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LAPORAN OBSERVASI 1: Proses Pembelajaran Matematika Kelas 1E di 

Sekolah Dasar YSPP PT. PUSRI Palembang 

Evangelista Lus Windyana Palupi1 

Elika Kurniadi2 

International Master Program on Mathematics Education (IMPoME) 2011, Sriwijaya University 

(1evangelista.palupi@yahoo.com, 2elikakurniadi@yahoo.co.id)  

1. Pendahuluan 

Selama satu dekade ini, Pendidikan Realistik Matematika Indonesia (PMRI) telah 

dikembangkan dan diterapkan di beberapa sekolah dasar di Indonesia. Salah satunya adalah 

SD Yayasan Sosial Peduli Pendidikan PT. Pusri atau yang lebih dikenal dengan SD Pusri, 

Palembang-Sumatera Selatan yang juga merupakan sekolah mitra Universitas Sriwijaya 

dalam penerapan PMRI.  

Untuk memahami dan mempelajari lebih jauh mengenai penerapan PMRI di sekolah, maka 

selama satu semester, observer melakukan observasi kelas di SD Pusri. Makalah berikut ini 

merupakan laporan observasi pertama yang dilakukan penulis. 

Dalam laporan ini, observer/penulis akan mendeskripsikan tentang pra-observasi dan aktifitas 

observasi, proses pengajaran dan pembelajaran. Selanjutnya, akan dibahas temuan terkait 

dengan pola pikir siswa dan masalah yang muncul di kelas. 

2. Pra-observasi 

Pra-observasi adalah kegiatan yang dilakukan observer sebelum melakukan observasi 

pertama terkait dalam proses pengajaran dan pembelajaran kelas satu di SD Pusri Palembang.  

Dalam observasi ini yang bertindak sebagai observer adalah Evangelista dan Elika, 

mahasiswa IMPoME 2011 Unsri. Kegiatan ini dilakukan pada hari kamis, 18 Agustus 2011 

yang bertujuan untuk memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan observasi, meminta izin 

kepala sekolah dan guru untuk  melakukan observasi di salah satu kelas (dalam hal ini kelas 

1E yang dibimbing oleh Rima Yunidar), mengumpulkan data/informasi mengenai profil 

sekolah seperti guru, staf, siswa, kelas, fasilitas, lingkungan sekolah dan sejauh mana 

implementasi PMRI yang telah dilakukan, serta membuat janji dengan guru untuk melakukan 

observasi kelas yang pertama. 

Melalui kegiatan pra-observasi, diperoleh informasi bahwa SD Pusri yang terletak di Jalan 

Mayor Zen kompleks Pusri Palembang adalah sekolah swasta. Berdasarkan keterangan salah 

seorang guru, SD pusri merupakan gabungan dari dua sekolah (SD 1 dan SD 2). Sekolah ini 

dilengkapi beberapa fasilitas seeperti 28 ruangan kelas dengan jumlah rata-rata siswa 

perkelas 32 orang, Unit Kesehatan Siswa (UKS), perpustakaan, ruang multimedia, 

laboratorium kumputer dan sains dan didukung oleh sekitar 40 guru. Setiap kelas mempunyai 

seorang wali kelas/guru kelas yang bertangggung jawab sepenuhnya untuk mengatur kelas 

dan siswa serta mengajar beberapa pelajaran seperti matematika, sains, dan bahasa, sehingga 

tidak ada guru khusus matematika atau guru sains. Hal tersebut juga dikarenakan SD Pusri 

menggunakan pembelajaran tematik.  

SD Pusri adalah salah satu sekolah yang bekerja sama dengan Unsri untuk menerapkan dan 

menyebarkan PMRI. Wakil kepala sekolah dan seorang guru (Rima Yunidar) pernah sekali 

mengikuti workshop PMRI yang diselenggarakan oleh Unsri sekitar satu tahun yang lalu. 

Sejak saat itu, Ibu Rima mulai mencoba untuk menerapkan pembelajaran PMRI di kelas. Dia 

mengatakan bahwa melalui PMRI, siswa menjadi lebih aktif dan antusias dalam proses 

pembelajaran di kelas, tetapi dia juga menklaim bahwa penerapan pembelajar berbasis PMRI 
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di kelas belum maksimal dan menghadapi beberapa kendala dikarenakan beberapa faktor 

seperti kurangnya pengetahuan tentang PMRI, kurangnya teman diskusi dan minimnya 

ketersedian sumber. Selain itu, perpindahan tugas mengajar dari kelas 5 ke kelas 1 juga 

menimbulkan kesulitan tersendiri bagi Ibu Rima. Guru tersebut berpendapat bahwa untuk 

mengorganisasi kelas 1 lebih sulit dan beliau belum memikirkan konsep PMRI untuk kelas 1.  

Di akhir kegiatan pra-observasi, Ibu Rima dan observer sepakat untuk melakukan observasi 

kelas yang pertama pada hari berikutnya yaitu Jumat, 19 Agustus 2011 jam 07:00 di kelas 1E. 

3. Observasi 

Kegiatan observasi telah dilakukan oleh Elika dan Evangelista pada hari Jumat, 19 Agustus 

2011. Observasi dilaksanakan di kelas 1E yang diajar oleh Rima Yunidar. Kegiatan ini 

bertujuan untuk mengetahui proses belajar mengajar matematika di kelas 1E dan mengetahui 

aktivitas dan pola pikir siswa. Secara umum, observer mengamati, merekam dan mengambil 

foto proses pembelajaran di kelas mulai dari awal sampai akhir pembelajaran. Observer juga 

mengumpulkan beberapa dokumentasi hasil kerja siswa yang digunakan untuk mengetahui 

pola pikir mereka. Handycam dan kamera digunakan untuk mendokumentasikan proses 

secara keseluruhan yang berlangsung kurang lebih selama 110 menit. Pada poin selanjutnya, 

observer akan menjelaskan lebih detail tentang proses pembelajaran dan pengajaran di kelas. 

4. Proses belajar mengajar 

Sebelum kelas dimulai, guru menyiapkan siswa. Dengan kata lain, guru membantu siswa 

untuk mengatur mejanya dan membantu mereka untuk menyiapakan buku yang akan 

digunakan untuk proses pembelajaran. Setelah siswa siap, barulah guru mulai mengajar di 

kelas. Topik yang diajarkan pada hari itu adalah mengurutkan bilangan di atas 10 yang 

merupakan kelanjutan dari pembelajaran sebelumnya mengenai mengurutkan bilangan 

sampai 10.  

Proses pembelajaran dimulai dengan tahap pendahuluan yang kemudian dilanjutkan dengan 

kegiatan inti. Pada tahap pendahuluan, guru menyampaikan pada siswa bahwa merekea akan 

belajar mengenai menurutkan bilangan di atas 10. 

Pada kegiatan inti, guru memberikan beberapa soal tentang mengurutkan bilangan di atas 10, 

baik diurutkan dari yang terbesar atau pun yang terkecil. Kemudian, guru dan siswa 

menjawabnya bersama-sama. Selain itu, guru juga memberikan soal dan menunjuk siswa 

secara acak untuk menjawabnya di depan kelas (Gambar 1). Setelah salah seorang siswa 

maju dan menjawab pertanyaan tersebut, guru menanyakan kepada siswa lainnya apakah 

jawaban tersebut benar atau salah tanpa menanyakan lebih lanjut alasan siswa walaupun 

terdapat dua perbedaan pendapat di antara mereka. Jika jawaban siswa di papan tulis salah, 

maka guru akan menunjuk siswa lainnya yang dapat menjawabnya dengan benar.  

 

Image 1. Siswa menjawab pertanyaan di depan kelas 
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Setelah itu, guru memberikan latihan kepada siswa. Latihan tersebut terdiri dari empat 

pertanyaan mengenai mengurutkan bilangan baik dari yang terkecil maupun yang terbesar. 

Satu hal yang menjadi perhatian observer adalah susunan bilangann acak yang diberikan oleh 

guru tidak terdapat gap antara satu bilangan dengan yang lainnya. Dengan kata lain, bilangan 

yang seharusnya diurutkan adalah bilangan terurut, hanya posisi dari bilangan tersebut yang 

diubah, sebagai contoh :6, 9, 8, 7, 10. (Gambar 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Pertanyaan yang diberkan untuk latihan soal 

Siswa mengerjakan latihan soal sampai akhir jam pelajaran yaitu sekitar 40 menit, tetapi tidak 

semua siswa dapat menyelesaikannya, bahkan banyak siswa yang tidak selesai menuliskan 

soalnya. Oleh karena itu latihan tersebut akan dilanjutkan kembali pada pertemuan 

selanjutnya. Observer dan guru memahami sepenuhnya bahwa mengatur siswa kelas satu 

membutuhkan usaha yang keras, energi yang banyak dan kesabaran yang besar. Kita tidak 

bias memaksa siswa untuk mampu menjawab semua soal. 

Secara umum, proses pengajaran dan pembelajaran masih menggunakan metode tradisional 

atau metode pembelajaran langsung dimana guru hanya memberikan penjelasan yang tidak 

kontekstual, soal-soal, dan kemudian latihan. Ketika siswa menjawab soal di depan kelass, 

guru hanya menanyakan apakah jawaban tersebut benar atau salah tanpa menanyakan lebih 

lanjut alasan siswa terhadap jawabannya atau bagaimana siswa mendapatkan jawaban 

tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ibu Rima sebelumnya bahwa dia masih belum 

bisa menerapkan PMRI di kelas satu, dan dia juga menyatakan bahwa rencana pembelajaran 

yang digunakan masih menggunakan metode pembelajaran yang biasa (pembelajaran 

langsung). Akan tetapi, Ibu Rima sepenuhnya sangat ingin untuk menerapkan pendekatan 

PMRI. 

5. Temuan selama observasi dan masalah yang muncul 

Selama proses belajar mengajar berlangsung, observer mengamati kegiatan siswa dan 

menemukan beberapa hal menarik. Pertama, ketika siswa diminta untuk menilai kebenaran 

jawaban temannya, beberapa siswa mengatakan salah, padahal jawaban tersebut benar. 

Ketika observer meminta penjelasan kepada siswa tersebut, dia mengatakan bahwa setelah 10 

seharusnya 11, tetapi dalam susunan bilangan acak tersebut tidak ada bilangan 11. Ini 

menunjukkan bahwa beberapa siswa masih berpikir bahwa mengurutkan bilangan seharusnya 

dalam bentuk 1,2,3,…,10,11,… . 

Selain itu, hanya sedikit siswa yang dapat menjawab soal-soal latihan dengan benar 

(Gambar 3a). Ada juga seorang siswa yang menjawab pertanyaan dengan tidak mengurutkan 

bilangan yang diberikan tetapi menuliskan kembali bilangan acak tersebut (untuk 

mengurutkan bilangan dari yang terkecil sesuai petunjuk soal), sedangkan untuk petunjuk 

soal selanjutnya (mengurutkan bilangan dari yang terbesar), siswa tersebut hanya menuliskan 
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bilangan yang diberikan tetapi dimulai dari posisi bilangan yang paling belakang sampai 

bilangan terdepan (Gambar 3b). 

Observer juga mengaggap manajemen kelas tidak berjalan dengan baik. Sebagian besar siswa 

termasuk siswa yang aktif. Tidak hanya mendengarkan penjelasan guru atau mengerjakan 

latihan soal, tetapi banyak juga siswa yang bermain-main di kelas seperti berlari-lari dan 

menganggu temannya, bahkan ada seorang siswa yang menangis di kelas. Menanggapi hal 

tersebut, guru telah berusaha untuk membuat mereka fokus untuk belajar, tetapi hal tersebut 

tidak berhasil. 

 

  

 

 

 

 

(a)      (b)  

Image 3. Hasil pekerjaan siswa 

6. Kesimpulan 

Kesimpulannya, proses pengajaran dan pembelajaraan di kelas 1E SD Pusri pada hari jumat 

19 Agustus 2011 dimulai dengan memberikan penjelasan mengenai mengurutkan bilangan, 

dilanjutkan dengan memberikan beberapa contoh soal dan latihan. Secara keseluruhan, guru 

menggunakan metode pembelajaran langsung untuk menyampaikan pengetahuan. Pada 

akhirnya, tidak semua siswa memahami dan menyelesaian pertanyaan yang diberikan. 

Manajemen kelas adalah salah satu masalah yang terjadi dalam proses pengajaran dan 

pembelajaran yang dihadapi oleh guru.  


