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BELAJAR SUDUT LEWAT GERAKAN TANGAN

(Laporan  Observasi Ke-2)

A. Pendahuluan 

Secara umum dan sesuai dengan fungsi katanya yaitu sebagai kata benda , maka banyak 

orang memahami kata sudut itu sebagai pojok  atau penjuru. Secara jelas dapat kita 

amati bahwa sudut dapat kita temukan di setiap ruangan disekitar, oleh akrena sudut 

diruangan itu membentuk sudut. Sebagai contoh; sudut-sudut jendela, pintu, meja, 

lemari dan segala macam benda umum lainnya. Dimana ada dua baris datang bersama 

untuk membentuk sebuah titik, disitulah terbentuk sudut.

Penting bagi kita memahami sudut, karena sudut sangat penting dan membantu setiap 

aktifitas manusia, misalnya ketika membangun jalan dengan memperhatikan sudut-

sudut kota. Sudut membantu kita belajar tentang waktu, menggunakan matahari dan 

bayangan, dan juga memungkinkan kita untuk mengukur seberapa jauh planet-planet 

dan bintang-bintang. Kita dapat memainkan lebih banyak permainan dengan baik ketika

kita memahami bagaimana sudut membantu kami mencetak poin dan mendapatkan dari 

satu tempat ke tempat lain dalam jarak terpendek. Sudut bahkan bekerja dengan sinar 

matahari untuk memungkinkan kita untuk melihat warna. Ketika kita belajar tentang

sudut, kita belajar tentang jenis matematika yang disebut geometri.

Berkaitan dengan pengertian dan kegunaan dari belajar tentang sudut diatas maka, 

sesuai dengan kurikulum KTSP pada SD Negeri 21 Palembang maka Geometri dan 

Pengukuran membahas materi sudut. Materi pengantar  tentang sudut ini berupa; 

penentuan jenis-jenis sudut (dalam artikel ini hanya membahas sudut siku-siku dan 

sudut lurus). Materi ini akan diperdalam lagi pada kelas V. Pada tanggal 6 Oktober 

2011, mahasiswa IMPoME 2011 (Christi dan Sylvana) melakukan observasi kelas di 

Kelas IV SD Negeri 21 Palembang. Kami bekerja sama dengan guru kelas skaligus guru 

PMRI di sekolah ini dalam mengajarkan materi sudut. Dalam mengajar materi sudut ini 

kami menggunakan pendekatan PMRI. Dengan berpatokan pada karakteristik  PMRI 

kami merancang pembelajaran diawali dengan masalah kontekstual yang dekat dengan 

kehidupan siswa. Sebagai konteks dalam pembelajaran sudut ini kami menggunakan 

gerakan tangan siswa pada saat merentangkan tangan dan menekuk kedua tangan. Dari 
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gerakan tangan siswa ini, guru menujuk beberapa orang siswa untuk mengambarkan 

bentuk sudut yang dibentuk dari gerakan tangan merentang dan gerakan tangan 

menekuk. Lewat konteks ini siswa dituntun untuk memahami pengertian sudut. Upaya 

selanjutnya untuk menjembatani pemahaman siswa dari pengetahuan yang tidak formal 

menuju ke pemahaman matematika formal, maka kami merancang sebuah model dari 

situasi konteks tadi. Jam dan jam kertas digunakan sebagai model untuk membuat siswa 

berupaya menemukan bermacam strategi dalam memahami sudut lurus dan sudut siku-

siku. Selanjutnya lewat penemuan siswa, guru menuntun siswa untuk menemukan 

definisi dari sudut lurus dan sudut siku-siku. Tujuan dari proses pembelajaran dengan 

pendekatan PMRI dan menggunakan media jam kertas yaitu: (1)untuk mengetahui 

apakah jam dan jam kertas dapat membantu siswa untuk membandingkan besar sudut, 

mengukur sudut dengan satuan tidak baku dan memahami sudut siku-siku dan udut 

lurus. (2) untuk mengetahui apakah siswa senang dengan proses pembelajaran.

B. DESIGN RESEARCH 

Dalam mendesain pembelajaran sudut ini kami memperhatikan karakteristik dalam 

design research. Akker et al (2006) merumuskan  design research sebagai suatu 

metodologi yang mempunyai lima karakteristik sebagai berikut: 

1. Interventionist nature: design research bersifat fleksibel karena desain aktivitas 

pembelajaran dapat diubah selama penelitian untuk mengatur situasi 

pembelajaran.

2. Process oriented: Desain berdasarkan rencana pembelajaran dan alat atau 

perangkat yang digunakan untuk membantu pembelajaran tersebut.

3. Reflective component: Setelah implementasi desain aktivitas pembelajaran, 

konjektur dari tiap analisa proses pembelajaran di bandingkan dengan proses 

pembelajaran yang sebenarnya.

4. Cyclic character: adanya proses evaluasi dan revisi. Proses pembelajaran yang 

sebenarnya digunakan sebagai dasar untuk merivisi aktivitas berikutnya.

5. Theory oriented: desain berdasarkan teori harus berhubungan dengan uji coba 

pengajaran (teaching experiment) yang sebenarnya.
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Oleh karena desain pembelajaran ini telah diimplementasikan maka dapat dijelaskan 

bahwa dalam penelitian/pengamatan yang kami lakukan ini karakteristik design 

research yang pertama Interventionist nature belum dapat kami terapkan oleh karena 

proses pembelajaran hanya berlangsung dalam satu pertemuan, namun proses 

pembelajaran ini tetap fleksibel dan telah disesuaikan dengan kondisi/situasi proses 

pembelajaran yang berlangsung pada saat itu. Process oriented yang kami terapkan 

dibantu dengan alat peraga berupa jam dinding dan jam kertas. Setelah kami 

mengimplementasikan desain aktivitas pembelajaran yang telah kami rancang bersama 

guru kelas, maka setiap konjektur dari tiap analisa proses pembelajaran dapat kami  

bandingkan dengan proses pembelajaran yang sebenarnya. Untuk karateristik ke empat, 

cyclic character proses evaluasi kami sampaikan dalam saran-saran untuk peneliti 

selanjutnya sedangkan revisi kami dibatasi dengan satu pertemuan sehingga hanya kami 

sampaikan lewat kelemahan dari desain yang kami buat. Desain ini jua sesuai dengan 

theory oriented, dimana desain ini kami dasarkan dengan teori dan dihubungkan dengan 

dengan uji coba pengajaran (teaching experiment) yang sebenarnya.

Tahap I : Preliminary Design

Dalam tahap preliminary design, ini dilakukan suatu kajian literatur mengenai topik, hal 

ini disesuaikan dengan Kurikulum Satuan Tingkat Pendidikan (KTSP) dan silabus 

sekolah. Kajian juga dilakukan terhadap pendidikan matematika realistik sehingga dapat 

dibentuk suatu konjektur/dugaan terhadap strategi dan cara berpikir sisiwa dalam 

aktifitas pembelajaran. Selanjutnya dilakukan diskusi antara peneliti dengan guru 

terhadap kondisi kelas berupa pengaturan siswa dalam kelompok, dan keperluan 

pengajaran berupa alat dan bahan yang digunakan pada pembelajaran dan penyesuaian 

jadwal. Selanjutnya sebagai peneliti juga peneliti kami mengembangkan tujuan 

pembelajaran yang disesuaikan dengan aktifitas-aktifitas siswa. Kami menyusun 

konjektur dalam pembelajaran dengan tujuan untuk mengantisipasi cara berpikir siswa 

yang muncul dan berkembang pada saat pembelajaran. Konjektur ini dapat diatur dan 

direvisi selama proses pembelajaran.

Beberapa aktifitas didesain berdasarkan lintasan belajar dan proses berpikir siswa yang 

dihipotesa. Diharapkan lintasan belajar ini dapat menggiring siswa mengalami sendiri 
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pembelajaran yang memenuhi karakteristik PMRI. Proses yang diharapakan dalam 

desain ini dapat dilihat pada iceberg dibawah ini.

Gambar 1. Iceberg pembelajaran sudut dan pengukuran.

Secara umum pembelajaran materi sudut dengan pendekatan PMRI akan diajarkan oleh 

guru dengan berpedoman  pada lintasan belajar sesuai dengan iceberg diatas. Desain 

pembelajaran sudut lurus dan sudut siku-siku ini diajarkan dengan pendekatan PMRI 

dengan menggunakan konteks gerakan tangan dan jam kertas dalam menghitung sudut 

dengan satuan tidak baku kemudian melihat bentuk sudut dari jam dan menyimpulkan 

besar sudut siku-siku dan sudut lurus. Beberapa aktifitas pembelajaran kami rancang 

untuk menjembatani pikiran siswa dari pengetahuan informal menuju pengetahuan 
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formal. Secara rinci aktifitas pembelajaran sudut dengan menggunakan gerakan tangan 

dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Siswa dituntun dengan beberapa pertanyaan seputar kegiatan senam dan melakukan 

simulasi gerakan senam. 

2. Kemudian siswa dibagi dalam 5 kelompok dan masing-masing kelompok 

beranggotakan 4-5 orang siswa. Tiap kelompok diminta untuk bekerja bersama-

sama mengisi LKS. 

3. Setelah mengisi LKS maka siswa akan diberi kesempatan untuk mempresentasikan 

hasil diskusi kelompoknya. 

Tujuan dari aktifitas ini adalah untuk menjembatani cara berpikir sisiwa dalam 

menyelesaiakan masalah yang melibatkan sudut.  Sehingga diharapkan muncul 

pemahaman dari siswa akan pengertian dari sudut secara umum. 

Konjektur :

Pada awal pembelajaran

Guru bertanya kepada siswa terkait hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan sekolah 

setiap hari jumat, dan kegiatan olahraga yang mereka senangi. kemudian guru bertanya 

kepada siswa apakah mereka pernah melakukan kegiatan senam? dan bagaimana 

gerakan-gerakan senam.

 Apakah ada diantara anak-anak yang suka olahraga senam?

Kata suka yang digunakan disini bertujuan untuk membuat siswa berpikir bawa 

kegiatan ini adalah kegiatan yang dilakukan berdasarkan keinginan dan kemauan 

pribadi siswa. 

Kemungkinan jawaban siswa: suka, dan tidak suka.

 Kira-kira dimana dan kapan anak-anak melakukan gerakan senam?

Kata kira-kira digunakan agar menuntun semua siswa yang tidak suka olahraga 

berpikir dimana dan kapan mereka melakukan gerakan senam?

Kemungkinan jawaban siswa : di sekolah pada waktu olahraga, ditempat fitnes, sore 

hari bermain bola dilapangan.

 Ada yang bersedia mempraktekan bagaimana gerakan senam itu?
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Guru memberi instruksi dalam kegiatan ini dan tujuan dari guru meminta siswa 

untuk mempraktekan ini agar siswa memahami bagaimana mereka akan melakukan 

gerakan senam dengan benar didalam kelompok. 

Kemungkinan jawaban siswa: mau, dan tidak mau.

Setelah siswa selesai melakukan gerakan senam ini maka guru menuntun sisiwa untuk 

memperhatikan posisi tangan itu sebagai garis. Salah satu tangan yang lurus 

digambarkan sebagai sebuah posisi garis yang horisontal dan tangan yang lain dengan 

posisi dianjungkan digambarkan sebagai posisi garis yang vertikal. Dari sini guru 

menuntun siswa untuk membuat dan memahami sendiri pengertian sudut sebagai dua 

buah sinar garis yang berpusat pada satu titik tertentu. 

Untuk menjembatani pemahaman siswa besar suatu sudut maka guru menggunakan jam 

dinding untuk melihat besar sudut dalam suatu satuan tidak baku kemudian siswa 

dituntun untuk mengukur besar sudut dengan menggunakan jam kertas. Kegiatan ini 

dituntun dengan menggunakan LKS pada aktifitas sebagai berikut:

Isilah tabel dibawah ini berdasarkan besar sudut satuan pada gambar jam diatas!

Besar sudut disamping  = 1 sudut satuan
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Anak-anak bisa menggunakan jam kertas yan disediakan untuk mengisi tabel ini.

1. Pada jam berapakah sudut yang terkecil  terbentuk?

2. Diantara jam 01.00 dan jam 03.00, manakah sudut yang lebih besar?

3. Pada jam berapakah sudut yang terbesar  terbentuk?

4. Apakah besar sudut pada jam tiga (pukul 03.00) sama dengan besar sudut 

pada jam 6 (pukul 06.00)? Mengapa?

5. Apakah besar sudut pada jam 9 (pukul 09.00) sama dengan besar sudut pada 

jam 3 (pukul 03.00)? Mengapa?

Tabel diatas bertujuan untuk membawa pikiran siswa dan perlahan-lahan diharapkan 

siswa menyadari kegiatan yang mereka lakukan sebagai suatu perhitungan mengukur 

besar sudut dengan satuan tidak baku ke satuan baku sekaligus membandingkan besar 

sudut kemudian mengenal jenis-jenis sudut dan besarnya. 

Kemungkin jawaban siswa dalam mengisi tabel diatas:

 Siswa dapat dengan benar mengisi semua tabel. 

Siswa ini memiliki pemahaman yang baik dan dapat melakukan proses mengukur  

besar sudut dengan satuan tidak baku dan membandingkan sudut menggunakan jam 

kertas yang disediakan.

Jam Besar sudut satuan

01.00 1 sudut satuan

02.00 ....

03.00 ....

04.00 ....

05.00 ....

06.00 ....

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....
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 Siswa dapat mengisi sebagian dari tabel

Siswa ini masih binggung dengan kegiatan mengukur  besar sudut dengan satuan 

tidak baku dan membandingkan sudut serta penggunaan jam kertas yang masih 

keliru. 

 Siswa tidak dapat mengisi dengan benar semua tabel diatas

Siswa ini belum memiliki pemahaman tentang mengukur  besar sudut dengan 

satuan tidak baku dan belum mampu melihat perbandingan besar sudut yang 

terbentuk dengan penggunaan jam kertas. 

Menjelaskan jawaban.

Pada waktu semua siswa telah selesai bekerja dalam kelompok guru menunjuk salah 

satu perwakilan kelompok untuk maju kedepan kelas dan mempresentasikan jawaban 

mereka. Adapun presentasi yang dilakukan oleh kelompok 5 ini dilakukan dengan 

membaca jawaban mereka dan menunjukan cara mereka memperoleh jawaban itu 

dengan menggunakan jam kertas. Siswa yang lain diberi kesempatan untuk 

memperhatikan jawaban kelompok 5 dan memeberikan masukan. Setelah itu guru akan 

menuntun siswa untuk menyimpulkan perbandingan besar sudut dengan satuan tidak 

baku, kemudian menyatakan sudut dengan satuan tidak baku tadi dalam satu baku 

dimana guru mengatakan besar sudut yang dibentuk pada jam 1 itu besarnya 30 derajat 

sehingga siswa dapat dengan mudah membilang besar sudut pada jam 2 dan seterusnya. 

Beberapa jawaban siswa yang mungkin yaitu :

 Siswa dapat memberikan jawaban yang sesuai dengan apa yang dituliskan dalam 

tabel sudah dapat membandingkan besar dua buah sudut atau lebih dengan satuan 

tidak baku, kemudian siswa yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dapat 

memahami besar sudut dengan satuan baku dengan baik melalui posisi jarum jam.

 Siswa dapat memberikan jawaban yang belum sesuai dengan apa yang dituliskan 

dalam tabel dan menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan belum dapat 

membandingkan sudut dan memahami besar sudut dari posisi jarum jam itu sendiri. 

 Siswa belum dapat memberikan penjelasan yang sesuai dengan apa yang di 

tulisakan dalam tabel. Siswa ini belum memiliki pemahamanan tentang

membandingkan besar sudut serta  belum dapat mengukur sudut dengan satuan 

tidak baku.
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Diskusi kelas

Kegiatan selanjutnya setelah siswa mempresentasikan adalah diskusi kelas. Kegiatan ini 

bertujuan untuk mengekplorasi pemahaman siswa terhadap jawaban mereka pada LKS 

dan juga meluruskan setiap jawaban siwa yang masih mengambang sehingga 

pemahaman siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran. Akhir diskusi, guru mengarahkan 

pikiran siswa untuk membuat kesimpulan berdasarkan pembelajaran yang telah 

berlangsung. Diskusi disini lebih ditekankan pada membandingkan besar sudut dalam 

melihat posisi jarum jam dan melakukan pengukuran sudut dengan satuan tidak baku

dan melihat bentuk sudut yang terbentuk dari posisi jarum jam.

4. Tahap II : Teaching Experiment 

Desain pembelajaran ini telah diimplementasikan pada tanggal 6 Oktober 2011 pada 

Sekolah dasar Negeri 21 palembang kelas IV dengan materi pokok yang diajarkan yaitu 

pengukuran dan sudut. Adapun sub bab yang akan dipelajari siswa di hari itu meliputi 

membandingkan besar dua sudut, menentukan besar sudut dengan satuan tidak baku 

mengenal sudut siku-siku dan sudut lurus. Pada kesempatan ini guru kelas (Pak Yoso) 

yang mengajar dan saya bertindak sebagai peneliti. Sebagai konteks digunakan gambar 

mulut buaya untuk memberi pengertian sudut dan media pembelajaran yang digunakan 

adalah jam kertas dan jam dinding. Media ini bertujuan untuk membantu para siswa 

memahami perbandingan dua buah sudut, mengukur sudut dengan satuan tidak baku 

dan mengenal sudut siku-siku dan sudut lurus

Gambar 2. Jam kertas (kiri) dan Jam dinding (kanan)
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Sebagai apersepsi guru memulai pembelajaran dengan memberikan pertanyaan-

pertanyan; Apakah ada diantara anak-anak yang suka olahraga senam?, kira-kira dimana 

dan kapan anak-anak melakukan gerakan senam?, ada yang bersedia mempraktekan 

bagaimana gerakan senam itu? Adapun gerakan yang mereka lakukan meliputi 

merentangkan tangan dan menekuk tangan. Kegiatan ini bertujuan untuk menuntun 

siswa ke arah memahami pengertian sudut melalui gerakan tangan. Beberapa orang 

siswa maju kedepan melakukan simulasi senam, dari kegiatan ini guru menuntun siswa 

untuk memahami pengertian sudut. 

Gambar  3. Beberapa siswa melakukan simulasi gerakan senam menekuk tangan (kiri), 

semua siswa memperagakan gerakan senam merentangkan tangan (kanan).

Selanjutnya guru memberikan waktu 20 menit untuk siswa bekerja dalam kelompok 

mengisi lembar kerja berdasarkan. Selaku peneliti sekaligus observer kami memantau 

aktifitas siswa dan sesekali kepada kelompok yang belum paham kami menuntun 

mereka dan memeberikan penjelasana atas apa yang belum mereka pahami. Kami tetap 

meyemangati mereka untuk bekerja sama dalam kelompok. 
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Gambar 4. Siswa mengisi LKS tanpa menggunakan jam kertas (kiri), siswa mengisi 

LKS dengan menggunakan jam kertas (kanan)

Dalam proses mengisi LKS, beberapa siswa mendapat kesulitan oleh karena mereka 

belum memahami jelas penggunaan jam kertas yang diberikan. Oleh karena itu saya 

selaku peneliti mendekati siswa/kelompok tersebut dan memberi penjelasan dan sambil 

tetap memperhatikan pekerjaan siswa saya membiarkan mereka bekerja dengan jam 

kertas tadi. Beberapa kelompok yang lain dapat menggunakan jam kertas ini untuk 

memahami setiap pertanyaan dan mengisi LKS. Setelah semua siswa selesai mengisi 

LKS maka proses pembelajaran dilanjutkan dengan mempresentasikan hasil diskusi. 

Salah satu kelompok (kelompok 3) yang terakhir mengisi LKS ini ditunjuk oleh guru 

untuk melakukan presentasi hasil diskusi. Sementara itu hasil diskusi/ LKS dari 

kelompok lainnya ditempelkan dipapan tulis. Agar kondisi kelas tidak menjadi gaduh, 

maka kami menunjuk perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mengamati 

jawaban kelompok yang ditempelkan dipapan tulis sementara itu anggota kelompoknya 

yang lain diminta untuk memperhatikan dan memberi tanggapan terhadap hasil kerja 

kelompok 3 yang melakukan presentasi didepan kelas tadi. Selanjutnya kami melakukan 

diskusi kelas terhadap jawaban-jawaban siswa yang masih keliru. 
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Gambar 5. Kelompok yang lebih dulu selesai menempelakan jawaban LKS pada papan 

tulis (kiri), kelompok yang terakhir selesai mengisi LKS mempresentasikan hasil 

diskusi didepan kelas(kanan)

Diskusi kelas ini diawali dengan guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

memperhatikan dengan saksama jawaban presentasi kelompok 3 dengan jawaban 

mereka dipapan tulis. Beberapa siswa yang menjawab ada yang sama dan yang lainnya 

menjawab tidak ada yang sama. Disini guru lebih menekankan lagi dan meminta siswa 

yang menjawab yang tidak sama itu untuk maju kedepan kelas dan memperhatikan 

jawaban yang ditulis. Jawaban siswa terhadap pengisian tabel mengukur sudut dengan 

menggunakan sudut satuan(pengukuran sudut dengan satuan tidak baku) dapat dipahami 

dan dilakukan dengan baik. sebelum mengisi LKS guru terlebih dahulu menekankan 

kepada siswa untuk melihat sudut refleksi atau sudut yang sesuai dengan arah putaran 

jarum jam. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman dan kebinggungan 

siswa dalam mengukur sudut dengan menggunakan satuan tidak baku dan bantuan alat 

peraga jam kertas. Oleh karena semua siswa dapat mengisi tabel dengan benar maka 

berikut ini jawaban LKS berupa pertanyaan-pertanyaan yang dapat saya analisis.

Adapun jawaban pertanyan nomor 1 dan nomor 2 dari semua kelompok adalah sama, 

dengan demikian analisis jawaban siswa dibawah ini hanya saya lakukan pada jawaban 

no 3, 4 dan 5. Perlu juga ditambahkan bahwa siswa belum mengenal pengenalan waktu 

sehingga kami menggunakan kata ‘jam’ dan bukan ‘pukul’ untuk waktu yang 

ditunjukan jarum jam kertas. 
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Jawaban LKS kelompok 1                                            Jawaban LKS kelompok 2

Jawaban kelompok 3       Jawaban kelompok 4
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Jawaban kelompok 5.

Analisis jawaban Kelompok terhadap LKS

Semua kelompok dapat menjawab dengan benar pertanyaan  nomor 1 dan 2 sehingga 

dapat disimpulkan mereka dapat melihat dengan jelas sudut yang terkecil dan sudut 

yang terbesar dari posisi jarum jam 01.00 dan jam 03.00 dan atas jawaban pengisian 

tabel maka dapat kita simpulkan kelompok  dapat melakukan pengukuran sudut tidak 

baku dengan baik dengan menggunakan sudut satuan.

Dari jawaban kelompok 1,2,3 dan 5 terhadap menjawab pertanyaan nomor 3 dapat 

diperhatikan bahwa kelompok- kelompok ini tidak memperhatikan pernyataan dan 

ketegasan guru sebelumnya dan juga mereka masih meletakan pemahaman mereka pada 

tabel menentukan besar sudut satuan yang berakhir pada jam 10. Akan tetapi hanya 

kelompok 4 yang dapat mencermati dengan baik arahan guru tadi sehingga dapat 

menjawab dengan benar, jam 12.00 sebagai sudut terbesar.  
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Berdasarkan jawaban kelompok 1 atas jawaban no 4 dan 5 maka dapat kita analisis 

bahwa siswa yang membuat kesalahan ini hanya memfokuskan pikiran mereka pada 

besarnya angka sehingga alasan untuk menjawab nomor 4 belum terlalu tepat. Untuk 

jawaban nomor 5, siswa masih membuat kekeliruan oleh karena maksud mereka sudah 

mengarah kepada besar sudut namun mereka masih terkecoh dengan angka sehingga 

mereka menuliskan alasan yang kurang tepat. Kelompok ini mememiliki kemampuan 

argumnetasi yang kurang sehingga perlu ditingkatkan dalam latihan-latihan soal. 

Jawaban kelompok 2 terhadap pertanyan nomor 4 dapat dianalisis bahwa kelompok ini 

melihat dengan membaningkan pada putaran penuh jarum jam sehingga mereka

menjawab jam 3 itu sebagai seperempat putaran jarum jam dan jam 6 sebagai setengah 

putaran jarum jam. Hal ini dikarenakan guru pada awal pembelajaran sudah 

menyinggung tentang besar sudut satu putaran penuh, seperempat putaran dan setengah 

putaran. Akan tetapi jawaban no 5 belum dapat tidak dapat mereka jawab sehingga 

mereka hanya menyalin ulang jawaban dari no 4. Dengan demikian pemahaman siswa 

untuk memahami dengan benar sudut-sudut yang terbentuk dari jarum jam.  

Jawaban kelompok 3 terhadap pertanyan nomor 4 dapat dianalisis bahwa kelompok ini 

belum memahami dengan jelas bagaimana membandingkan besar suatu sudut dengan 

melihat jarum jam. Dan jawaban yang ditulis adalah salah satu jenis sudut yang belum 

disinggung oleh guru. Ketika peneliti bertanya kepada siswa yang bersangkutan yang 

memiliki ide untuk menjawab seperti ini, siswa tersebut menyatakan bahwa ia hanya 

pernah mendengar dan membaca kalau ada sudut tumpul namun dia sendiri belum 

memahami dengan jelas apa itu sudut tumpul. Untuk itu sebagai peneliti saya 

memberikan penjelasan tentang pengertian sudut tumpul dan menuntun siswa ini untuk 

memahami kemabali bentuk sudut yang dibentuk jarum jam. Dari sini dapat dianalisis 

siswa ini sudah memiliki pengetahuan yang mendasar tentang jenis-jenis sudut hanya 

saja perlu diberi penjelasan yang blebih lengkap dan siswa tidak asal  menjawab, hal ini 

terbukti bahwa apa yang diharapakan dari pembelajaran ini dapat dicapai lewat jawaban 

nomor 5 dimana siswa dapat menjawab dengan baik bahwa sudut yang dibentuk jam 9 

dan jam 3 itu adalah sudut siku-siku. 
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Dapat dianalisis jawaban kelompok 4 pada pertanyaan nomor 4 dan nomor 5 ini 

kelompok belum memahami bagaimana membandingkan besar sudut dengan 

menggunakan jam kertas. Kelompok ini juga belum dapat berargumnetasi sehingga 

pertanyaan mengapa pada pertanyaan nomor 4 dan 5 ini tidak dapat mereka jawab. 

Dalam menjawab pertanyaan nomor 4 kelompok sudah memahami tentang 

perbandingan sudut dengan baik. Kelompok dapat menyimpulkan bahwa jam 6 itu lebih 

besar dari jam 3. Sedangkan dalam menjawab pertanyaan nnomor 5 kelompok terlihat 

masih binggung karena mereka menggunakan kata sisi yang sama. Ketika peneliti

mendekati siswa dalam kelompok ini mereka mengatakan bahwa ragu dalam menjawab 

soal ini untuk itulah peneliti memandu siswa ini dan meminta kesedian 2 orang siswa 

dari kelompok ini untuk maju kedepan menunjukan besar sudut yang dibentuk dari jam 

3 dan besar sudut yang dibetuk dari jam 9 dengan menggunakan 2 buah jam kertas. dari 

aktifitas inilah mereka kemudian menyadari bahwa besar sudut dari jam 3 dan jam 9 ini 

sama, karena besar sudutnya 3 kali sudut satuan.

Aktifitas selanjutnya.

Aktifitas selanjutnya guru membawa pikiran siswa ke bentuk formal matematika 

dimana guru menggunakan jawaban dari kelompok 2 bahwa sudut yang dibentuk jam 9 

dan jam 3 itu adalah sudut siku-siku, sebagai kesepakatan bersama dan menuntun siswa 

untuk mengamati sudut pada pukul 6 sebagai sudut lurus. Ketika siswa dapat 

memahami bahwa sudut lurus itu adalah dua kali besarnya sudut siku-siku maka guru 

menuntun siswa dengan memberi pengertian bahwa jika besar sudut satu satuan adalah 

sebesar 30 derajat maka siswa mampu menjawab bahwa besar sudut pada jam 3 dan jam 

9 adalah 90 derajat dan juga siswa dapat menyimpulkan bahwa besar sudut dari jam 6 

adalah 180 derajat. Guru kemudian membawa pemahaman siswa dan lewat tuntunan 

guru siswa menamakan sudut pada jam 3 dan jam 9 sebagai sudut siku-siku dengan 

besar sudut 90 derajat dan  besar sudut lurus (sudut pada jam 6) sebesar 180 derajat. 
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Gambar 6. Peneliti menuntun siswa untuk menemukan besar sudut dari jam 3 

dan jam 9 (kiri), tahap informal penggunaan jam kertas menuju formal defenisi sudut 

siku-siku dan lurus (kanan).

Berdasarkan deskripsi data diatas maka dapat dideskripsikan proses pembelajaran yang 

dialami siswa dalam memahami konteks hingga puncak iceberg dimana siswa 

memahami bentuk formal dari masalah yang diberikan. Setelah siswa memahami 

bentuk formal yaitu definisi dari sudut maka bersama – sama dengan siswa guru 

menutup pelajaran dengan membuat kesimpulan. 

5. Tahap III  : Retrospective analysis

Refleksi ini saya lakukan di akhir pembelajaran dimana saya menanyakan perasaan guru 

(pak Yoso) setelah mengajar, dengan jujur dan terbuka beliau mengatakan beliau 

merasa kurang puas dengan apa yang telah beliau ajarkan kepada para siswa. Hal ini 

memberi arti bahwa Pak Yoso menyadari akan kekurangan dan mau berusaha belajar 

dari kegagalan yang ada dengan memperbaiki proses belajar mengajar di waktu 

mendatang. 

Akan tetapi disisi lain pak Yoso merasa senang dengan proses pembelajaran di hari itu 

dimana ada beberapa siswa yang tadinya pasif dikelas kini menjadi aktif dan berani 

mengemukakan pendapat.
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Hasil refleksi terhadap diri saya sendiri membuat saya sadar bahwa desain pembelajaran 

yang saya buat bersama guru masih ada kekurangan dan kelemahannya dan pada 

pertemuan berikutnya kami akan berusaha untuk memperbaiki segala kekeurangan yang 

ada. 

Kelemahan dan kekurangan dari proses pembelajaran sudut dan pengukuran adalah 

sebagai berikut :

- Kurang terpericinya RPP membuat guru memulai pembelajaran dengan 

mengarahkan siswa menyebut nama-nama sudut berdasarkan bentuk mulut buaya 

yang kecil dan buaya yang besar, dan dengan menggunakan jam dinding siswa 

dituntun untuk menentukan besar sudut dari jam 2 dan jam 3 dengan terlebih dahulu 

guru menyebutkan bahwa sudut 1 putaran penuh  adalah 360, sudut setengah 

putaran  adalah 180.

- Masih lemahnya aturan yang diberikan guru dalam mengukur sudut satuan sehingga 

membuat siswa melakukan kesalahan dalam menentukan sudut terbesar.

Sesuai dengan lima karakteristik design research  yang dikemukakan oleh Akker, maka 

penelitian ini telah berlangsung dengan berpedoman pada rencana pembelajaran (RPP), 

alat atau perangkat berupa celengan dan unag koin. Setelah diimplementasi, desain 

aktivitas pembelajaran, konjektur telah dianalisa dan di bandingkan dengan proses 

pembelajaran yang sebenarnya. Untuk proses evaluasi dan revisi, kami hanya 

melakukan evaluasi sedangkan untuk revisi tidak kami lakukan, hal ini dikarenakan 

proses pembelajaran hanya terjadi dalam satu pertemuan.  

C. PENUTUP 

Kesimpulan 

1. Desain pembelajaran dengan menggunakan jam dinding dan jam kertas belum 

sepenuhnya berhasil dikarenakan LKS dan RPP masih ada kekurangan namun 

media ini sudah dapat membantu siswa untuk memahami perbandingan sudut juga 

hubungan antara sudut siku-siku dan sudut lurus.
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2. Kekurangan dan kelemahan yang ada pada desain pembelajaran membuat tujuan 

dan  proses pembelajaran belum maksimal meskipun disisi lain setiap siswa dapat 

diyakinkan dengan setiap jawaban dan setiap kekeliruan bisa diatasi bersama dengan 

guru kelas.

3. Waktu yang diberikan dan pengaturan waktu pembelajaran belum maksimal 

sehingga desain pembelajaran yang dibuat belum dapat direvisi.

4. Proses pembelajaran dirasakan bermakna bagi siswa dimana beberapa siswa yang 

semula kurang begitu aktif dalam proses pembelajaran matematika dalam proses 

pembelajaran saat itu menjadi aktif dan berani mengemukakan pendapat.



BELAJAR SUDUT LEWAT GERAKAN TANGAN

(Laporan  Observasi Ke-2)

A. Pendahuluan 

Secara umum dan sesuai dengan fungsi katanya yaitu sebagai kata benda , maka banyak orang memahami kata sudut itu sebagai pojok  atau penjuru. Secara jelas dapat kita amati bahwa sudut dapat kita temukan di setiap ruangan disekitar, oleh akrena sudut diruangan itu membentuk sudut. Sebagai contoh; sudut-sudut jendela, pintu, meja, lemari dan segala macam benda umum lainnya. Dimana ada dua baris datang bersama untuk membentuk sebuah titik, disitulah terbentuk sudut.

Penting bagi kita memahami sudut, karena sudut sangat penting dan membantu setiap aktifitas manusia, misalnya ketika membangun jalan dengan memperhatikan sudut-sudut kota. Sudut membantu kita belajar tentang waktu, menggunakan matahari dan bayangan, dan  juga memungkinkan kita untuk mengukur seberapa jauh planet-planet dan bintang-bintang. Kita dapat memainkan lebih banyak permainan dengan baik ketika kita memahami bagaimana sudut membantu kami mencetak poin dan mendapatkan dari satu tempat ke tempat lain dalam jarak terpendek. Sudut bahkan bekerja dengan sinar matahari untuk memungkinkan kita untuk melihat warna. Ketika kita belajar tentang sudut, kita belajar tentang jenis matematika yang disebut geometri.

Berkaitan dengan pengertian dan kegunaan dari belajar tentang sudut diatas maka, sesuai dengan kurikulum KTSP pada SD Negeri 21 Palembang maka Geometri dan Pengukuran membahas materi sudut. Materi pengantar  tentang sudut ini berupa; penentuan jenis-jenis sudut (dalam artikel ini hanya membahas sudut siku-siku dan sudut lurus). Materi ini akan diperdalam lagi pada kelas V. Pada tanggal 6 Oktober 2011, mahasiswa IMPoME 2011 (Christi dan Sylvana) melakukan observasi kelas di Kelas IV SD Negeri 21 Palembang. Kami bekerja sama dengan guru kelas skaligus guru PMRI di sekolah ini dalam mengajarkan materi sudut. Dalam mengajar materi sudut ini kami menggunakan pendekatan PMRI. Dengan berpatokan pada karakteristik  PMRI kami merancang pembelajaran diawali dengan masalah kontekstual yang dekat dengan kehidupan siswa. Sebagai konteks dalam pembelajaran sudut ini kami menggunakan gerakan tangan siswa pada saat merentangkan tangan dan menekuk kedua tangan. Dari gerakan tangan siswa ini, guru menujuk beberapa orang siswa untuk mengambarkan bentuk sudut yang dibentuk dari gerakan tangan merentang dan gerakan tangan menekuk. Lewat konteks ini siswa dituntun untuk memahami pengertian sudut. Upaya selanjutnya untuk menjembatani pemahaman siswa dari pengetahuan yang tidak formal menuju ke pemahaman matematika formal, maka kami merancang sebuah model dari situasi konteks tadi. Jam dan jam kertas digunakan sebagai model untuk membuat siswa berupaya menemukan bermacam strategi dalam memahami sudut lurus dan sudut siku-siku. Selanjutnya lewat penemuan siswa, guru menuntun siswa untuk menemukan definisi dari sudut lurus dan sudut siku-siku. Tujuan dari proses pembelajaran dengan pendekatan PMRI dan menggunakan media jam kertas yaitu: (1)untuk mengetahui apakah jam dan jam kertas dapat membantu siswa untuk membandingkan besar sudut, mengukur sudut dengan satuan tidak baku dan memahami sudut siku-siku dan udut lurus. (2) untuk mengetahui apakah siswa senang dengan proses pembelajaran.

B. DESIGN RESEARCH 

Dalam mendesain pembelajaran sudut ini kami memperhatikan karakteristik dalam design research. Akker et al (2006) merumuskan  design research sebagai suatu metodologi yang mempunyai lima karakteristik sebagai berikut: 

1. Interventionist nature: design research bersifat fleksibel karena desain aktivitas pembelajaran dapat diubah selama penelitian untuk mengatur situasi pembelajaran.

2. Process oriented: Desain berdasarkan rencana pembelajaran dan alat atau perangkat yang digunakan untuk membantu pembelajaran tersebut.

3. Reflective component: Setelah implementasi desain aktivitas pembelajaran, konjektur dari tiap analisa proses pembelajaran di bandingkan dengan proses pembelajaran yang sebenarnya.

4. Cyclic character: adanya proses evaluasi dan revisi. Proses pembelajaran yang sebenarnya digunakan sebagai dasar untuk merivisi aktivitas berikutnya.

5. Theory oriented: desain berdasarkan teori harus berhubungan dengan uji coba pengajaran (teaching experiment) yang sebenarnya.



Oleh karena desain pembelajaran ini telah diimplementasikan maka dapat dijelaskan bahwa dalam penelitian/pengamatan yang kami lakukan ini karakteristik design research yang pertama Interventionist nature belum dapat kami terapkan oleh karena proses pembelajaran hanya berlangsung dalam satu pertemuan, namun proses pembelajaran ini tetap fleksibel dan telah disesuaikan dengan kondisi/situasi proses pembelajaran yang berlangsung pada saat itu. Process oriented yang kami terapkan dibantu dengan alat peraga berupa jam dinding dan jam kertas. Setelah kami mengimplementasikan desain aktivitas pembelajaran yang telah kami rancang bersama guru kelas, maka setiap konjektur dari tiap analisa proses pembelajaran dapat kami  bandingkan dengan proses pembelajaran yang sebenarnya. Untuk karateristik ke empat, cyclic character proses evaluasi kami sampaikan dalam saran-saran untuk peneliti selanjutnya sedangkan revisi kami dibatasi dengan satu pertemuan sehingga hanya kami sampaikan lewat kelemahan dari desain yang kami buat. Desain ini jua sesuai dengan theory oriented, dimana desain ini kami dasarkan dengan teori dan dihubungkan dengan dengan uji coba pengajaran (teaching experiment) yang sebenarnya.



Tahap I	 : Preliminary Design

Dalam tahap preliminary design, ini dilakukan suatu kajian literatur mengenai topik, hal ini disesuaikan dengan Kurikulum Satuan Tingkat Pendidikan (KTSP) dan silabus sekolah. Kajian juga dilakukan terhadap pendidikan matematika realistik sehingga dapat dibentuk suatu konjektur/dugaan terhadap strategi dan cara berpikir sisiwa dalam aktifitas pembelajaran. Selanjutnya dilakukan diskusi antara peneliti dengan guru terhadap kondisi kelas berupa pengaturan siswa dalam kelompok, dan keperluan pengajaran berupa alat dan bahan yang digunakan pada pembelajaran dan penyesuaian jadwal. Selanjutnya sebagai peneliti juga peneliti kami mengembangkan tujuan pembelajaran yang disesuaikan dengan aktifitas-aktifitas siswa. Kami menyusun konjektur dalam pembelajaran dengan tujuan untuk mengantisipasi cara berpikir siswa yang muncul dan berkembang pada saat pembelajaran. Konjektur ini dapat diatur dan direvisi selama proses pembelajaran.



Beberapa aktifitas didesain berdasarkan lintasan belajar dan proses berpikir siswa yang dihipotesa. Diharapkan lintasan belajar ini dapat menggiring siswa mengalami sendiri pembelajaran yang memenuhi karakteristik PMRI. Proses yang diharapakan dalam desain ini dapat dilihat pada iceberg dibawah ini.





























Gambar 1. Iceberg pembelajaran sudut dan pengukuran.



Secara  umum pembelajaran materi sudut dengan pendekatan PMRI akan diajarkan oleh guru dengan berpedoman  pada lintasan belajar sesuai dengan iceberg diatas. Desain pembelajaran sudut lurus dan sudut siku-siku ini diajarkan dengan pendekatan PMRI dengan menggunakan konteks gerakan tangan dan jam kertas dalam menghitung sudut dengan satuan tidak baku kemudian melihat bentuk sudut dari jam dan menyimpulkan besar sudut siku-siku dan sudut lurus. Beberapa aktifitas pembelajaran kami rancang untuk menjembatani pikiran siswa dari pengetahuan informal menuju pengetahuan formal. Secara rinci aktifitas pembelajaran sudut dengan menggunakan gerakan tangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Siswa dituntun dengan beberapa pertanyaan seputar kegiatan senam dan melakukan simulasi gerakan senam. 

2. Kemudian siswa dibagi dalam 5 kelompok dan masing-masing kelompok beranggotakan 4-5 orang siswa. Tiap kelompok diminta untuk bekerja bersama-sama mengisi LKS. 

3. Setelah mengisi LKS maka siswa akan diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. 

Tujuan dari aktifitas ini adalah untuk menjembatani cara berpikir sisiwa dalam menyelesaiakan masalah yang melibatkan sudut.  Sehingga diharapkan muncul pemahaman dari siswa akan pengertian dari sudut secara umum. 



Konjektur :

Pada awal pembelajaran

Guru bertanya kepada siswa terkait hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan sekolah setiap hari jumat, dan kegiatan olahraga yang mereka senangi. kemudian guru bertanya kepada siswa apakah mereka pernah melakukan kegiatan senam? dan bagaimana gerakan-gerakan senam.

· Apakah ada diantara anak-anak yang suka olahraga senam? 

Kata suka yang digunakan disini bertujuan untuk membuat siswa berpikir bawa kegiatan ini adalah kegiatan yang dilakukan berdasarkan keinginan dan kemauan pribadi siswa. 

Kemungkinan jawaban siswa: suka, dan tidak suka.

· Kira-kira dimana dan kapan anak-anak melakukan gerakan senam?

Kata kira-kira digunakan agar menuntun semua siswa yang tidak suka olahraga berpikir dimana  dan kapan mereka melakukan gerakan senam? 

Kemungkinan jawaban siswa : di sekolah pada waktu olahraga, ditempat fitnes, sore hari bermain bola dilapangan.

· Ada yang bersedia mempraktekan bagaimana gerakan senam itu?

Guru memberi instruksi dalam kegiatan ini dan tujuan dari guru meminta siswa untuk mempraktekan ini agar siswa memahami bagaimana mereka akan melakukan gerakan senam dengan benar didalam kelompok. 

Kemungkinan jawaban siswa: mau, dan tidak mau.

Setelah siswa selesai melakukan gerakan senam ini maka guru menuntun sisiwa untuk memperhatikan posisi tangan itu sebagai garis. Salah satu tangan yang lurus digambarkan sebagai sebuah posisi garis yang horisontal dan tangan  yang lain dengan posisi dianjungkan digambarkan sebagai posisi garis yang vertikal. Dari sini guru menuntun siswa untuk membuat dan memahami sendiri pengertian sudut sebagai dua buah sinar garis yang berpusat pada satu titik tertentu. 

Untuk menjembatani pemahaman siswa besar suatu sudut maka guru menggunakan jam dinding untuk melihat besar sudut dalam suatu satuan tidak baku kemudian siswa dituntun untuk mengukur besar sudut dengan menggunakan jam kertas. Kegiatan ini dituntun dengan menggunakan LKS pada aktifitas sebagai berikut:







 (
Besar sudut disamping  = 1 sudut satuan
)



	



Isilah tabel dibawah ini berdasarkan besar sudut satuan pada gambar jam diatas!




Anak-anak bisa menggunakan jam kertas yan disediakan untuk mengisi tabel ini.

		Jam

		Besar sudut satuan



		01.00

		1 sudut satuan



		02.00

		....



		03.00

		....



		04.00

		....



		05.00

		....



		06.00

		....



		....

		....



		....

		....



		....

		....



		....

		....

























1. Pada jam berapakah sudut yang terkecil  terbentuk?

2. Diantara jam 01.00 dan jam 03.00, manakah sudut yang lebih besar?

3. Pada jam berapakah sudut yang terbesar  terbentuk?

4. Apakah besar sudut pada jam tiga (pukul 03.00) sama dengan besar sudut pada jam 6 (pukul 06.00)? Mengapa?

5. Apakah besar sudut pada jam 9 (pukul 09.00) sama dengan besar sudut pada jam 3 (pukul 03.00)? Mengapa?



Tabel diatas bertujuan untuk membawa pikiran siswa dan perlahan-lahan diharapkan siswa menyadari kegiatan yang mereka lakukan sebagai suatu perhitungan mengukur besar sudut dengan satuan tidak baku ke satuan baku sekaligus membandingkan besar sudut kemudian mengenal jenis-jenis sudut dan besarnya. 

Kemungkin jawaban siswa dalam mengisi tabel diatas:

· Siswa dapat dengan benar mengisi semua tabel. 

Siswa ini memiliki pemahaman yang baik dan dapat melakukan proses mengukur  besar sudut dengan satuan tidak baku dan membandingkan sudut menggunakan jam kertas yang disediakan.

· Siswa dapat mengisi sebagian dari tabel

Siswa ini masih binggung dengan kegiatan mengukur  besar sudut dengan satuan tidak baku dan membandingkan sudut serta penggunaan jam kertas yang masih keliru. 

· Siswa tidak dapat mengisi dengan benar semua tabel diatas

Siswa ini belum memiliki pemahaman tentang mengukur  besar sudut dengan satuan tidak baku dan belum mampu melihat perbandingan besar sudut yang terbentuk dengan penggunaan jam kertas. 



Menjelaskan jawaban.

Pada waktu semua siswa telah selesai bekerja dalam kelompok guru menunjuk salah satu perwakilan kelompok untuk maju kedepan kelas dan mempresentasikan jawaban mereka. Adapun presentasi yang dilakukan oleh kelompok 5 ini dilakukan dengan membaca jawaban mereka dan menunjukan cara mereka memperoleh jawaban itu dengan menggunakan jam kertas. Siswa yang lain diberi kesempatan untuk memperhatikan jawaban kelompok 5 dan memeberikan masukan. Setelah itu guru akan menuntun siswa untuk menyimpulkan perbandingan besar sudut dengan satuan tidak baku, kemudian menyatakan sudut dengan satuan tidak baku tadi dalam satu baku dimana guru mengatakan besar sudut yang dibentuk pada jam 1 itu besarnya 30 derajat sehingga siswa dapat dengan mudah membilang besar sudut pada jam 2 dan seterusnya. 

Beberapa jawaban siswa yang mungkin yaitu :

· Siswa dapat memberikan jawaban yang sesuai dengan apa yang dituliskan dalam tabel sudah dapat membandingkan besar dua buah sudut atau lebih dengan satuan tidak baku, kemudian siswa yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dapat memahami besar sudut dengan satuan baku dengan baik melalui posisi jarum jam.

· Siswa dapat memberikan jawaban yang belum sesuai dengan apa yang dituliskan dalam tabel dan menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan belum dapat membandingkan sudut dan memahami besar sudut dari posisi jarum jam itu sendiri. 

· Siswa belum dapat memberikan penjelasan yang sesuai dengan apa yang di tulisakan dalam tabel. Siswa ini belum memiliki pemahamanan tentang membandingkan besar sudut serta  belum dapat mengukur sudut dengan satuan tidak baku.

Diskusi kelas

Kegiatan selanjutnya setelah siswa mempresentasikan adalah diskusi kelas. Kegiatan ini bertujuan untuk mengekplorasi pemahaman siswa terhadap jawaban mereka pada LKS dan juga meluruskan setiap jawaban siwa yang masih mengambang sehingga pemahaman siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran. Akhir diskusi, guru mengarahkan pikiran siswa untuk membuat kesimpulan berdasarkan pembelajaran yang telah berlangsung. Diskusi disini lebih ditekankan pada membandingkan besar sudut dalam melihat posisi jarum jam dan melakukan pengukuran sudut dengan satuan tidak baku dan melihat bentuk sudut yang terbentuk dari posisi jarum jam.

4. Tahap II	 : Teaching Experiment 

Desain pembelajaran ini telah diimplementasikan pada tanggal 6 Oktober 2011 pada Sekolah dasar Negeri 21 palembang kelas IV dengan materi pokok yang diajarkan yaitu pengukuran dan sudut. Adapun sub bab yang akan dipelajari siswa di hari itu meliputi membandingkan besar dua sudut, menentukan besar sudut dengan satuan tidak baku mengenal sudut siku-siku dan sudut lurus. Pada kesempatan ini guru kelas (Pak Yoso) yang mengajar dan saya bertindak sebagai peneliti. Sebagai konteks digunakan gambar mulut buaya untuk memberi pengertian sudut dan media pembelajaran yang digunakan adalah jam kertas dan jam dinding. Media ini bertujuan untuk membantu para siswa memahami perbandingan dua buah sudut, mengukur sudut dengan satuan tidak baku dan mengenal sudut siku-siku dan sudut lurus

















Gambar 2. Jam kertas (kiri) dan Jam dinding (kanan)



Sebagai apersepsi guru memulai pembelajaran dengan memberikan pertanyaan-pertanyan; Apakah ada diantara anak-anak yang suka olahraga senam?, kira-kira dimana dan kapan anak-anak melakukan gerakan senam?, ada yang bersedia mempraktekan bagaimana gerakan senam itu? Adapun gerakan yang mereka lakukan meliputi merentangkan tangan dan menekuk tangan. Kegiatan ini bertujuan untuk menuntun siswa ke arah memahami pengertian sudut melalui gerakan tangan. Beberapa orang siswa maju kedepan melakukan simulasi senam, dari kegiatan ini guru menuntun siswa untuk memahami pengertian sudut. 























Gambar  3. Beberapa siswa melakukan simulasi gerakan senam menekuk tangan (kiri), semua siswa  memperagakan gerakan senam merentangkan tangan (kanan).



Selanjutnya guru memberikan waktu 20 menit untuk siswa bekerja dalam kelompok mengisi lembar kerja berdasarkan. Selaku peneliti sekaligus observer kami memantau aktifitas siswa dan sesekali kepada kelompok yang belum paham kami menuntun mereka dan memeberikan penjelasana atas apa yang belum mereka pahami. Kami tetap meyemangati mereka untuk bekerja sama dalam kelompok. 






















Gambar 4. Siswa mengisi LKS tanpa menggunakan jam kertas (kiri), siswa mengisi LKS dengan menggunakan jam kertas (kanan)



Dalam proses mengisi LKS, beberapa siswa mendapat kesulitan oleh karena mereka belum memahami jelas penggunaan jam kertas yang diberikan. Oleh karena itu saya selaku peneliti mendekati siswa/kelompok tersebut dan memberi penjelasan dan sambil tetap memperhatikan pekerjaan siswa saya membiarkan mereka bekerja dengan jam kertas tadi. Beberapa kelompok yang lain dapat menggunakan jam kertas ini untuk memahami setiap pertanyaan dan mengisi LKS. Setelah semua siswa selesai mengisi LKS maka proses pembelajaran dilanjutkan dengan mempresentasikan hasil diskusi. Salah satu kelompok (kelompok 3) yang terakhir mengisi LKS ini ditunjuk oleh guru untuk melakukan presentasi hasil diskusi. Sementara itu hasil diskusi/ LKS dari kelompok lainnya ditempelkan dipapan tulis. Agar kondisi kelas tidak menjadi gaduh, maka kami menunjuk perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mengamati jawaban kelompok yang ditempelkan dipapan tulis sementara itu anggota kelompoknya yang lain diminta untuk memperhatikan dan memberi tanggapan terhadap hasil kerja kelompok 3 yang melakukan presentasi didepan kelas tadi. Selanjutnya kami melakukan diskusi kelas terhadap jawaban-jawaban siswa yang masih keliru. 































Gambar 5. Kelompok yang lebih dulu selesai menempelakan jawaban LKS pada papan tulis (kiri), kelompok yang terakhir selesai mengisi LKS mempresentasikan hasil diskusi didepan kelas(kanan)



Diskusi kelas ini diawali dengan guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperhatikan dengan saksama jawaban presentasi kelompok 3 dengan jawaban mereka dipapan tulis.  Beberapa siswa yang menjawab ada yang sama dan yang lainnya menjawab tidak ada yang sama. Disini guru lebih menekankan lagi dan meminta siswa yang menjawab yang tidak sama itu untuk maju kedepan kelas dan memperhatikan jawaban yang ditulis.  Jawaban siswa terhadap pengisian tabel mengukur sudut dengan menggunakan sudut satuan(pengukuran sudut dengan satuan tidak baku) dapat dipahami dan dilakukan dengan baik. sebelum mengisi LKS guru terlebih dahulu menekankan kepada siswa untuk melihat sudut refleksi atau sudut yang sesuai dengan arah putaran jarum jam. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman dan kebinggungan siswa dalam mengukur sudut dengan menggunakan satuan tidak baku dan bantuan alat peraga jam kertas. Oleh karena semua siswa dapat mengisi tabel dengan benar maka berikut ini jawaban LKS berupa pertanyaan-pertanyaan yang dapat saya analisis. Adapun jawaban pertanyan nomor 1 dan nomor 2 dari semua kelompok adalah sama, dengan demikian analisis jawaban siswa dibawah ini hanya saya lakukan pada jawaban no 3, 4 dan 5. Perlu juga ditambahkan bahwa siswa belum mengenal pengenalan waktu sehingga kami menggunakan kata ‘jam’ dan bukan ‘pukul’ untuk waktu yang ditunjukan jarum jam kertas. 

 

























Jawaban LKS  kelompok 1                                             Jawaban  LKS kelompok 2

























Jawaban kelompok 3       				Jawaban kelompok 4































Jawaban kelompok 5.



Analisis jawaban Kelompok terhadap LKS

Semua kelompok dapat menjawab dengan benar pertanyaan  nomor 1 dan 2 sehingga dapat disimpulkan mereka dapat melihat dengan jelas sudut yang terkecil dan sudut yang terbesar dari posisi jarum jam 01.00 dan jam 03.00 dan atas jawaban pengisian tabel maka dapat kita  simpulkan kelompok  dapat melakukan pengukuran sudut tidak baku dengan baik dengan menggunakan sudut satuan.

Dari jawaban kelompok 1,2,3 dan 5 terhadap menjawab pertanyaan nomor 3 dapat diperhatikan bahwa kelompok- kelompok ini tidak memperhatikan pernyataan dan ketegasan guru sebelumnya dan juga mereka masih meletakan pemahaman mereka pada tabel menentukan besar sudut satuan yang berakhir pada jam 10. Akan tetapi hanya kelompok 4 yang dapat mencermati dengan baik arahan guru tadi sehingga dapat menjawab dengan benar, jam 12.00 sebagai sudut terbesar.  

Berdasarkan jawaban kelompok 1 atas jawaban no 4 dan 5 maka dapat kita analisis bahwa siswa yang membuat kesalahan ini hanya memfokuskan pikiran mereka pada besarnya angka sehingga alasan untuk menjawab nomor 4 belum terlalu tepat. Untuk jawaban nomor 5, siswa masih membuat kekeliruan oleh karena maksud mereka sudah mengarah kepada besar sudut namun mereka masih terkecoh dengan angka sehingga mereka menuliskan alasan yang kurang tepat. Kelompok ini mememiliki kemampuan argumnetasi yang kurang sehingga perlu ditingkatkan dalam latihan-latihan soal. 



Jawaban kelompok 2 terhadap pertanyan nomor 4 dapat dianalisis bahwa kelompok ini melihat dengan membaningkan pada putaran penuh jarum jam sehingga mereka menjawab jam 3 itu sebagai seperempat putaran jarum jam dan jam 6 sebagai setengah putaran jarum jam. Hal ini dikarenakan guru pada awal pembelajaran sudah menyinggung tentang besar sudut satu putaran penuh, seperempat putaran dan setengah putaran. Akan tetapi jawaban no 5 belum dapat tidak dapat mereka jawab sehingga mereka hanya menyalin ulang jawaban dari no 4. Dengan demikian pemahaman siswa untuk memahami dengan benar sudut-sudut yang terbentuk dari jarum jam.  



Jawaban kelompok 3 terhadap pertanyan nomor 4 dapat dianalisis bahwa kelompok ini belum memahami dengan jelas bagaimana membandingkan besar suatu sudut dengan melihat jarum jam. Dan jawaban yang ditulis adalah salah satu jenis sudut yang belum disinggung oleh guru. Ketika peneliti bertanya kepada siswa yang bersangkutan yang memiliki ide untuk menjawab seperti ini, siswa tersebut menyatakan bahwa ia hanya pernah mendengar dan membaca kalau ada sudut tumpul namun dia sendiri belum memahami dengan jelas apa itu sudut tumpul. Untuk itu sebagai peneliti saya memberikan penjelasan tentang pengertian sudut tumpul dan menuntun siswa ini untuk memahami kemabali bentuk sudut yang dibentuk jarum jam. Dari sini dapat dianalisis siswa ini sudah memiliki pengetahuan yang mendasar tentang jenis-jenis sudut hanya saja perlu diberi penjelasan yang blebih lengkap dan siswa tidak asal  menjawab, hal ini terbukti bahwa apa yang diharapakan dari pembelajaran ini dapat dicapai lewat jawaban nomor 5 dimana siswa dapat menjawab dengan baik bahwa sudut yang dibentuk jam 9 dan jam 3 itu adalah sudut siku-siku. 

Dapat dianalisis jawaban kelompok 4 pada pertanyaan nomor 4 dan nomor 5 ini kelompok belum memahami bagaimana membandingkan besar sudut dengan menggunakan jam kertas. Kelompok ini juga belum dapat berargumnetasi sehingga pertanyaan mengapa pada pertanyaan nomor 4 dan 5 ini tidak dapat mereka jawab. 



Dalam menjawab pertanyaan nomor 4 kelompok sudah memahami tentang perbandingan sudut dengan baik. Kelompok dapat menyimpulkan bahwa jam 6 itu lebih besar dari jam 3. Sedangkan dalam menjawab pertanyaan nnomor 5 kelompok terlihat masih binggung karena mereka menggunakan kata sisi yang sama. Ketika peneliti mendekati siswa dalam kelompok ini mereka mengatakan bahwa ragu dalam menjawab soal ini untuk itulah peneliti memandu siswa ini dan meminta kesedian 2 orang siswa dari kelompok ini untuk maju kedepan menunjukan besar sudut yang dibentuk dari jam 3 dan besar sudut yang dibetuk dari jam 9 dengan menggunakan 2 buah jam kertas. dari aktifitas inilah mereka kemudian menyadari bahwa besar sudut dari jam 3 dan jam 9 ini sama, karena besar sudutnya 3 kali sudut satuan.



Aktifitas selanjutnya.

Aktifitas selanjutnya guru membawa pikiran siswa ke bentuk formal matematika dimana guru menggunakan jawaban dari kelompok 2 bahwa sudut yang dibentuk jam 9 dan jam 3 itu adalah sudut siku-siku, sebagai kesepakatan bersama dan menuntun siswa untuk mengamati sudut pada pukul 6 sebagai sudut lurus. Ketika siswa dapat memahami bahwa sudut lurus itu adalah dua kali besarnya sudut siku-siku maka guru menuntun siswa dengan memberi pengertian bahwa jika besar sudut satu satuan adalah sebesar 30 derajat maka siswa mampu menjawab bahwa besar sudut pada jam 3 dan jam 9 adalah 90 derajat dan juga siswa dapat menyimpulkan bahwa besar sudut dari jam 6 adalah 180 derajat. Guru kemudian membawa pemahaman siswa dan lewat tuntunan guru siswa menamakan sudut pada jam 3 dan jam 9 sebagai sudut siku-siku dengan besar sudut 90 derajat dan  besar sudut lurus (sudut pada jam 6) sebesar 180 derajat. 























Gambar 6. Peneliti menuntun siswa untuk menemukan besar sudut dari jam 3 

dan jam 9 (kiri), tahap informal penggunaan jam kertas menuju formal defenisi sudut siku-siku dan lurus (kanan).



Berdasarkan deskripsi data diatas maka dapat dideskripsikan proses pembelajaran yang dialami siswa dalam memahami konteks hingga puncak iceberg dimana siswa memahami bentuk formal dari masalah yang diberikan. Setelah siswa memahami bentuk formal yaitu definisi dari sudut maka bersama – sama dengan siswa guru menutup pelajaran dengan membuat kesimpulan. 





5. Tahap III  : Retrospective analysis



Refleksi ini saya lakukan di akhir pembelajaran dimana saya menanyakan perasaan guru (pak Yoso) setelah mengajar, dengan jujur dan terbuka beliau mengatakan beliau merasa kurang puas dengan apa yang telah beliau ajarkan kepada para siswa. Hal ini memberi arti bahwa Pak Yoso menyadari akan kekurangan dan mau berusaha belajar dari kegagalan yang ada dengan memperbaiki proses belajar mengajar di waktu mendatang. 



Akan tetapi disisi lain pak Yoso merasa senang dengan proses pembelajaran di hari itu dimana ada beberapa siswa yang tadinya pasif dikelas kini menjadi aktif dan berani mengemukakan pendapat.

Hasil refleksi terhadap diri saya sendiri membuat saya sadar bahwa desain pembelajaran yang saya buat bersama guru masih ada kekurangan dan kelemahannya dan pada pertemuan berikutnya kami akan berusaha untuk memperbaiki segala kekeurangan yang ada. 



Kelemahan dan kekurangan dari proses pembelajaran sudut dan pengukuran adalah sebagai berikut :

· Kurang terpericinya RPP membuat guru memulai pembelajaran dengan mengarahkan siswa menyebut nama-nama sudut berdasarkan bentuk mulut buaya yang kecil dan buaya yang besar, dan dengan menggunakan jam dinding siswa dituntun untuk menentukan besar sudut dari jam 2 dan jam 3 dengan terlebih dahulu guru menyebutkan bahwa sudut 1 putaran penuh  adalah 360, sudut setengah putaran  adalah 180.

· Masih lemahnya aturan yang diberikan guru dalam mengukur sudut satuan sehingga membuat siswa melakukan kesalahan dalam menentukan sudut terbesar.



Sesuai dengan lima karakteristik design research  yang dikemukakan oleh Akker, maka penelitian ini telah berlangsung dengan berpedoman pada rencana pembelajaran (RPP), alat atau perangkat berupa celengan dan unag koin. Setelah diimplementasi, desain aktivitas pembelajaran, konjektur telah dianalisa dan di bandingkan dengan proses pembelajaran yang sebenarnya. Untuk proses evaluasi dan revisi, kami hanya melakukan evaluasi sedangkan untuk revisi tidak kami lakukan, hal ini dikarenakan proses pembelajaran hanya terjadi dalam satu pertemuan.  



C. PENUTUP 

Kesimpulan 

1. Desain pembelajaran dengan menggunakan jam dinding dan jam kertas belum sepenuhnya berhasil dikarenakan LKS dan RPP masih ada kekurangan namun media ini sudah dapat membantu siswa untuk memahami perbandingan sudut juga hubungan antara sudut siku-siku dan sudut lurus.

2. Kekurangan dan kelemahan yang ada pada desain pembelajaran membuat tujuan dan  proses pembelajaran belum maksimal meskipun disisi lain setiap siswa dapat diyakinkan dengan setiap jawaban dan setiap kekeliruan bisa diatasi bersama dengan guru kelas.

3. Waktu yang diberikan dan pengaturan waktu pembelajaran belum maksimal sehingga desain pembelajaran yang dibuat belum dapat direvisi.

4. Proses pembelajaran dirasakan bermakna bagi siswa dimana beberapa siswa yang semula kurang begitu aktif dalam proses pembelajaran matematika dalam proses pembelajaran saat itu menjadi aktif dan berani mengemukakan pendapat.
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