapkan. Untuk lebih jelasnya, lihat Gambar 4. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Contoh Pembelajaran Menggunakan Website Matematika Berbahasa Inggris 
 

Pada bagian ini akan disajikan sebuah contoh langkah pembelajaran matematika yang menggunakan 

website matematika berbahasa Inggris yang telah direviu pada bagian sebelumnya. Dengan mengacu 

pada kurikulum matematika SMP RSBI, salah satu kompetensi dasar yang harus dicapai siswa adalah 

“menentukan estimasi hasil pengoperasian bilangan bulat dan pecahan sampai ke satuan terdekat yang 

ditentukan”. Berdasarkan hasil reviu kurikulum tersebut, beberapa website yang telah disajikan di atas 

relevan untuk digunakan dalam mengajarkan materi pecahan. 

Materi pecahan yang telah diajarkan di bangku Sekolah Dasar (SD), bukan merupakan hal yang baru 

lagi bagi siswa Kelas 7 SMP RSBI. Namun berdasarkan pengalaman para guru (dalam hal ini anggota 

tim penulis, pemahaman konsep pecahan anak sering dijumpai lemah. Oleh karena itu, hal yang mungkin 

dilakukan guru adalah mengingatkan kembali materi pecahan tersebut dengan menggunakan website 

http://www.mathsisfun.com/fractions-match-words-pizza.html. Seperti yang telah disebutkan pada bagian 

sebelumnya, website ini menyajikan konsep pecahan sebagai bagian dari keseluruhan melalui permainan 

interaktif yang dikaitkan dengan pizza, sehingga melalui diskusi dan tanya jawab siswa diharapkan 

mampu mengingat kembali materi pecahan serta memahami konsep pecahan. Sedangkan website 

http://www.visualfractions.com/EnterCircle.html dan http://www.visualfractions.com/ EnterFraction.html 

digunakan guru untuk mengingatkan kembali pemahaman siswa tentang konsep pembilang dan penyebut 

suatu pecahan. http://www.visualfractions.com/EnterCircle.html menggunakan lingkaran untuk 

merepresentasikan pecahan sedangkan http://www.visual fractions.com/EnterFraction.html menggunakan 

garis bilangan. 

Langkah pembelajaran selanjutnya yang dapat dilakukan guru adalah menyajikan model tentang 

contoh cara membagi 4 persegi panjang dimana masing-masing dibagi menjadi 4 bagian yang berbeda 

ukuran menggunakan powerpoint presentation. Model yang disajikan ini diperoleh guru dari hasil 

download website http://illuminations.nctm.org/lessondetail.aspx?id=L284. Berdasarkan penyajian ini, 

diharapkan siswa dapat menentukan seberapa besar nilai suatu pecahan dari keseluruhan bagian. Untuk 

mengecek pemahaman siswa, guru dapat menfasilitasi siswa untuk mengerjakan LKS “Cut to eight” yang 

merupakan hasil download guru dari website  http://illuminations.nctm.org/lesson/6-

8/rational/understandingRational-AS-CakesEights.pdf  secara individu. Berdasarkan jawaban siswa ini, 

guru dapat melakukan diskusi kelas untuk melihat sejauh mana pemahaman siswa terhadap penugasan 

yang telah diberikan. 

Untuk lebih membantu siswa memahami materi, guru dapat memberikan penugasan secara 

berkelompok sebagai latihan lanjutan menggunakan game  yang disajikan oleh website  

http://www.visualfractions.com/findgrampy.html. Penugasan ini dapat diberikan melalui dua setting 

kelompok. Jika dimungkinkan untuk menggunakan beberapa perangkat komputer yang terkoneksi 

internet, masing-masing kelompok siswa dihadapkan pada sebuah komputer sehingga siswa secara online  

dapat menyelesaikan penugasan tersebut. Akan tetapi jika tidak dimungkinkan, guru dapat menggunakan 

Gambar 4. Halaman Website Find Grampy 
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sebuah komputer yang terkoneksi internet lalu disajikan secara langsung melalui LCD Projector sehingga 

guru hanya perlu memandu siswa untuk mendiskusikan game tersebut dalam kelompok. 

 

4. Diskusi dan Simpulan 
Melalui internet, terdapat banyak website tentang pecahan yang dapat digunakan sebagai salah satu 

bahan atau alat pembelajaran matematika di sekolah-sekolah RSBI. Dengan penggunaan website ini 

diharapkan dapat mengatasi permasalahan pembelajaran di sekolah RSBI, khususnya tentang penggunaan 

bahasa Inggris dalam belajar matematika dan pemanfaatan TIK yang tersedia di sekolah. Selain itu, 

pemanfaatan TIK ini dapat mendukung pemahaman konsep dasar matematika, bukan hanya sekedar 

mampu menyelesaikan soal-soal rutin terkait pecahan, Tetapi juga belajar matematika secara 

menyenangkan dan bermakna. 

Pembahasan beberapa contoh website dan ide pengajaran menggunakan website yang dimaksud 

diharapkan dapat memberi inspirasi pada para pembaca untuk mengeksplorasi website matematika untuk 

topik matematika lainnya. Dengan demikian, internet diharapkan dapat dioptimalkan untuk menjadi salah 

satu alat pembelajaran guru dan alat untuk memperkaya pembelajaran siswa. Penggunaan website-

website berbahasa Inggris bagi siswa dan guru dapat membantu  mengembangkan atau   membiasakan 

mereka dengan kosakata atau istilah matematika berbahasa Inggris. 
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