
MANAKAH YANG LEBIH BERAT?

(Laporaan Observasi Ke-5)

A. PENDAHULUAN

Pembelajaran pengukuran berat merupakan kelanjutan dari pokok bahasan selanjutnya 

yaitu pengukuran waktu dan panjang. Materi ini ajarkan pada kelas IV di SD Negeri 21 

Palembang yang dibawakan Oleh Sylvana dan saya ditemani Pak Yoso, selaku guru 

kelas sekaligus guru matematika. Konsep-konsep dasar mengenai pengukuran berat 

sudah telah diajarkan dikelas sebelumnya. Proses pembelajaran yang berlangung pada 

tanggal 15 November 2011, berlangsung dalam satu kali pertemuan dengan durasi 

waktu 70 menit. Proses pembelajaran lebih menekankan pada membandingkan dan 

menyetarakan berat dari beberapa benda. Dalam pertemuan ini, kami memberikan soal 

dari dunia nyata dalam bentuk Lembar Kerja Siswa (LKS).

Tujuan yang ingin dicapai dari pembelajaran pengukuran satuan berat ini adalah dengan 

menggunakan model paket makanan ringan siswa mampu menentukan dan memahami 

hubungan satuan berat serta siswa dapat membandingkan satuan berat dari beberapa 

benda. Selain itu. LKS yang telah kami susun, dimaksudkan untuk menuntun 

pemahaman siswa tentang membandingkan berat benda bukan berdasarkan jenis benda 

itu tetapi berdasarkan berat yang dilebelkan pada benda itu.

Semua proses pembelajaran tentang pengukuran berat ini dilakukan dengan 

menggunakan pendekatan PMRI (Pendekatan Matematika Realistik Indonesia). 

Dengan menggunakan pendekatan tersebut, kami mengawali pembelajaran dengan 

sebuah masalah kontekstual dari kehidupan siswa. Sesuai dengan materi pembelajaran, 

kami membimbing siswa menemukan sendiri konsep satuan berat dan menyelesaikan 

masalah yang berhubungan dengan satuan berat.

B. DESAIN RESEARCH

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tujuan dari materi pelajaran yang akan 

dikaji yaitu mengenal satuan berat dan menyelesaikan masalah yang berhubungan 



dengan satuan berat, maka kajian ini diarahkan pada desain dan pembelajaran 

pengukuran satuan berat melalui kegiatan menghitung berat benda dengan 

menggunakan model biskuit dan lebel yang tertera kemudian melakukan penyetaraan 

nilai berat benda tersebut dengan satuan berat lainnya.  

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam mendesain pembelajaran ini merukut 

Akker yaitu: 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. Deskripsi dari ketiga tahapan diatas akan dijelaskan 

sebagai berikut.

1. Preliminary Design; Rancangan Skenario Pembelajaran oleh Tim Peneliti dan Guru 

Sebelum penelitian ini dilakukan maka kami selaku observer melakukan kajian literatur 

dan dari kajian literatur materi pengukuran satuan berat ini kami merancang rencana 

pembelajaran dan aktifitas-aktifitasnya dengan dengan menggunakan pendekatan 

PMRI. Standar kompetensi dalam materi pengukuran satuan berat ini adalah 

menggunakan pengukuran sudut, panjang, dan berat dalam pemecahan masalah dengan 

kompetensi dasar menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan satuan waktu, panjang 

dan berat. Konteks yang kami gunakan dalam mengajarkan materi ini adalah 

menggunakan makanan ringan yang sering dibeli siswa dikantin sekolah. Konsep ini 

akan menjembatani pemikiran siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran siswa 

memiliki kemampuan untuk membaca berat benda, membandingkan berat benda dan 

menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan berat suatu benda. Alasan kami 

menggunakan konteks ini karena konteks ini sangat rill dan mudah untuk sering dialami 

oleh siswa. 

Selanjutnya dari konteks yang kami gunakan tadi kami memodelkan konteks ini dengan 

merancang aktifitas yang akan dilakukan oleh siswa yaitu menghitung paket snack  

yang tediri dari penggalan steroform menyerupai snack dan bungkusan snack yang 

diletakan didalam tempat makan plastik mik. Setiap kelompok memiliki jumlah dan 

berat moodel paketan snack   yang berbeda-beda. Dari hasil perhitungan ini siswa 

diminta untuk mengisi tabel berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan, kemudian 

dari tabel hasil perhitungan berat benda tersebut, kita akan menuntun siswa secara 



perlahan-lahan menyadari  aktifitaaas tersebut sebagai suatu kegiatan menyetarakan 

berat benda yang berbeda dana memperoleh pengertian bahwa satu kilogram itu sama 

nilainya dengan seribu gram. Setelah itu beberapa soal kontekstual yang bertujuan 

mengekplor pengetahuan siswa tentang membandingkan berat benda kami letakan juga 

pada LKS ini. 

Secara jelas desain kami ini dapat dilihat dalam iceberg dibawah ini. 

Gambar 1. Iceberg penyetaraan satuan berat.

Berdasarkan iceberg diatas maka secara rinci aktifitas pembelajaran pengukuran satuan 

berat dengan mengenal satuan berat dan menyelesaikan masalah yang berhubungan 

dengan satuan berat dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Siswa dituntun dengan beberapa pertanyaan seputar benda yang memiliki nilai 

berat, alat ukur apa saja yang dapat digunakan untuk mengukur berat suatu benda, 

satuan-satuan dalam pengukuran berat, serta membandingkan berat suatu benda 

dengan benda yang lain 



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

beranggotakan 4-5 orang siswa. Dalam pembagian kelompok ini disertai pembagian 

tugas kepada setiap siswa, ada siswa yang bertugas membuka atau menata ulang 

kemasan/model yang digunakan, yang bertugas menghitung berat dari masing-

masing benda dalam kemasan, bertugas mencatat hasil jawaban pada LKS dan  

bertugas melakukan presentasi.

3. Tiap kelompok diminta untuk bekerja bersama-sama menghitung dan mengisi LKS.

4. 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 berat suatu benda. Siswa akan  dituntun 

untuk mengitung berat suatu benda berdasrkan nilai berat yang terdapat pada benda 

tersebut kemudian membuat penyetaraan nilai berat dengan satuan berat lainnya. Lewat 

kegiatan ini siswa akan diarahkan ke bentuk formal matematika yaitu membuat 

kesimpulan hubungan antara satuan berat gram ke kilogram. Hal ini menjadi dasar 

untuk membangun pemahaman siswa selanjutnya dalam memahami satuan-satuan 

lainnya.

Konjektur :

Pada awal pembelajaran

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

hari yang berhubungan dengan satuan berat dan alat ukur berat. Adapun pertanyaan 

guru adalah sebagai berikut:

 Apakah anak-anak pernah mengukur berat sesuatu?

Pertanyaan ini diberikan untuk membuat siswa berpikir tentang kegiatan mengukur 

berat.

Kemungkinan jawaban siswa: pernah dan belum pernah

 Sebutkan benda-benda yang memiliki berat? 



Pertanyaan ini bertujuan untuk membuat semua siswa yang belum pernah mengukur 

berat dan yang sudah pernah untuk berpikir tentang suatu benda yang memiliki berat 

yang pernah siswa temui dalam kehidupan sehari-harinya..

Kemungkinan jawaban siswa: batu, berat badan, dll.

 Sebutkan nama satuan berat yang biasanya digunakan dalam mengukur?

Pertanyaan ini bertujuan mengingatkan siswa akan satuan berat yang pernah 

diajarkan kelas 3. 

Kemungkinan jawaban siswa: kilogram, gram dan ons

 Benda apakah yang dapat digunakan untuk mengukur berat suatu benda?

Pertanyaan ini bertujuan membuat siswa berpikir untuk menyebutkan nama alat 

ukur yang digunakan untuk mengukur.

Kemungkinan jawaban siswa: timbangan

 Bagaimana kita dapat mengetahui tentang suatu benda memiliki berat?

Pertanyaan ini bertujuan agar siswa dapat membaca berat benda yang tertulis pada 

suatu lebel barang.

Kemungkinan jawaban siswa : tidak tahu melihat berat bungkusan barang tersebut. 

 Manakah yang lebih berat antara siswa A dab siswa B?

Pertanyaan ini bertujuan untuk membuat siswa beragumnetasi dalam 

membandingkan berat siswa yang satu dengan siswa yang lain.

Kemungkinan : si A atau si B

Untuk menjembatani pemahaman siswa hubungan satuan berat ini, maka guru 

menuntun siswa dalam melakukan simulasi jual beli makanan ringan atau snack 

(biskuat, slai olai dan wafer). Untuk memodelkan biskuit atau makanan ringan ini kami 

membuat bentuk paket biskuit dari stereoform. Adapun LKS yang digunakan siswa 

seperti tampak pada gambar  dibawah ini.



Gambar 2. LKS untuk perhitungan berat benda dan membandingkan berat benda.

Berdasarkan LKS diatas, guru memberikan arahan tentang bagaimana siswa bekerja 

secara berkelompok dan mengisi lembaran LKS. LKS diatas terbagi atas dua kegiatan 

dimana kegiatan pertama itu siswa menghitung jumlah paket kue-kuean(dari 

stereoform) selanjutnya aktifitas kedua besisikan soal kontekstual tentang perbandingan 

berat suatu benda dan siswa  akan membandingkan berat benda berdasrkan nilai berat 

yan tertulis dibenda tersebut. Aktifitas pertama ini bertujuan bertujuan membawa 

pikiran siswa untuk melihat penyetraan berat dengan satuan gram dan kilogram 

selanjutnya siswa mengisi tabel penyetaraan berat. Sedangkan aktifitas kedua ini 

bertujuan untuk membawa pikiran siswa dalam berargumentasi dalam menentukan 

benda yang lebuh berat atau lebih ringan.

Kemungkin jawaban siswa dalam mengisi kolom-kolom pada LKS diatas bervariasi. 

Hal ini disesuaikan dengan paket kur yang bagikan kepada setiap kelompok. Secara 

umum dapat diprediksi jawaban siswa dalam mengisi LKS (aktifitas satu dan dua) 

diatas adalah sebagai berikut:

 Siswa dapat dengan benar menghitung jumlah kue dan menuliskan berat 

keseluruhan dari semua kue, kemudian siswa dapat mengisi tabel penyetaraan  



satuan berat dengan benar (aktifitas satu) dan membandingkan satuan berat dari 

beberapa benda (aktifitas dua). 

Siswa ini memiliki pemahaman yang baik menghitung berat suatu benda dan 

memahami penyetaraan atau tangga satuan berat. 

 Siswa dapat mengisi sebagian dari tabel dalam LKS dan hanya mengisi sebagaian 

tabel penyetaraan satuan-satuan berat dan juga siswa belum dapat membandingkan 

satuan berat dari beberapa benda.

Siswa ini masih binggung melakukan perhitungan paketan kue serta keliru dalam 

mengisi tabel penyetaraan satuan-satuan berat dan belum mampu berargumentasi 

dalam menentukan benda mana yang lebih berat atau lebih ringan. 

 Siswa tidak dapat mengisi dengan benar semua tabel dalam LKS diatas dan tidak 

dapat menjawab soal kontekstual yang diberikan.

Siswa ini belum dapat menghitung berat benda keseluruahan serta belum dapat 

memahami penyetaraan satuan-satuan berat.

Menjelaskan jawaban.

Oleh karena semua kelompok memiliki paket kue yang berbeda beratnya maka pada 

waktu semua siswa telah selesai bekerja dalam kelompok guru meminta kesediaan 

perwakilan dari masing-masing kelompok untuk maju kedepan kelas dan 

mempresentasikan jawaban mereka. Adapun presentasi yang dilakukan oleh beberapa 

siswa ini ini dilakukan dengan menuliskan berat benda (paket kue) yang mereka hitung 

dan melengkapi tabel satuan-satuan berat secara umum. Dari aktifitas ini siswa yang 

lain diberi kesempatan untuk berargumentasi terhadap jawaban  kelompok masing-

masing dan memperhatikan jawaban siswa dari kelompok yang lain. Setelah itu guru 

akan menuntun siswa untuk menyimpulkan hubungan antara satuan berat gram dan 

kilogram berdasarkan proses perhitungan yang telah dilakukan dalam kelompok tadi.

Beberapa jawaban siswa yang mungkin yaitu :

 Siswa dapat memberikan jawaban yang sesuai dengan apa yang dituliskan dalam 

tabel pada LKS sudah dapat memahami hubungan satuan berat gram ke kilogram. 

 Siswa dapat memberikan jawaban yang belum sesuai dengan apa yang dituliskan 

dalam tabel pada LKS belum dapat memahami hubungan satuan berat gram ke 

kilogram. 



 Siswa belum dapat memberikan penjelasan yang sesuai dengan apa yang di 

tulisakan dalam tabel. Siswa ini belum memiliki pemahamanan hubungan satuan 

berat gram ke kilogram. 

Diskusi kelas

Kegiatan selanjutnya setelah presentasi pekerjaan siswa 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 penyetaraan atau hubungan antara satuan 

satuan berat gram ke kilogram.

2. Teaching Experiment 

Pada bagian ini akan dideskripsikan mengenai pelaksanaan pembelajaran berdasarkan 

desain yang telah dibuat. Sesuai kesepakatan bersama dalam diskusi desain

pembelajaran maka disepakati salah seorang tim peneliti (Sylvana) dan saya juga guru 

bertindak sebagai peneliti. 

Pembelajaran dimulai dengan sedikit brain-stroming oleh guru berupa pertanyaan-

pertanyaan yang berhubungan dengan masalah kontekstual seputar kegiatan mengukur 

dengan satuan berat. Pertanyaan yang diberikan guru itu meliputi kegiatan mengukur 

yang pernah siswa lakukan, alat ukur yang digunakan dan  kegunaan dari alat ukur 

tersebut serta satuan berat yang siswa ketahui dalam kegiatan mengukur. Jawaban siswa 

dapat dilihat pada gambar 3 berikut ini.



Gambar 3. Siswa menuliskan benda-benda disekitar yang memiliki berat (kiri), 

Siswa menuliskan satuan-satuan dalam pengukuran berat (kanan).

Guru meminta siswa untuk maju melakukan simulasi kegiatan jual beli dimana siswa 

yang berhasil membaca berat benda yang tertulis pada bungkus makanan ringan 

(biskuat, slai olai dan wafer) yang diberikan akan memperoleh makanan ringan 

tersebut. Kegiatan ini memberi pengaruh dalam menyemangati proses pembelajaran.

Gambar 4. Siswa berlomba-lomba membaca berat pada label biskuit (kiri), 

Siswa menuliskan berat biskuit dipapan tulis (kanan).

Setelah itu proses pembelajaran dilanjutkan dengan diskusi kelompok. Selama diskusi 

kelompok berjalan kami tetap memantau pekerjaan siswa. Guru memberikan arahan 

mengenai kegiatan yang harus mereka lakukan yaitu menghitung berat benda yang ada 

dalam bungkusan besar dan menganggap benda-benda satuan itu sebagai kue yang 



harus dihitung berat keseluruhannya. Siswa mencatat hasil perhitungan pada LKS 

aktifitas 1.

Gambar 5. Aktifitas siswa dalam kelompok mengisi LKS (kiri), 

aktifitas siswa menghitung paket kue (kanan)

Setelah siswa menyelesaikan aktifitas 1 guru meminta siswa untuk mempresentasikan 

jawaban kelompok dipapan tulis. Guru menuntun siswa untuk melihat hubungan 

kesetaraan satuan berat gram dan kilogram berdasarkan semua jawaban kelompok di 

Aktifitas 1. Setelah itu guru mengingatkan kembali tangga satuan panjang yang baru 

dipelajari pada minggu lalu dan menegasakan kembali tangga pada satuan berat 

selanjutnya meminta siswa untuk mengisi tabel penyetaraan satuan-satuan berat. 

Gambar 6. Tabel perhitungan berat setiap paket kue dari semua kelompok (kiri), 

tangga penyataraan satuan berat (kanan).

Selanjutnya siswa mengerjakan aktifitas 2. Selanjutnya analisis LKS dalam aktifitas 

satu dan dua ini dapat dijelaskan pada bagian berikut ini. 



Analisis LKS hasil pekerjaan siswa

Analisis jawaban kelompok 1 (kiri):

Pada aktivitas 1 kelompok 1 memdapatkan berat total kue dengan terlebih dahulu 

menghitung banyaknya kue yang ada pada kotak kemudian mengalikan dengan berat 

yang tertera pad tiap kue. Sehingga dipeoleh 25 kue x 40 gram = 1.000 gram.

Setelah guru memperkenalkan tangga satuan berat maka guru meminta siswa untuk 

mengerjakan soal-soal pada aktivitas 2. Dengan melihat pola yang ada makan siswa 

mampu membuat peyetaraan satuan berat ini. kelompok juga mampu membuat 

penyetaraan dalam entuk pecahan (5 hg = 5/10). Ketika ditanya mereka menetakan 

bahwa mereka sudah mengenal pecahan biasa pada kelas 3 dan mereka memperoleh 

jawaban ini dengan membagi 5/10 , alasannya naik 1 tangga di bagi 10. Untuk soal no  

2 siswa belum mampu menyelesaikan soal ini, jawaban yang di tulis dalam LKS adalah 

jawaban hasil diskusi bersama dengan guru di depan kelas.



Untuk soal no 3 mereka menjawab benar dan meraka menyatakan telur lebih ringan 

daripada apel dan sayuran karena mereka menghitung jumlah keseluruhan berat dari 

ketiga telur akan tetapi mereka belum mampu berargumentasi dan melakukan 

penyetaraan untuk menyatakan mengapa telur itu ringan dibandingkan apel dan sayur. 

Analisis jawaban kelompok 2(kanan):

Proses diskusi yang terjadi pada kelompok 2 baik dimana setiap anggota kelompok turut 

bekerja sama, dalam menyelesaikan soal pada aktifitas 1 mereka mebagi kue menjadi 

dua kelompok berat, 6 kue dengan berat 75 gram dihitung terlebih dahulu beratnya 

kemudian 10 kue dengan berat 55 gram dihitung, diperoleh total brat 1.000 gram.

Untuk aktifitas 2, kelompok tidak dapat melakukan penyetaraan 5 hg ke kg. Secara 

keseluruhan penyetaraaan yang dibuat pada tabel aktifitas 2 baik. Untuk soal no 2 

kelompok ini masih melakukan kesalahan dengan menjawab berat kapas 1.000 ons. 

Sementara itu, untuk soal no.3 siswa masih membuat kekeliruan dimana mereka 

berargumentasi kalau hg adalah satuan yang terkecil diantara kg dan gram. Sehingga 

jawaban mereka yaitu apel dengan berat 20 hg lebih ringan. Proses penyetaraan satuan 

berat mereka abaikan dan ini membuat banyak kesalahan terjadi bukan saja pada 

kelompok ini tetapi juga pada semua kelompok.



Analisis jawaban kelompok 3 (kiri) dan kelompok 4 (kanan) :

Pada aktivitas 1 kelompok 3 dan 4 dapat menjawab dengan baik dimana lewat model 

kue dengan berat tertentu pada setiap bungkusan. Siswa dapat mencari berat kue dalam 

satuan gram kemudian lewat kegiatan ini siswa sadar dan dapat 

menyetarakan/menyamakan satuan gram ke kg. Strategi yang digunakan untuk 

mendapatkan memdapatkan berat total kue dengan terlebih dahulu menghitung 

banyaknya kue yang ada pada kotak dengan mengelompokan kue sebanyak 4 tumpukan 

yang terdiri dari 10kue (250 gram) kemudian menghitung 4 tumpukan itu sebanyak 

1.000 gram dalam kotak tadi. dan kelompok 4: 20 x 50 gram = 1.000 gram. 

Pada aktifitas 2 jawaban kelompok sudah baik dan prediksi kami bahwa siswa sulit 

menjawab penyetaraan 5 hg = ... kg benar, akan tetapi kelompok 4 justru dapat 

menyelesaikan soal ini dengan benar. Untuk soal nomor 2 dan 3 siswa masih melakukan 

kesalahan. Ini dikarenakan mereka belum dapat melakukan penyetaraan lebih dahulu, 

mereka terkecoh dengan nama/gambar benda  sehingga kelompok 3 menjawab batu 

lebih berat dari kapas dan garam. Sedangkan kelompok 4 menuliskan tidak dapat 

menjawab. Jawaban yang tertera pada LKS itu adalah hasil pekerjaan bersama dengan 

guru dipapan tulis dan siswa hanya menyalin jawaban yang benar. 

Soal nomor 3 belum mampu dijawab dengan benar oleh kelompok 3, mereka hanya 

melihat apel dengan berat 10 hg sebagai benada yang paling ringan, mereka belum 

mampu membuat penyetaraan dari masing-masing benda. Sementara itu klompok 4 juga 

belum bisa menjawab, jawaban yang ada LKS adalah jawaban yang disalin dari 

penyelesaian dipapantulis.

Analisis jawaban kelompok 5.

Berdasarkan LKS disamping maka aktifitas 1 dan 2 dari kelompok 5 dapat dianalisis 

sebagai beriku: Aktifitas 1.



Kelompok membuat kekeliruan pada 

aktivitas 1 dimana berat total kue 

harusnya 1000 gram bukan 990 g. 

Aktifitas 2.

Dengan berpedoman pada pola yang 

sudah ada dalam tabel penyetaraan 

berat maka kekeliruan juga dibuat pada 

penyetaraan 500 g ke satuan berat 

lainnya. Mereka menganggap soal yang 

dibuat salah sehingga mereka 

mengganti soal dengan menambahkan 

angka 0 pada 500 gram. Soal nomor 2 

dan nomor 5 mereka belum mampu 

menjawab. Soal ini dirasakan sulit bagi 

siswa dalam kelompok ini.

Setelah aktifitas 1 selesai. kami 

berusaha untuk memandu siswa dalam memahami penyetaraan satuan berat gram ke 

kilogram, namun ketika kami hendak menanyakan nilai yang setara dengan 1000 gram, 

beberapa siswa sudah tahu dan langsung menjawab itu adalah 1 kg. Kami mendesain 

aktifitas 2 sebagai proses yang berkelanjutan dari aktifitas 1 dimana setelah kami 

memperkenalkan tangga satuan berat siswa diminta membuat penyetaraan. Awalnya 

siswa merasa kesulitan namun setelah dipandu dengan 1 contoh soal maka siswa 

melihat dan mengikuti pola yang ada. Beberapa siswa (kelompok 5)yang kurang jeli 

membuat kesalahan dengan mengganti soal mengikuti pola sebelumnya. Sementara 

kami berpikir siswa akan mengalami kesulitan dalam melakukan penyetaraan 5 hg ke 

kg. Akan tetapi kenyataannya mereka masih ingat dengan pecahan biasa yang diajarkan 

di kelas 3 dan menerapkan aturan dari tangga satuan berat yaitu setiap naik 1 tangga di 

bagi 10. 



Berdasarkan hasil analisis diatas maka dapat disimpulkan kemampuan siswa untuk 

melakukan penyetaraan dan berargumentasi masih kurang sehingga sebagian besar 

siswa masih kesulitan dalam menjawab soal no 2 dan 3 pada aktifitas 2. 

3. Retrospective Analysis 

Refleksi peneliti dan guru

Dengan memperhatikan kelemahan siswa pada aktifitas 2 maka kami menekankan 

dalam membandingkan satuan-satuan berat beberapa benda maka kita jangan melihat 

bilangan yang menyatakan berat benda tersebut dan mengabaikan satuannya akan tetapi 

hal yang terpenting adalah kita harus menyetarakan/menyamakan terlebih dahulu berat 

benda ke satuan berat benda tertentu yang disepakati bersama. Setelah itu baru 

dibandingkan beratnya. Sehingga pada akhir pembelajaran kami melakukan tanya jawab 

untuk menguatkan kembali pengetahuan siswa atas pelajaran yang baru selesai 

dipelajari. Kepada siswa yang menjawab dengan benar kami memberi penghargaan 

berupan kue-kue/ biskuit yang kami gunakan sebagai konteks tadi. Siswa tampak 

senang dan berlomba-lomba untuk menjawab pertanyaan guru. Setelah itu, kami 

melanjutkan refleksi dengan guru kelas . Guru kelas berpendapat bahwa RPP yang kami 

buat sudah cukup baik dan dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan langkah-langkah 

pembelajaran yang ada hanya saja untuk soal pada LKS khususnya soal no 2 dan 3 pada 

aktivitas 2 masih terasa sulit untuk dikerjakan siswa dikarenakan siswa belum mampu 

berargumentasi dan melakukan penyetaraan dengan satuan berat yang berbeda-beda. 

Diharapkan soalnya lebih sederhana dulu (membandingkan dengan satuan yang 

sama)lagi kemudian menuju ke soal yang sulit (membandingkan dengan satuan yang 

berbeda). 

C. PENUTUP

Pembelajaran penyetaraan berat dengan pendekataan PMRI  dirasakan bermanfaat bagi 

guru dan siswa. Lewat aktifitas yang didesai dalam segala kelemahan dan keterbatasan 

telah membantu siswa dalam memahami penyetaraan satuan berat, dimana siswa 

dibimbing terlebih dahulu dengan aktifitas menghitung berat dari beberapa benda dalam 



suatu kemasan besar kemudian menghubungkan/membuat penyetaraan dengan satuan 

berat lainnya. Siswa merasa senang dengan proses pembelajaran yang terjadi dan 

pembelajaran dirasakan lebih bermakna bagi siswa. Segala kelemahan dalam rencana 

pembelajaran maupun aktifitas pembelajran kiranya menjadi masukan untuk para 

peneliti selanjutnya. 



MANAKAH YANG LEBIH BERAT?

(Laporaan Observasi Ke-5)



A. PENDAHULUAN

Pembelajaran pengukuran berat merupakan kelanjutan dari pokok bahasan selanjutnya yaitu pengukuran waktu dan panjang. Materi ini ajarkan pada kelas IV di SD Negeri 21 Palembang yang dibawakan Oleh Sylvana dan saya ditemani Pak Yoso, selaku guru kelas sekaligus guru matematika. Konsep-konsep dasar mengenai pengukuran berat sudah telah diajarkan dikelas sebelumnya. Proses pembelajaran yang berlangung pada tanggal 15 November 2011, berlangsung dalam satu kali pertemuan dengan durasi waktu 70 menit. Proses pembelajaran lebih menekankan pada membandingkan dan menyetarakan berat dari beberapa benda. Dalam pertemuan ini, kami memberikan soal dari dunia nyata dalam bentuk Lembar Kerja Siswa (LKS).



Tujuan yang ingin dicapai dari pembelajaran pengukuran satuan berat ini adalah dengan menggunakan model paket makanan ringan siswa mampu menentukan dan memahami hubungan satuan berat serta siswa dapat membandingkan satuan berat dari beberapa benda. Selain itu. LKS yang telah kami susun, dimaksudkan untuk menuntun pemahaman siswa tentang membandingkan berat benda bukan berdasarkan jenis benda itu tetapi berdasarkan berat yang dilebelkan pada benda itu.



Semua proses pembelajaran tentang pengukuran berat ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan PMRI (Pendekatan Matematika Realistik Indonesia).  Dengan menggunakan pendekatan tersebut, kami mengawali pembelajaran dengan sebuah masalah kontekstual dari kehidupan siswa. Sesuai dengan materi pembelajaran, kami membimbing siswa menemukan sendiri konsep satuan berat dan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan satuan berat.



B. DESAIN RESEARCH

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tujuan dari materi pelajaran yang akan dikaji yaitu mengenal satuan berat dan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan satuan berat, maka kajian ini diarahkan pada desain dan pembelajaran pengukuran satuan berat melalui kegiatan menghitung berat benda dengan menggunakan model biskuit dan lebel yang tertera kemudian melakukan penyetaraan nilai berat benda tersebut dengan satuan berat lainnya.  

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam mendesain pembelajaran ini merukut Akker yaitu: 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. Deskripsi dari ketiga tahapan diatas akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Preliminary Design; Rancangan Skenario Pembelajaran oleh Tim Peneliti dan Guru 

Sebelum penelitian ini dilakukan maka kami selaku observer melakukan kajian literatur dan dari kajian literatur materi pengukuran satuan berat ini kami merancang rencana pembelajaran dan aktifitas-aktifitasnya dengan dengan menggunakan pendekatan PMRI. Standar kompetensi dalam materi pengukuran satuan berat ini adalah menggunakan pengukuran sudut, panjang, dan berat dalam pemecahan masalah dengan kompetensi dasar menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan satuan waktu, panjang dan berat. Konteks yang kami gunakan dalam mengajarkan materi ini adalah menggunakan makanan ringan yang sering dibeli siswa dikantin sekolah. Konsep ini akan menjembatani pemikiran siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran siswa memiliki kemampuan untuk membaca berat benda, membandingkan berat benda dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan berat suatu benda. Alasan kami menggunakan konteks ini karena konteks ini sangat rill dan mudah untuk sering dialami oleh siswa. 

Selanjutnya dari konteks yang kami gunakan tadi kami memodelkan konteks ini dengan merancang aktifitas yang akan dilakukan oleh siswa yaitu menghitung paket snack  yang tediri dari penggalan steroform menyerupai snack dan bungkusan snack yang diletakan didalam tempat makan plastik mik. Setiap kelompok memiliki jumlah dan berat moodel paketan snack   yang berbeda-beda. Dari hasil perhitungan ini siswa diminta untuk mengisi tabel berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan, kemudian dari tabel hasil perhitungan berat benda tersebut, kita akan menuntun siswa secara perlahan-lahan menyadari  aktifitaaas tersebut sebagai suatu kegiatan menyetarakan berat benda yang berbeda dana memperoleh pengertian bahwa satu kilogram itu sama nilainya dengan seribu gram. Setelah itu beberapa soal kontekstual yang bertujuan mengekplor pengetahuan siswa tentang membandingkan berat benda kami letakan juga pada LKS ini. 

Secara jelas desain kami ini dapat dilihat dalam iceberg dibawah ini. 























Gambar 1. Iceberg penyetaraan satuan berat.

Berdasarkan iceberg diatas maka secara rinci aktifitas pembelajaran pengukuran satuan berat dengan mengenal satuan berat dan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan satuan berat dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Siswa dituntun dengan beberapa pertanyaan seputar benda yang memiliki nilai berat, alat ukur apa saja yang dapat digunakan untuk mengukur berat suatu benda, satuan-satuan dalam pengukuran berat, serta membandingkan berat suatu benda dengan benda yang lain 

2. Kemudian siswa dibagi dalam 5 kelompok dan masing-masing kelompok beranggotakan 4-5 orang siswa. Dalam pembagian kelompok ini disertai pembagian tugas kepada setiap siswa, ada siswa yang bertugas membuka atau menata ulang kemasan/model yang digunakan, yang bertugas menghitung berat dari masing-masing benda dalam kemasan, bertugas mencatat hasil jawaban pada LKS dan  bertugas melakukan presentasi.

3. Tiap kelompok diminta untuk bekerja bersama-sama menghitung dan mengisi LKS.

4. 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 berat suatu benda. Siswa akan  dituntun untuk mengitung berat suatu benda berdasrkan nilai berat yang terdapat pada benda tersebut kemudian membuat penyetaraan nilai berat dengan satuan berat lainnya. Lewat kegiatan ini siswa akan diarahkan ke bentuk formal matematika yaitu membuat kesimpulan hubungan antara satuan berat gram ke kilogram. Hal ini menjadi dasar untuk membangun pemahaman siswa selanjutnya dalam memahami satuan-satuan lainnya.



Konjektur :

Pada awal pembelajaran

Guru bertanya kepada siswa terkait hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan sehari-hari yang berhubungan dengan satuan berat dan alat ukur berat. Adapun pertanyaan guru adalah sebagai berikut:

· Apakah anak-anak pernah mengukur berat sesuatu?

Pertanyaan ini diberikan untuk membuat siswa berpikir tentang kegiatan mengukur berat.

Kemungkinan jawaban siswa: pernah dan belum pernah

· Sebutkan benda-benda yang memiliki berat? 

Pertanyaan ini bertujuan untuk membuat semua siswa yang belum pernah mengukur berat dan yang sudah pernah untuk berpikir tentang suatu benda yang memiliki berat yang pernah siswa temui dalam kehidupan sehari-harinya..

Kemungkinan jawaban siswa: batu, berat badan, dll.

· Sebutkan nama satuan berat yang biasanya digunakan dalam mengukur?

Pertanyaan ini bertujuan mengingatkan siswa akan satuan berat yang pernah diajarkan kelas 3. 

Kemungkinan jawaban siswa: kilogram, gram dan ons

· Benda apakah yang dapat digunakan untuk mengukur berat suatu benda? 

Pertanyaan ini bertujuan membuat siswa berpikir untuk menyebutkan nama alat ukur yang digunakan untuk mengukur.

Kemungkinan jawaban siswa: timbangan

· Bagaimana kita dapat mengetahui tentang suatu benda memiliki berat?

Pertanyaan ini bertujuan agar siswa dapat membaca berat benda yang tertulis pada suatu lebel barang.

Kemungkinan jawaban siswa : tidak tahu melihat berat bungkusan barang tersebut. 

· Manakah yang lebih berat antara siswa A dab siswa B?

Pertanyaan ini bertujuan untuk membuat siswa beragumnetasi dalam membandingkan berat siswa yang satu dengan siswa yang lain.

Kemungkinan : si A atau si B

	

Untuk menjembatani pemahaman siswa hubungan satuan berat ini, maka guru menuntun siswa dalam melakukan simulasi jual beli makanan ringan atau snack (biskuat, slai olai dan wafer). Untuk memodelkan biskuit atau makanan ringan ini kami membuat bentuk paket biskuit dari stereoform. Adapun LKS  yang digunakan siswa seperti tampak pada gambar  dibawah ini.



























Gambar 2. LKS untuk perhitungan berat benda dan membandingkan berat benda.

Berdasarkan LKS diatas, guru memberikan arahan tentang bagaimana siswa bekerja secara berkelompok dan mengisi lembaran LKS. LKS diatas  terbagi atas dua kegiatan dimana kegiatan pertama itu siswa menghitung jumlah paket kue-kuean(dari stereoform) selanjutnya aktifitas kedua besisikan soal kontekstual tentang perbandingan berat suatu benda dan siswa  akan membandingkan berat benda berdasrkan nilai berat yan tertulis dibenda tersebut. Aktifitas pertama ini bertujuan bertujuan membawa pikiran siswa untuk melihat penyetraan berat dengan satuan gram dan kilogram selanjutnya siswa mengisi tabel penyetaraan berat. Sedangkan aktifitas kedua ini bertujuan untuk membawa pikiran siswa dalam berargumentasi dalam menentukan benda yang lebuh berat atau lebih ringan.

Kemungkin jawaban siswa dalam mengisi kolom-kolom pada LKS diatas bervariasi. Hal ini disesuaikan dengan paket kur yang bagikan kepada setiap kelompok. Secara umum dapat diprediksi jawaban siswa dalam mengisi LKS (aktifitas satu dan dua) diatas adalah sebagai berikut:

· Siswa dapat dengan benar menghitung jumlah kue dan menuliskan berat keseluruhan dari semua kue, kemudian siswa dapat mengisi tabel penyetaraan  satuan berat dengan benar (aktifitas satu) dan membandingkan satuan berat dari beberapa benda (aktifitas dua). 

Siswa ini memiliki pemahaman yang baik menghitung berat suatu benda dan memahami penyetaraan atau tangga satuan berat. 

· Siswa dapat mengisi sebagian dari tabel dalam LKS dan hanya mengisi sebagaian tabel penyetaraan satuan-satuan berat dan juga siswa belum dapat membandingkan satuan berat dari beberapa benda.

Siswa ini masih binggung melakukan perhitungan paketan kue serta keliru dalam mengisi tabel penyetaraan satuan-satuan berat dan belum mampu berargumentasi dalam menentukan benda mana yang lebih berat atau lebih ringan. 

· Siswa tidak dapat mengisi dengan benar semua tabel dalam LKS diatas dan tidak dapat menjawab soal kontekstual yang diberikan.

Siswa ini belum dapat menghitung berat benda keseluruahan serta belum dapat memahami penyetaraan satuan-satuan berat.



Menjelaskan jawaban.

Oleh karena semua kelompok memiliki paket kue yang berbeda beratnya maka pada waktu semua siswa telah selesai bekerja dalam kelompok guru meminta kesediaan perwakilan dari masing-masing kelompok untuk maju kedepan kelas dan mempresentasikan jawaban mereka. Adapun presentasi yang dilakukan oleh beberapa siswa ini ini dilakukan dengan menuliskan berat benda (paket kue) yang mereka hitung dan melengkapi tabel satuan-satuan berat secara umum. Dari aktifitas ini siswa yang lain diberi kesempatan untuk berargumentasi terhadap jawaban  kelompok masing-masing dan memperhatikan jawaban siswa dari kelompok yang lain. Setelah itu guru akan menuntun siswa untuk menyimpulkan hubungan antara satuan berat gram dan kilogram berdasarkan proses perhitungan yang telah dilakukan dalam kelompok tadi. 

Beberapa jawaban siswa yang mungkin yaitu :

· Siswa dapat memberikan jawaban yang sesuai dengan apa yang dituliskan dalam tabel pada LKS sudah dapat memahami hubungan satuan berat gram ke kilogram. 

· Siswa dapat memberikan jawaban yang belum sesuai dengan apa yang dituliskan dalam tabel pada LKS belum dapat memahami hubungan satuan berat gram ke kilogram. 

· Siswa belum dapat memberikan penjelasan yang sesuai dengan apa yang di tulisakan dalam tabel. Siswa ini belum memiliki pemahamanan hubungan satuan berat gram ke kilogram. 

Diskusi kelas

Kegiatan selanjutnya setelah presentasi pekerjaan siswa 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 penyetaraan atau hubungan antara satuan satuan berat gram ke kilogram. 



2. Teaching Experiment 

Pada bagian ini akan dideskripsikan mengenai pelaksanaan pembelajaran berdasarkan desain yang telah dibuat. Sesuai kesepakatan bersama dalam diskusi desain pembelajaran maka disepakati salah seorang tim peneliti (Sylvana) dan  saya juga guru bertindak sebagai peneliti. 

Pembelajaran dimulai dengan sedikit brain-stroming oleh guru berupa pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan masalah kontekstual seputar kegiatan mengukur dengan satuan berat. Pertanyaan yang diberikan guru itu meliputi kegiatan mengukur yang pernah siswa lakukan, alat ukur yang digunakan dan  kegunaan dari alat ukur tersebut serta satuan berat yang siswa ketahui dalam kegiatan mengukur. Jawaban siswa dapat dilihat pada gambar 3 berikut ini.

























Gambar 3. Siswa menuliskan benda-benda disekitar yang memiliki berat (kiri), 

		Siswa menuliskan satuan-satuan dalam pengukuran berat (kanan).



Guru meminta siswa untuk maju melakukan simulasi kegiatan jual beli dimana siswa yang berhasil membaca berat benda yang tertulis pada bungkus makanan ringan (biskuat, slai olai dan wafer) yang diberikan akan memperoleh makanan ringan tersebut. Kegiatan ini memberi pengaruh dalam menyemangati proses pembelajaran.















Gambar 4. Siswa berlomba-lomba membaca berat pada label biskuit (kiri), 

Siswa menuliskan berat biskuit dipapan tulis (kanan).



Setelah itu proses pembelajaran dilanjutkan dengan diskusi kelompok. Selama diskusi kelompok berjalan kami tetap memantau pekerjaan siswa. Guru memberikan arahan mengenai kegiatan yang harus mereka lakukan yaitu menghitung berat benda yang ada dalam bungkusan besar dan menganggap benda-benda satuan itu sebagai kue yang harus dihitung berat keseluruhannya. Siswa mencatat hasil perhitungan pada LKS aktifitas 1.













Gambar 5. Aktifitas siswa dalam kelompok mengisi LKS (kiri), 

aktifitas siswa menghitung paket kue (kanan)



Setelah siswa menyelesaikan aktifitas 1 guru meminta siswa untuk mempresentasikan jawaban kelompok dipapan tulis. Guru menuntun siswa untuk melihat hubungan kesetaraan satuan berat gram dan kilogram berdasarkan semua jawaban kelompok  di Aktifitas 1. Setelah itu guru mengingatkan kembali tangga satuan panjang yang baru dipelajari pada minggu lalu dan menegasakan kembali tangga pada satuan berat selanjutnya meminta siswa untuk mengisi tabel penyetaraan satuan-satuan berat. 













Gambar 6. Tabel perhitungan berat setiap paket kue dari semua kelompok (kiri), 

tangga penyataraan satuan berat (kanan).



Selanjutnya siswa mengerjakan aktifitas 2. Selanjutnya analisis LKS dalam aktifitas satu dan dua ini dapat dijelaskan pada bagian berikut ini. 

Analisis LKS hasil pekerjaan siswa























Analisis jawaban kelompok 1 (kiri):

Pada aktivitas 1 kelompok 1 memdapatkan berat total kue dengan terlebih dahulu menghitung banyaknya kue yang ada pada kotak kemudian mengalikan dengan berat yang tertera pad tiap kue. Sehingga dipeoleh 25 kue x 40 gram = 1.000 gram.

Setelah guru memperkenalkan tangga satuan berat maka guru meminta siswa untuk mengerjakan soal-soal pada aktivitas 2.  Dengan melihat pola yang ada makan siswa mampu membuat peyetaraan satuan berat ini. kelompok juga mampu membuat penyetaraan dalam entuk pecahan (5 hg = 5/10). Ketika ditanya mereka menetakan bahwa mereka sudah mengenal pecahan biasa pada kelas 3 dan mereka memperoleh jawaban ini dengan membagi 5/10 , alasannya naik 1 tangga di bagi 10. Untuk soal no  2 siswa belum mampu menyelesaikan soal ini, jawaban yang di tulis dalam LKS adalah jawaban hasil diskusi bersama dengan guru di depan kelas. 

Untuk soal no 3 mereka menjawab benar dan meraka menyatakan telur lebih ringan daripada apel dan sayuran karena mereka menghitung jumlah keseluruhan berat dari ketiga telur akan tetapi mereka belum mampu berargumentasi dan melakukan penyetaraan untuk menyatakan mengapa telur itu ringan dibandingkan apel dan sayur. 

Analisis jawaban kelompok 2(kanan):

Proses diskusi yang terjadi pada kelompok 2 baik dimana setiap anggota kelompok turut bekerja sama, dalam menyelesaikan soal pada aktifitas 1 mereka mebagi kue menjadi dua kelompok berat, 6 kue dengan berat 75 gram dihitung terlebih dahulu beratnya kemudian 10 kue dengan berat 55 gram dihitung, diperoleh total brat 1.000 gram.

Untuk aktifitas 2, kelompok tidak dapat melakukan penyetaraan 5 hg ke kg. Secara keseluruhan penyetaraaan yang dibuat pada tabel aktifitas 2 baik. Untuk soal no 2 kelompok ini masih melakukan kesalahan dengan menjawab berat kapas 1.000 ons. Sementara itu, untuk soal no.3 siswa masih membuat kekeliruan dimana mereka berargumentasi kalau hg adalah satuan yang terkecil diantara kg dan gram. Sehingga jawaban mereka yaitu apel dengan berat 20 hg lebih ringan. Proses penyetaraan satuan berat mereka abaikan dan ini membuat banyak kesalahan terjadi bukan saja pada kelompok ini tetapi juga pada semua kelompok.



















Analisis jawaban kelompok 3 (kiri) dan kelompok 4 (kanan) :

Pada aktivitas 1 kelompok 3 dan 4 dapat menjawab dengan baik dimana lewat model kue dengan berat tertentu pada setiap bungkusan. Siswa dapat mencari berat kue dalam satuan gram kemudian lewat kegiatan ini siswa sadar dan dapat menyetarakan/menyamakan satuan gram ke kg. Strategi yang digunakan untuk mendapatkan memdapatkan berat total kue dengan terlebih dahulu menghitung banyaknya kue yang ada pada kotak dengan mengelompokan kue sebanyak 4 tumpukan yang terdiri dari 10kue (250 gram) kemudian menghitung 4 tumpukan itu sebanyak 1.000 gram dalam kotak tadi. dan kelompok 4: 20 x 50 gram = 1.000 gram. 

Pada aktifitas 2 jawaban kelompok sudah baik dan prediksi kami bahwa siswa sulit menjawab penyetaraan 5 hg = ... kg benar, akan tetapi kelompok 4 justru dapat menyelesaikan soal ini dengan benar. Untuk soal nomor 2 dan 3 siswa masih melakukan kesalahan. Ini dikarenakan mereka belum dapat melakukan penyetaraan lebih dahulu, mereka terkecoh dengan nama/gambar benda  sehingga kelompok 3 menjawab batu lebih berat dari kapas dan garam. Sedangkan kelompok 4 menuliskan tidak dapat menjawab. Jawaban yang tertera pada LKS itu adalah hasil pekerjaan bersama dengan guru dipapan tulis dan siswa hanya menyalin jawaban yang benar. 

Soal nomor 3 belum mampu dijawab dengan benar oleh kelompok 3, mereka hanya melihat apel dengan berat 10 hg sebagai benada yang paling ringan, mereka belum mampu membuat penyetaraan dari masing-masing benda. Sementara itu klompok 4 juga belum bisa menjawab, jawaban yang ada LKS adalah jawaban yang disalin dari penyelesaian dipapantulis. 



Analisis jawaban kelompok 5.

Berdasarkan LKS disamping maka aktifitas 1 dan 2 dari kelompok 5 dapat dianalisis sebagai beriku: Aktifitas 1.

Kelompok membuat kekeliruan pada aktivitas 1 dimana berat total kue harusnya 1000 gram bukan 990 g. 

Aktifitas 2.

Dengan berpedoman pada pola yang sudah ada dalam tabel penyetaraan berat maka kekeliruan juga dibuat pada penyetaraan 500 g ke satuan berat lainnya. Mereka menganggap soal yang dibuat salah sehingga mereka mengganti soal dengan menambahkan angka 0 pada 500 gram. Soal nomor 2 dan nomor 5 mereka belum mampu menjawab. Soal ini dirasakan sulit bagi siswa dalam kelompok ini.



Setelah aktifitas 1 selesai. kami berusaha untuk memandu siswa dalam memahami penyetaraan satuan berat gram ke kilogram, namun ketika kami hendak menanyakan nilai yang setara dengan 1000 gram, beberapa siswa sudah tahu dan langsung menjawab itu adalah 1 kg. Kami mendesain aktifitas 2 sebagai proses yang berkelanjutan dari aktifitas 1 dimana setelah kami memperkenalkan tangga satuan berat siswa diminta membuat penyetaraan. Awalnya siswa merasa kesulitan namun setelah dipandu dengan 1 contoh soal maka siswa melihat dan mengikuti pola yang ada. Beberapa siswa (kelompok 5)yang kurang jeli membuat kesalahan dengan mengganti soal mengikuti pola sebelumnya. Sementara kami berpikir siswa akan mengalami kesulitan dalam melakukan penyetaraan 5 hg ke kg. Akan tetapi kenyataannya mereka masih ingat dengan pecahan biasa yang diajarkan di kelas 3 dan menerapkan aturan dari tangga satuan berat yaitu setiap naik 1 tangga di bagi 10. 



Berdasarkan hasil analisis diatas maka dapat disimpulkan kemampuan siswa untuk melakukan penyetaraan dan berargumentasi masih kurang sehingga sebagian besar siswa masih kesulitan dalam menjawab soal no 2 dan 3 pada aktifitas 2. 



3. Retrospective Analysis 

Refleksi peneliti dan guru

Dengan memperhatikan kelemahan siswa pada aktifitas 2 maka kami menekankan dalam membandingkan satuan-satuan berat beberapa benda maka kita jangan melihat bilangan yang menyatakan berat benda tersebut dan mengabaikan satuannya akan tetapi hal yang terpenting adalah kita harus menyetarakan/menyamakan terlebih dahulu berat benda ke satuan berat benda tertentu yang disepakati bersama. Setelah itu baru dibandingkan beratnya. Sehingga pada akhir pembelajaran kami melakukan tanya jawab untuk menguatkan kembali pengetahuan siswa atas pelajaran yang baru selesai dipelajari. Kepada siswa yang menjawab dengan benar kami memberi penghargaan berupan kue-kue/ biskuit yang kami gunakan sebagai konteks tadi. Siswa tampak senang dan berlomba-lomba untuk menjawab pertanyaan guru. Setelah itu, kami melanjutkan refleksi dengan guru kelas . Guru kelas berpendapat bahwa RPP yang kami buat sudah cukup baik dan dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang ada hanya saja untuk soal pada LKS khususnya soal no 2 dan 3 pada aktivitas 2 masih terasa sulit untuk dikerjakan siswa dikarenakan siswa belum mampu berargumentasi dan melakukan penyetaraan dengan satuan berat yang berbeda-beda. Diharapkan soalnya lebih sederhana dulu (membandingkan dengan satuan yang sama)lagi kemudian menuju ke soal yang sulit (membandingkan dengan satuan yang berbeda).  

C. PENUTUP

Pembelajaran penyetaraan berat dengan pendekataan PMRI  dirasakan bermanfaat bagi guru dan siswa. Lewat aktifitas yang didesai dalam segala kelemahan dan keterbatasan telah membantu siswa dalam memahami penyetaraan satuan berat, dimana siswa dibimbing terlebih dahulu dengan aktifitas menghitung berat dari beberapa benda dalam suatu kemasan besar kemudian menghubungkan/membuat penyetaraan dengan satuan berat lainnya. Siswa merasa senang dengan proses pembelajaran yang terjadi dan pembelajaran dirasakan lebih bermakna bagi siswa. Segala kelemahan dalam rencana pembelajaran maupun aktifitas pembelajran kiranya menjadi masukan untuk para peneliti selanjutnya. 
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