
Koran bekas digunakan untuk mempelajari statistik 
dan gambar-gambar iklan dimanfaatkan untuk 
membandingkan bangun yang sebangun. Pentul korek 
api dan kerikil bisa digunakan untuk belajar barisan 
bilangan.

Ranting dahan pohon sangat tepat untuk 
pembelajaran mengukur sudut. Hasil pengukuranya 
ditempelkan di kertas. Penggunaan ini sekaligus 
sebagai upaya mendekatkan siswa dengan alam; Untuk menghitung luas selimut dan luas permukaan 
bahwa alam merupakan sumber belajar yang tidak kerucut dapat memanfaatkan kertas stofmap bekas. 
pernah habis untuk dieksplorasi. Mula-mula stofmap dibentuk kerucut lalu membuat 

kerucut lagi dengan ukuran yang sama dengan warna 
Mobil mainan yang bentuk dan ukuranya berbeda berbeda. Dua kerucut dirapatkan dan dilem perekat 
dapat digunakan untuk pembelajaran tentang foto sebagian sisa ukuran kerucut dipotong, langkah 
dan skala. Mempelajari materi foto dan skala dengan selanjutnya siswa mengukur panjang sisi dan jari-jari 
menggunakan mobil mainan akan cocok bila kemudian menghitung luas selimut kerucut tersebut, 
dilakukan di luar kelas. Dengan situasi yang berbeda metode ini sangat mengasyikan bagi siswa. 
pembelajaran berlangsung sangat menyenangkan.

Sisa kertas yang tidak dipakai bisa digunakan untuk 
Pembelajaran penjumlahan suku-suku sejenis menulis soal dan akan menarik bila memakai tehnik 
dilakukan di luar kelas. Sampah dipisahkan dan saling lempar. Setiap siswa menulis soal di kertas 
dikelompokan menurut jenisnya, kemudian siswa bekas kemudian kertas diremas-remas dijadikan 
menghitung dan menyederhanakan, mengelompokan seperti bom tangan. Setelah itu dalam hitungan yang 
dengan menjumlahkan atau mengurangi. sama siswa saling melempar ‘bom tangan’’ ke depan 

kelas. Pada saat yang sama mereka secara acak harus 
mengambilnya kembali dan soal yang ada di dalamnya 
dikerjakan. Setelah itu mereka saling mengoreksi 
jawaban didampingi oleh guru. Meskipun sederhana, 
siswa tampak begitu antusias melakukan permainan 
ini.

embelajaran matematika di SMPN 19 positif dan yang kosong mewakili bilangan negatif.
Purworejo bersahabat dengan barang bekas Pdan sampah. Berawal dari bergabung dengan Sampah lain yang mudah diperoleh adalah kalender 

DBE3, model pembelajaran diberi kebebasan untuk tahun sebelumnya yang digunakan sebagai tempat 
berkreasi.  Alhasil pembelajaran matematika menuliskan rangkuman materi dan atau kumpulan 
menggunakan alat dan bahan dari sampah yang mudah soal. Kalender bekas cocok sekali digunakan sebagai 
ditemukan di lingkungan sekitar. tempat menempelkan hasil diskusi siswa kemudian 

digunakan untuk presentasi siswa dan pemecahan 
Untuk mengukur luas dan  keliling lingkaran, kami masalah dalam dan antar kelompok. Terlihat siswa 
menggunakan Compact Disc, tutup kaleng, dan roda berani sekali ketika menyampaikan pendapatnya.
sepeda motor sebagai sumber belajar.  Masih dengan 
menggunakan kaleng: kaleng susu dan kaleng biskuit Bola ping pong bekas juga kami gunakan untuk 
yang memiliki ukuran berbeda, saya bersama siswa membuktikan luas permukaan bola. Bola dibelah 
menghitung luas permukaan tabung. Pembelajaran menjadi dua, belahan bola dipaku di papan ukuran 
menghitung luas tabung menjadi mudah karena folio, kemudian dililiti tali sehingga permukaannya 
keliling lingkaran menjelma menjadi panjang dan tinggi tertutup. Lilitan tali kemudian dipindahkan ke 
tabung menjadi lebar persegi panjang. sampingnya. Siswa mencermati, ternyata lilitan 

setengah bola membentuk lingkaran.
Tempat rokok, kardus mie instant, kotak pasta gigi, 
dan kardus susu digunakan siswa untuk pembelajaran 
matematika dengan kompetensi menghitung volum 
dan luas kubus serta balok.

Melakukan pengurangan dan penjumlahan, siswa 
menggunakan gelas bekas air mineral yang kosong 
dan yang berisi. Gelas yang berisi mewakili bilangan 
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Lembar Kerja Siswa (LKS) yang dibuat untuk merangsang siswa berfikir tingkat  
tinggi menjadi kekuatan pembelajaran ini. Siswa mampu menyelesaikan masalah-
masalah yang berkaitan dengan keliling dan luas segiempat.

Pembelajaran ini diharapkan dapat membuat siswa berpikir bahwa apa yang 
mereka pelajari bukan sekedar menghapal rumus dan hanya menghitung keliling 
dan luas bangun persegi, persegipanjang, jajargenjang, belah ketupat, layang-layang 
dan trapesium, tapi mereka dapat menerapkan dalam kehidupan nyata.

ompetensi  dasar  yang  diharapkan adalah beberapa fasilitas dan di luar semua fasilitas akan 
siswa mampu menghitung keliling dan luas ditanami rumput. Disinilah konsep menghitung keliling Kbangun segi empat serta menggunakannya dan luas bangun segiempat itu digunakan.

dalam pemecahan masalah. Hasil yang diharapkan 
adalah siswa mampu menyelesaikan masalah yang 
berhubungan dengan keliling dan luas persegi, 
persegipanjang, jajargenjang, belah ketupat, layang-
layang dan trapesium.

Untuk mencapai kompetensi ini, pertama siswa secara 
berkelompok diberi tugas untuk merancang sebuah 
taman bermain dengan beberapa fasilitas yang 
bentuknya merupakan bangun bangun segiempat yang 
telah ditentukan ukurannya. Siswa bebas menuangkan 
gagasan-gagasan mereka untuk menata bangun-bangun 
tersebut menjadi sebuah taman bermain yang 
menyenangkan. 

Setelah itu siswa diminta untuk membuat rencana biaya 
yang dibutuhkan untuk membuat taman tersebut 
menjadi lebih sejuk dengan menghitung banyak pohon, 
tanaman bunga dan rumput yang diperlukan untuk 
taman tersebut. Pada lembar kerja digambarkan bahwa 
taman yang dirancang tersebut akan ditanami pohon 
pada sekeliling taman, tanaman bunga pada sekeliling 

Merancang Taman 
untuk Belajar Menghitung 
Keliling Luas Segi Empat

Ibu Hurriah 
mendampingi siswanya 
saat merancang taman 
bermain untuk 
menghitung luas 
keliling segi empat.
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uryani Rosa, siswi kelas VIII-2 mengeluh 
kurang mampu menghitung panjang garis Ssinggung lingkaran. Ia diminta datang ke klinik 

dan mendapat dua terapi khusus dari Arfi Wahyuni, 
guru matematika. Ibu Arfi memberikan penjelasan 
mendalam soal teori garis singgung lingkaran. 
Setelah itu Ibu Arfi memberikan  soal-soal untuk 
dijawab. Hasilnya, kemampuan Suryani meningkat 
40 persen. Tapi Ibu Arfi belum puas.”Besok terapi 
kembali,” tulis Ibu Arfi dalam Buku Terapi 
Matematika Siswa MTs N L.ubuk Pakam.

Suryani adalah salah satu pasien klinik Matematika 
MTs Negeri LB. Klinik itu Cuma berupa ruangan 
berukuran 12 meter persegi. Di dalam ruangan 
tersebut terpajang berbagai rumus, alat peraga, 
dan media pembelajaran matematika. Sebuah meja 
kayu bersama dua kursi plastik menjadi tempat 
guru dan siswa melakukan terapi matematika.

Klinik ini resmi beroperasi dua tahun lalu. Gagasan 
awalnya diajukan guru-guru matematika. Mereka 
ingin membantu siswa yang lemah matematika agar 
mampu menjawab soal-soal. ”Ini mirip proses 
remedial, tapi dimodifikasi” tutur Ibu Arfi.
Menurut Ibu Arfi proses konsultasi di klinik tidak 
beda dengan konsultasi kesehatan dengan dokter. 
Langkah awal dari proses terapi dimulai dengan 
mengindentifikasi siswa yang lemah matematika. 
Biasanya guru menemukan siswa tersebut dalam 
Proses Belajar Mengajar (PBM). Siswa yang 
terindentifikasi diminta untuk datang ke klinik di 
luar jam pelajaran.

Menurut Ibu Arfi lebih lanjut, siswa sengaja tidak bisa jadi mudah,” terang Ibu Arfi.
mendapat bimbingan khusus di kelas dalam waktu 
PBM. Mereka pernah mencoba melakukan di kelas Dalam mengukur hasil terapi, guru-guru matematika 
sewaktu PBM, tapi hasilnya tidak maksimal. Siswa membuat standar. Jumlah dan jenis soal yang 
merasa malu dan rendah diri karena menjadi pusat diberikan kepada siswa beragam. Keberhasilan anak 
perhatian siswa yang lain. Setelah itu, proses terapi menjawab soal menjadi ukuran kemajuan terapi. Jika 
diubah.”Kami berusaha menjaga privasi anak,” ujar Ibu tidak memuaskan, maka proses terapi diperpanjang 
Arfi. pada hari berikutnya.

Proses terapi dimulai dengan mendiagnosa kelemahan Misalnya Suryani. Setelah diterapi dua hari berturut-
si anak. Demi mempermudah proses diagnosa, Guru turut, kemampuan Suryani menyelesaikan soal 
membuat alat bantu berupa buku catatan. Dalam meningkat drastis.” Alhamdullilah, sudah 70 persen 
buku itu tercatat tanggal, nama siswa, dan kelasnya, paham,” simpul Ibu Arfi dalam hasil terapi tanggal 5 
Guru yang memberikan terapi, keluhan, jenis terapi Februari 2010. ***
dan hasilnya.

Proses terapi membuat guru dan siswa lebih dekat. 
Siswa merasa nyaman untuk menyerap materi yang 
diajarkan guru. Guru juga lebih fokus dalam 
membantu si anak. Selain itu dalam proses pengerjaan 
soal, siswa lebih leluasa dan terbuka untuk bertanya. 
“Matematika itu sulit jika anak tidak menyukainya. Jadi 
tantangannya adalah bagaimana membuat anak 
menyukai matematika. Jika sudah suka, maka semua 
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Mengapa belajar statisika terasa sulit? Karena statistika dianggap tidak ada 
hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Pak Mara Sutan Harahap, M.Pd melawan 
mitos itu. Ia membuktikan kalau statistika adalah bagian kehidupan manusia. Hari-hari 
kita tidak lepas dari rimbunan hitungan matematis itu.

Rintik air hujan tak membuat kelas Pak Harahap Instruksi LK dibuat menarik dan tegas. Setiap 
membeku. Tidak pula membuat kelopak mata kelompok diminta untuk mendata anggota kelompok 
terkatup menahan kantuk yang sangat. Kelas IX itu masing-masing. Kelompok I misalnya, diminta 
tetap hangat dan bersemangat sekalipun harus belajar mendata siswa berdasarkan tinggi badan. Kelompok 
matematika dengan KD membosankan: menentukan harus menyajikan data tentang siapa siswa yang paling 
rata-rata, median dan bonus data tunggal serta tinggi dan yang terpendek. Demi mendapatkan data 
penafsirannya. ini, setiap anggota kelompok harus diukur dengan 

menggunakan pengaris.
Pak Harahap mengenalkan kepada siswa data dan 
cara penyajiannya. Pak Harahap tidak memulai Jika kelompok I didata berdasarkan tinggi badan, 
perkenalan dengan berceramah. Ia memberikan siswa maka kelompok II diteliti berdasarkan merk sepatu 
contoh data dalam tabel. Tapi pembelajaran tidak yang mereka pakai. Kelompok III berdasarkan umur, 
selesai sampai disitu. Pak Harahap sadar kalau contoh kelompok IV berdasarkan merk seragam sekolah, 
ia berikan masih jauh dari kehidupan sehari-hari siswa. kelompok V berdasarkan warna pulpen yang ia miliki, 

kelompok VI berdasarkan warna tas, kelompok VII 
Pak Harahap mulai mendekatkan kehidupan siswa berdasarkan mata pelajaran yang disukai dan 
dengan statistika.  Ia memulainya dengan membagi kelompok VIII berdasarkan berat badan.
siswa menjadi delapan kelompok. Setelah siswa 
duduk berkelompok, Pak Harahap meminta siswa 
mengerjakan lembaran kerja.

Mara Sutan Harahap, M.Pd, SMPN 1 Angkola Barat, Tapanuli Selatan, Sumut. Proses pencarian data ini membuat ruang keras 
bergemuruh. Siswa asyik mencari data kawan-
kawannya. Ada siswa yang merasa lebih tinggi 
dari kawannya, setelah diukur ternyata masih 
kalah tinggi. Atau ada siswa yang merasa lebih 
kurus tetapi setelah ditimbang berat badannya 
ternyata lebih berat.
 
Setelah data didapatkan, setiap kelompok 
diminta untuk mengirim utusan ke kelompok 
yang lain. Kelompok I bertandang ke kelompok 
II, begitu seterusnya sampai kelompok VIII 
berkunjung ke kelompok I. Di kelompok yang 
dikunjungi, utusan meminta data, kemudian 
membawanya kembali ke kelompok untuk 
diurutkan dalam bentuk tabel. Setelah itu siswa 
membuat turus dan menghitung frekuensi.
 
Setelah berhasil membuat turus dan frekuensi, 
setiap kelompok diminta untuk menyajikan 
hasilnya (Presentasi). Nurida Harahap dari 
kelompok II  misalnya, melaporkan dari 13 
siswa yang diperiksa merk sepatunya, merk 
New Era punya turus dan fresekuensi sebanyak 
9 dan merk Dallas mempunyai turus dan 
frekuensi sebanyak 5. Artinya merk sepatu yang 
paling banyak digunakan kelompok II di kelas IX 
SMPN 1 Angkola Barat adalah New Era.
 
Pak Harahap berhasil menujukkan kepada siswa, 
bahwa statistika adalah bagian dari kehidupan 
sehari-hari. ***
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