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A. Pendahuluan 

Indonesia merupakan suatu bangsa yang kaya akan budaya lokal. Salah satu budaya 

lokal yang sering dimainkan anak usia sekolah dasar khususnya di Palembang 

adalah permainan tradisional ‘Ambulan’ (dalam bahasa indonesia biasa disebut 

tepuk bergambar).   

Permainan tepuk bergambar/ambulan biasa dimainkan oleh 2 atau lebih siswa. 

Aturan yang mengharuskan mereka (yang kalah) membayar/memberikan sejumlah 

kartu sesuai dengan kesepakatan awal kepada pemenang secara tidak langsung 

mengajarkan kepada siswa pengurangan dan penjumlahan bilangan secara informal. 

Pendekatan pendidikan matematika realistik Indonesia (PMRI) menekankan untuk 

mengajarkan matematika dimulai dari hal yang dekat/‟riil‟ dengan atau bagi siswa. 

Sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna bagi siswa.  

Antusiasme siswa, potensi permainan sebagai konteks untuk mengajarkan konsep 

pengurangan, serta terinspirasi dari penelitian serupa yang sedang dilakukan oleh 

Rully Charitas (mahasiswa BIMPoME 2010 Pascasarjana Unsri, Palembang) 

memotivasi tim peneliti (Elika kurniadi dan Evangelista L. W. Palupi) untuk 

membuat sebuah desain pembelajaran matematika berbasis PMRI materi 

pengurangan tiga bilangan berturut-turut (kelas 2 SD) dengan menggunakan 

permainan tepuk bergambar/ambulan sebagai konteksnya. 
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Rincian bagaimana guru dan tim peneliti mendesain pembelajaran, 

mengimplementasikan rancangan tersebut dan melakukan analisis retrospektif 

dijelaskan dalam bagian desain pembelajaran di bawah ini. 

 

B. Desain Pembelajaran 

Materi yang dikaji adalah pengurangan tiga bilangan berturut-turut untuk siswa 

kelas 2 SD Pusri, Palembang. Kajian ini diarahkan pada desain dan pembelajaran 

pengurangan tiga bilangan berturut-turut melalui permainan tepuk bergambar dan 

pendekatan PMRI.  

Adapun tahapan yang dilakukan adalah (Akker) preliminary design (analisis 

kurikulum dan penentuan indikator dan tujuan pembelajaran), dilanjutkan dengan 

penerapan/ujicoba desain (teaching experiment) dan melakukan refeleksi terhadap 

pembelajaran yang telah dilakukan (analisis retrospektif/retrospective analysis 

yang akan disekripsikan sebagai berikut. 

1. Preliminary Design: Perancangan Skenario Pembelajaran oleh Tim Peneliti dan 

Guru  

Sebelum mulai merancang desain/skenario pembelajaran, tim peneliti menganalisis 

kurikulum terkait dengan materi yang akan dikaji, merumuskan tujuan, dan 

menentukan konteks serta pendekatan yang akan dipakai.  

Dari kegiatan tersebut diketahui bahwa standar kompetensi yang harus dicapai yaitu 

“Melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan sampai 500” dengan 

kompetensi dasar yang sama. Sedangakan permainan tepuk bergambar dipilih 

sebagai konteks pembelajaran berbasis PMRI yang akan dibuat desainnya dengan 

alasan seperti telah dipaparkan pada pendahuluan. 

Guru tidak terlibat dalam proses perancangan awal skenario karena tidak ada 

kesempatan bertemu antara tim peneliti dengan guru (akibat jadwal yang terbentur 

satu sama lain). Namun sebelum desain tersebut dicobakan di kelas, tim peneliti 

menawarkan desain pembelajaran yang telah dibuat dan meminta pendapat guru 

akan desain tersebut sekaligus melakukan briefing/simulasi mengenai 

skenario/aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan.  
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Pada saat diskusi, tim peneliti menginformasikan kepada guru bahwa terdapat 

modifikasi aturan dalam permainan tepuk bergambar yang nantinya akan dilakukan 

siswa di kelas. Jika pada permainan sebenarnya pemain yang kalah harus 

memberikan kartunya kepada pemain yang menang, maka pada pembelajaran yang 

akan dilakukan pemain yang kalah hanya cukup mengurangi kartunya sejumlah 

kesepakatan tanpa perlu memberikannya kepada pemain yang menang. Sehingga 

hanya akan terjadi proses pegurangan tanpa penjumlahan.  

Dari hasil diskusi, guru setuju dengan konteks yang dipilih. Namun untuk satu soal 

terbuka di lembar kerja siswa yaitu menentukan bilangan awal dan pengurangnya 

sehingga diperoleh hasil akhir yang telah ditentukan dinilai terlalu tinggi untuk 

siswa kelas 2 SD. Meskipun begitu, guru dan peneliti tetap ingin mencoba soal 

tersebut kepada siswa tanpa meng-underestimate kemampuan siswa. 

Tujuan penerapan desain tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana proses 

pembelajaran pada kondisi kelas yang sebenarnya dengan menggunakan desain 

yang telah dibuat sehingga bisa diketahui kekurangannya. Selain itu, ingin diketahui 

juga proses/cara berpikir siswa dalam menyelesaikan masalah yang diberikan.  

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

selanjutnya akan dianalisis. Oleh karena itu, pada bagian berikutnya akan 

dideskrisikan mengenai pelaksanaan pembelajaran (teaching experiment).  

2. Teaching Experiment  

Pada bagian ini akan dideskripsikan mengenai pelaksanaan pembelajaran 

berdasarkan desain yang telah dibuat. Pembelajaran dilakukan di kelas 2D SD Pusri 

Palembang pad 25 Oktober 2011 dengan diikuti 28 siswa selama kurang lebih 70 

menit dengan intervensi dari peneliti.  

Pembelajaran dimulai dengan mengelompokkan siswa dalam kelompok-kelompok 

kecil terdiri dari 4 siswa yang nantinya akan berkerja secara berpasangan, 

menyampaikan apersepsi dan menginformasikan kepada siswa bahwa mereka akan 

belajar pengurangan sambil bermain. Guru juga bertanya kepada siswa, siapa 

diantara mereka yang suka/pernah bermain kartu/ambulan dan terlihat semua siswa 
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mengangkat tangan. Kegiatan dilanjtukan dengan membagikan 2 ikat kartu 

bergambar (dengan jumlah berbeda) dan LKS kepada setiap kelompok.  

Pada kegiatan inti, setiap kelompok diminta untuk menghitung banyaknya kartu 

yang mereka dapat (Gambar 1). Semua siswa menghitung banyaknya kartu 

tersebut satu-persatu (tidak muncul pola, seperti pola menghitung 2 – 2/dua-dua dan 

lain sebagainya) dan menuliskannya pada lembar kerja siswa (kartu awal). 

 

 

 

 

 

    Gambar 1. Siswa menghitung kartu        Gambar 2. Simulasi permainan oleh siswa 

Selanjutnya guru dibantu peneliti dan 2 orang siswa mensimulasikan permainan 

tepuk bergambar (Gambar 2). Namun ketika simulasi belum dilakukan dan 

beberapa siswa masih menghitung banyaknya kartu yang mereka dapat, guru telah 

menginstruksikan kepada beberapa siswa/kelompok yang sudah selesai menghitung 

kartu untuk melakukan permainan diawali dengan menentukan banyak kartu yang 

ingin diambil (kesepakatan 1 dan 2), menuliskan angka tersebut di LKS, dan 

mengurangkanya. Hal tersebut membuat simulasi di depan kelas menjadi tidak 

efektif dan sia-sia karena siswa tidak memperhatikan simulasi tersebut. 

Selain itu, aturan yang disampaikan oleh guru kepada beberapa kelompok tersebut 

berbeda dengan simulasi yang diperagakan oleh peneliti dan 2 orang siswa di depan 

(yang juga sudah dipraktekkan bersama guru saat tahap preliminary/diskusi awal) 

dimana siswa menentukan kesepakatan, menepukkan kartu, dan yang kalah 

mengurangi kartu sejumlah taruhan/kesepakatan dan menuliskannya pada LKS, 

sedangkan yang menang hanya menuliskan „0/nol‟. Akibatnya, permainan yang 

dilakukan siswa/kelompok tidak sama.  

Menindaklanjuti hal tersebut, peneliti berinisiatif untuk menyamakan aturan (sesuai 

dengan aturan yang telah disepakati dalam proses pendesainan) dengan 

menginformasikannya/mengajarkannya secara langsung kepada setiap kelompok, 
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satu-persatu. Mengetahui hal ini, guru mengkonfirmasi kepada peneliti mengenai 

aturan yang tepat.  

Permainan tepuk bergambar yang dilakukan siswa tersebut digunakan untuk 

menjawab 3 soal pertama pada lembar kerja siswa dimana siswa diminta 

menuliskan banyaknya kartu awal, bermain tepuk bergambar, mengurangkannya 

dengan kesepakatan 1 dan kesepakatan 2 (jika menang 0 dan kalah ditulis sesuai 

dengan kesepakatan yang sisetujui), dan menuliskan kartu sisa.  

Secara umum siswa bisa memainkkan permainan dan menuliskan apa yang diminta 

soal pada LKS. Dalam menentukan banyaknya kartu sisa, ada beberapa siswa yang 

menghitungnya dengan cara bersusun ke bawah, menggunakan bantuan jari, atau 

menghitung kartu sisa secara langsung (Gambar 3).  

   

Gambar 3 (Kiri-Kanan: Cara bersusun ke bawah; Menghitung dengan jari; Menghitung 

kartu sisa) 

Hal menarik lainnya dari jawaban siswa untuk 3 soal pertama tersebut adalah  

banyaknya kartu awal pada setiap permainan (total ada 3 permainan) pada beberapa 

kelompok berbeda-beda, meskipun ada juga kelompok yang menggunakan kartu 

awal dengan jumlah yang tetap pada setiap permainan (Gambar 4). Hal tersebut 

dikarenakan, setelah siswa melakukan permainan pertama dan mengurangkan 

kartunya, mereka tidak mencampurkan kembali kartu tersebut.  

 

Gambar 4 (Variasi jawaban siswa terkait soal yang berhubungan dengan permainan tepuk 

bergambar yang mereka lakukan) 
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Siswa tidak mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal ke-4 pada LKS (soal 

cerita masih dengan konteks tepuk bergambar). Beberapa strategi berbeda dipakai 

siswa untuk menyelesaikan soal terebut. Diantaranya, cara perhitungan bersusun 

kebawah (vertikal), kesamping (horizontal), dan mengurangkan tiga angka secara 

langsung dengan bersusun kebawah yang tampak seperti Gambar 5 berikut. 

  

Gambar 5 (Variasi cara siswa menyelesaikan soal cerita berkaitan dengan permainan tepuk 

bergambar) 

Sedangkan untuk soal terakhir (soal terbuka), siswa mengalami kesulitan dalam 

memahami dan menyelesaikan soal tersebut. Hal ini sesuai dengan prediksi awal 

guru yang menilai soal tersebut terlalu tinggi bagi siswa. Melihat hal tersebut, guru 

memberikan bantuan dengan menjelaskan maksud dari soal dan memberikan sebuah 

contoh bagaimana mengerjakannya.  

Setelah mendapatkan penjelasan dan contoh dari guru, beberapa siswa bisa 

menyelesaikan masalah tersebut dengan membuat kombinasi angka sendiri 

(Gambar 6a), namun masih banyak juga yang belum bisa, mereka hanya 

menuliskan contoh guru (Gambar 6b) atau bahkan hanya mengurangkan angka 

yanga ada pada soal tanpa membaca/mengerti soal yang diberikan (Gambar 6c).  

   

(a)                                                  (b)                              (c) 

Gambar 6. Variasi jawaban siswa soal terbuka 
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Berdasarkan jawaban siswa pada gambar 6c, siswa hanya mengurangkan angka 

yang ada yaitu (kartu sisa: 44), banyak kalah (2 kali) dan angka 1 pada kata-kata 

„kesepakatan 1‟ sehingga menjadi 44-2-1. Jika kita perhatikan lebih teliti lagi, dari 

gambar 6c kita dapat mengetahui bahwa siswa melakukan kesalahan dalam 

pengurangan bersusun ke bawah. Angka 2 yang merupakan satuan diletakkan dalam 

tempat puluhan, begitu pula dengan angka 1. Akibatnya 44-2 = 24 dan 24-1=14. 

Pembelajaran diakhiri dengan mengumpulkan hasil kerja siswa dan menyimpulkan 

kegiatan pembelajaran. Dan setelah proses pembelajaran berakhir, tim peneliti dan 

guru melakukan refleksi terhadap pelaksanaan pembelajaran. 

3. Analisis Retrospektive  

Kurangnya diskusi antara tim peneliti dan guru menjadikan adanya perbedaan aturan 

permainan. Hal ini sebenarnya bisa diatasi dengan melibatkan guru dalam proses 

pendesainan dan melakukan beberapa kali briefing/simulasi permainan sebelumnya. 

Kurangnya waktu baik waktu diskusi antara tim peneliti dan guru maupun waktu 

yang digunakan dalam proses pembelajaran menjadi kendala utama yang dihadapi. 

Salah satu faktor yang mengakibatkan kurangnya waktu/tidak selesainya 

pembelajaran (sehingga kegiatan presentasi siswa dan latihan harus ditiadakan) 

adalah siswa belum terbiasa dengan pendekatan PMRI yang menekankan pada 

aktivitas kelompok dan menyelesaikan soal yang membutuhkan berpikir kritis. 

Prediksi guru mengenai soal terbuka yang diberikan terbukti benar. Siswa 

mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Soal terbuka bisa tetap 

diberikan, namun tingkat kesulitannya harus diturunkan. Salah satunya dengan 

memberikan informasi mengenai kartu awal dan hasil akhir atau memebrikan 

informasi mengenai kesepakatan. Sehingga siswa hanya perlu menentukan 1-2 hal 

yang tidak diketahui. 

 

C. Diskusi dan Simpulan 

Berdasarkan deskripsi di atas, diketahui bahwa konteks permainan tepuk bergambar 

yang telah dimodifikasi aturannya bisa digunakan untuk mengajarkan pengurangan 

tiga bilangan berturut-turut.  
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Diskusi antara tim peneliti dan guru perlu dilakukan untuk meminimalkan 

kesalahan maupun perbedaan pelaksanaan dengan desain yang dibuat. Selain itu, 

dengan melibatkan guru dalam proses pendesainan akan membantu guru dalam 

mebuat keputusan-keputusan dalam pembelajaran di kelas. 

Iceberg dari kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan oleh tim peneliti dan guru 

dapat digambarkan sebagai berikut (Gambar 10). 
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