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Mendekatkan Matematika 
dengan Kehidupan Nyata
Mendekatkan Matematika 
dengan Kehidupan Nyata

embelajaran matematika seringkali menjemukan dan dianggap jauh dari 
realita kehidupan. Ini terjadi karena pembelajaran matematika sering Pterfokus pada menghafalkan fakta, mengolah rumus, dan kegiatan hitung-

hitungan. Belajar matematika lebih banyak bersifat prosedural (menjalankan 
prosedur).

Pembelajaran matematika seharusnya lebih bermakna. Mengingat sifat 
matematika yang universal dan sangat dekat dengan kebutuhan hidup sehari-
hari, bahkan tidak ada satu pun dalam kehidupan ini yang lepas dari matematika, 
penulis tertarik untuk mengemukakan ide pembelajaran matematika yang 
mampu menjadikan matematika terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari. 

(1) Para siswa di dalam kelompok aktif bekerjasama membuat benda bangun ruang yang sering dijumpai 
di rumah, (2) Hasil karya siswa dalam pembelajaran, (3) Siswa belajar di pabrik pembuatan peralatan 
masak yang sesuai dengan benda ruang yang dibuatnya. 
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Dalam rangka menjadikan matematika lebih bermakna, dan menjadikan 
matematika lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari, DBE3 sebenarnya telah 
mengenalkan pembelajaran kontekstual (Contextual Teaching and Learning). 
Inti dari pembelajaran kontekstual ini adalah menjadikan konteks sebagai alat 
pemicu belajar anak. Dengan mengkaji konteks, secara tidak langsung anak-
anak dibelajarkan matematika. Karenanya, kesan yang mengemuka adalah 
belajar konteksnya, bukan belajar matematika.

Materi bangun ruang sebenarnya merupakan materi matematika yang sangat 
potensial untuk menunjukkan kedekatan matematika dengan kehidupan nyata. 
Di dalam kehidupan sehari-hari, sangat banyak benda yang cocok untuk 
digunakan dalam belajar matematika. Beberapa di antaranya adalah dandang 
atau periuk (tempat nasi), peralatan musik drum band, topi pak tani, dan kotak 
beras.

Ajak anak-anak untuk membuat dandang (tempat nasi), drum band, topi pak 
tani, kotak beras dari bahan bekas. Untuk memudahkan pembuatannya (karena 
dalam kesempatan ini pelajarannya bukan tentang pelajaran keterampilan), kita 
bisa membantu mereka dengan membuatkan contoh jaring-jaringnya. Akan 
tetapi, kalau kita menginginkan agar mereka memiliki pemahaman yang cukup 
baik tentang luas, berikan kepada mereka satu bahan dengan luas tertentu, dan 
minta mereka membuat dandang, drum band, topi pak tani, kotak beras, dll 
dengan syarat luas permukaannya paling besar. Dengan cara demikian, di dalam 
membuat alat-alat tersebut, mereka akan mempertimbangkan dimensi ukuran 
dari masing-masing bangun ruang yang dibuatnya. Mereka tidak akan membuat 
seenaknya saja.

Tentu akan lebih menarik lagi jika setelah selesai mengerjakan tugasnya, kepada 
mereka diberikan tugas untuk membandingkan luas permukaan masing-masing 
bangun ruang. Agar kemampuan berpikirnya berkembang, mungkin akan lebih 
baik jika sebelumnya mereka mendiskusikan terlebih dahulu aturan main 
menentukan luas dari bangun-bangun ruang tersebut. Semoga bermanfaat
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elanja di Toko seringkali memberikan suatu toko, berikut dengan diskon yang berlaku 
inspirasi yang mengasyikkan untuk untuk barang itu. Untuk menentukan harga Bpembelajaran persen (atau materi aritmatika sesudah diskon, guru bisa meminta siswa terlebih 

sosial lainnya). Diskon pembelian di toko, baik yang dahulu menentukannya secara individual, 
dilakukan secara tunai atau cicilan, bisa menjadi berpasangan, kelompok kecil, hingga secara klasikal. 
inspirasi pembelajaran matematika yang Cara lainnya adalah guru langsung memodelkan 
kontekstual. Karena itu, kita bisa menggunakan (secara klasikal) cara menghitung harganya. Untuk 
tema BELANJA di TOKO untuk membelajarkan kegiatan awal pembelajaran, cara langsung pun 
aritmatika sosial. Berikut ide yang penulis boleh saja dilakukan. 
bayangkan.

Setelah siswa cukup mengerti cara menghitung 
Pembelajaran bisa dimulai dengan memberikan harga pembelian sesudah diskon, guru kemudian 
apersepsi dan membangkitkan motivasi siswa, meminta siswa untuk duduk berkelompok.  
terutama dengan melihat manfaat pelajaran ini Sebagian ditetapkan sebagai kelompok pembeli dan 
dalam kehidupan sehari-hari. Guru mengadakan sebagian lainnya sebagai kelompok penjual. Mereka 
tanya jawab tentang hal-hal penting yang menarik diminta untuk bermain peran pelaksanaan jual beli 
perhatian kalau seseorang sedang belanja di toko suatu barang. Barang yang dijual hanya ada satu, 
atau supermarket. Setelah siswa menyebutkan tetapi diberi alternatif pembeliannya bermacam-
tentang diskon, yang biasanya dinyatakan dalam macam. Kalau 
persen, guru memberikan contoh harga barang di 

Membelajarkan Persen 
dengan Tema 
“BELANJA Di TOKO”

Membelajarkan Persen 
dengan Tema 
“BELANJA Di TOKO”

dibayar tunai, diberi harga A dengan diskon x %. 
Kalau dicicil selama 3 kali diberi harga B dengan 
diskon y %. Kalau dicicil 6 kali, diberi harga C dengan 
diskon z %. 

Pembeli dan Penjual kemudian diberikan sejumlah 
uang mainan tertentu. Tugas pembeli adalah menawar 
dan membeli barang itu dengan salah satu cara dari 3 
cara yang disediakan dan harganya harus yang paling 
murah. Tugas penjual adalah merayu pembeli sehingga 
mampu menjual barang itu dengan harga yang 
setinggi-tingginya. Dalam waktu 15 menit, jual beli 
harus dihentikan, dan ditetapkan siapa pembeli yang 
paling hemat, dan siapa penjual yang paling lihai. 
Pembeli yang paling hemat diberi hadiah. Demikian 
pula dengan penjual yang paling lihai. 

Setelah kelompok menjalankan peran jual beli itu 
secara bergantian, para siswa bisa diberikan LKS 
untuk lebih memantapkan keterampilan mereka 
menghitung diskon, dan meningkatkan kemampuan 
pemecahan masalah yang terkait dengan diskon. 
Karena itu, di dalam LKS ini diberikan soal-soal yang 
menuntut siswa untuk berlatih dan melakukan 
refleksi. Di dalamnya, disediakan pula soal pemecahan 
masalah yang menuntut siswa menggunakan 
pemikiran tingkat tinggi. 

Selama siswa mengerjakan LKS ini, guru berkeliling 
melihat proses kerja siswa, dan mengadakan tanya 
jawab untuk memantau pemahaman mereka. Satu 
catatan penting, pada saat monitoring, menurut 
hemat penulis, fokus monitoring hendaknya 
diarahkan kepada mereka yang ditengarai kurang 
baik pemahamannya. Kalau dari hasil monitoring ini 
ternyata mereka ini memperlihatkan pemahaman 
yang baik, maka siswa yang lain bisa diharapkan 
memiliki pemahaman yang lebih baik lagi. 

Terimakasih. Selamat mencoba.
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Menemukan Rumus 
Segitiga Phytagoras 
di Ujung Lidi
 Media
· Lidi tau potonngan bambu (tusuk bakso)
· Kertas berpetak
· Spidol warna
 

Pembuatan Media

· pok satu dengan yang lainnya bisa saja sama, karena panjang potongan lidi 
tersebut diciptakan agar Potongan lidi yang diciptakan sedemikian rupa 
sehingga mendapatkan jenis panjang tertentu dan dalam kelompok tertentu. 
Dalam kelompok tertentu tersebut masing-masing panjang potongan berbeda, 
tetapi panjang potongan kelom didalam menggunakannya bisa menghasilkan 
lebih dari dua jenis yaitu: (1) segitiga siku-siku, (2) segitiga lancip, (3) segitiga 
tumpul dan, (4) tiga sisi yang tidak bisa membentuk segitiga,

· Lidi dipotong-potong dan diruncingi masing-masing ujungnya sesuai dengan 
ukuran yang telah ditentukan yaitu

a. 3,4,5, dan 6 
b.  4, 6 dan 8
c. 4, 5, 10, 12, dan 13

 
· Jumlah potongan dalam satu kelompok disesuaikan dan dikondisikan dan 

masing-masing kelompok diberi warna berbeda agar tidak saling tertukar 
dalam pemakaian.

 

Deskripsi Pembelajarannya

Proses pembelajaran dengan menggunakan media yang sangat sedehana ini 
akan menciptakan pembelajaran yang tak seorangpun siswa yang menganggur 
dan diharapkan lebih dari 80% siswa mampu memahami teorema Pythagoras 
dan menggunakannya dalam memecahkan masalah. Siswa dapat secara nyata 
melihat dan membuktikan sendiri bahwa tidak semua  tiga ukuran panjang sisi 
bisa membentuk segitiga. Kalau pemahaman segitiga selama ini adalah bangun 
datar yang dibentuk atau disusun oleh tiga sisi, hal ini benar tapi masih kurang 
lengkap. Oleh karena itu, pembelajaran dengan meggunakan potongan lidi ini 
diharapkan dapat memantapkan pemahaman tentang segitiga menjadi sempurna, 
yaitu: Segitiga adalah bangun datar yang dibentuk oleh tiga ukuran panjang sisi 
tertentu yaitu panjang sisi terpanjangnya lebih kecil dari jumlah panjang  kedua 
sisi yang lainnya.
 
Matematika adalah pelajaran yang membutuhkan ketelitian dan konsentrasi 
yang sangat tinggi, maka dengan pembelajaran yang menggunakan media lidi ini 
diharapkan bisa mengembangkan ketelitian, konsentrasi, dan kerjasama siswa. 
Hal ini dapat dilihat ketika mereka menghubungkan ujung-ujung tiap lidi, 
mengukur sudut, membentuk model dan lainnya sesuai dengan apa yang ingin 
dicapai dalam pembelajaran itu.

Matematika dianggap pelajaran yang susah, membosankan, dan lambat dipahami 
oleh kebanyakan siswa. Dengan menggunakan media sederhana ini ternyata bisa 
mengatasi masalah tersebut,terbukti ketika hal ini dilaksanakan di MTs.N 
takalala kabupaten Soppeng, Prov.Sul-sel. Siswa menganggap pembelajaran 
menyenangkan walau menegangkan. Menyenangkan karena semua bisa berbuat 
dan mereka merasa bermain. Menegangkan karena mereka terkadang sulit 
mempertemukan dengan tepat ujung-ujung tiap potongan lidi. Hasil 
pembelajaran dengan media lidi ini sangat menggembirakan. Target diatas 80% 
tuntas bisa tercapai. 

Sebelum saya menggunakan media lidi ini, materi Teorema Pythagoras saya 
ajarkan minimal 7 kali pertemuan dan hasilnya kurang memuaskan.  Hal 
tersebut mungkin karena selama ini saya hanya menjelaskan dengan 
menggunakan ilustrasi di papan tulis sementara siswa tidak memegang media 
apa pun. Setelah menggunakan media lidi, materi ini saya ajarkan hanya 4 kali 
pertemuan masing-masing 2 x 40 menit dengan hasil belajar dapat dicapai 
secara tuntas. 

Deskripsi Penggunaan Media
Pertemuan Pertama

Potongan lidi tersebut dibungkus per anggota kelompok sisi. Kelompok sisi 
yang dimaksud adalah beberapa potongan lidi dengan panjang tertentu yang 
berfungsi sebagai posisi panjang sisi tertentu misalnya sisi a.,kelompok lain sisi b, 
dan klompok lainnya lagi sisi c.

Cara menggunakannya dalam pembelajaran
Kerja Perseorangan
Setiap siswa dalam kelompok membuat segitiga sebanyak mungkin dengan cara 
menghubungkan setiap ujung lidi yang diambil dari masing-masing kelompok 
panjag sisi(Setiap melakukan diambil masing-masing satu potongan tiap 
kelompok). Ulangi terus hingga memperoleh sebanyak mungkin segitiga dari 
berbagai jenis dan menemukan sisi-sisi yang tidak bisa membentuk segitiga.

Kerja kelompok
Hasil kerja masing masing anggota kelompok disatukan. Mereka mengamati 
hasil tersebut kemudian memilih dan menandai dengan tanda berbeda, misalnya, 
kode A untuk segitiga siku-siku, kode B untuk segitiga lancip, kode C untuk 
segitiga tumpul, dan D untuk sisi-sisi yang tak bisa membentuk segitiga. Segitiga 
yang ditandai lengkap ditulisi berapa derajat besar masing-masing sudutnya 
dengan terlebih dahulu mengukurnya dengan busur derajat. 

Anggota kelompok menyepakati ukuran segitiga mana yang terbaik dari masing- 
masing jenis termasuk yang tidak bisa membentuk segitiga. Mereka memilih 
minimal dua untuk tiap jenis segitiga, termasuk dua untuk yang tidak berbentuk 
segitiga.

Segitiga terpilih kemudian ditempelkan pada kolom seperti dibawah ini dan 
dilengkapi dengan ukuran segitiga masing-masing pada kolom yang tersedia, 
yaitu kolom C, D, dan E. 
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sisi yang lainnya.
 
Matematika adalah pelajaran yang membutuhkan ketelitian dan konsentrasi 
yang sangat tinggi, maka dengan pembelajaran yang menggunakan media lidi ini 
diharapkan bisa mengembangkan ketelitian, konsentrasi, dan kerjasama siswa. 
Hal ini dapat dilihat ketika mereka menghubungkan ujung-ujung tiap lidi, 
mengukur sudut, membentuk model dan lainnya sesuai dengan apa yang ingin 
dicapai dalam pembelajaran itu.

Matematika dianggap pelajaran yang susah, membosankan, dan lambat dipahami 
oleh kebanyakan siswa. Dengan menggunakan media sederhana ini ternyata bisa 
mengatasi masalah tersebut,terbukti ketika hal ini dilaksanakan di MTs.N 
takalala kabupaten Soppeng, Prov.Sul-sel. Siswa menganggap pembelajaran 
menyenangkan walau menegangkan. Menyenangkan karena semua bisa berbuat 
dan mereka merasa bermain. Menegangkan karena mereka terkadang sulit 
mempertemukan dengan tepat ujung-ujung tiap potongan lidi. Hasil 
pembelajaran dengan media lidi ini sangat menggembirakan. Target diatas 80% 
tuntas bisa tercapai. 

Sebelum saya menggunakan media lidi ini, materi Teorema Pythagoras saya 
ajarkan minimal 7 kali pertemuan dan hasilnya kurang memuaskan.  Hal 
tersebut mungkin karena selama ini saya hanya menjelaskan dengan 
menggunakan ilustrasi di papan tulis sementara siswa tidak memegang media 
apa pun. Setelah menggunakan media lidi, materi ini saya ajarkan hanya 4 kali 
pertemuan masing-masing 2 x 40 menit dengan hasil belajar dapat dicapai 
secara tuntas. 

Deskripsi Penggunaan Media
Pertemuan Pertama

Potongan lidi tersebut dibungkus per anggota kelompok sisi. Kelompok sisi 
yang dimaksud adalah beberapa potongan lidi dengan panjang tertentu yang 
berfungsi sebagai posisi panjang sisi tertentu misalnya sisi a.,kelompok lain sisi b, 
dan klompok lainnya lagi sisi c.

Cara menggunakannya dalam pembelajaran
Kerja Perseorangan
Setiap siswa dalam kelompok membuat segitiga sebanyak mungkin dengan cara 
menghubungkan setiap ujung lidi yang diambil dari masing-masing kelompok 
panjag sisi(Setiap melakukan diambil masing-masing satu potongan tiap 
kelompok). Ulangi terus hingga memperoleh sebanyak mungkin segitiga dari 
berbagai jenis dan menemukan sisi-sisi yang tidak bisa membentuk segitiga.

Kerja kelompok
Hasil kerja masing masing anggota kelompok disatukan. Mereka mengamati 
hasil tersebut kemudian memilih dan menandai dengan tanda berbeda, misalnya, 
kode A untuk segitiga siku-siku, kode B untuk segitiga lancip, kode C untuk 
segitiga tumpul, dan D untuk sisi-sisi yang tak bisa membentuk segitiga. Segitiga 
yang ditandai lengkap ditulisi berapa derajat besar masing-masing sudutnya 
dengan terlebih dahulu mengukurnya dengan busur derajat. 

Anggota kelompok menyepakati ukuran segitiga mana yang terbaik dari masing- 
masing jenis termasuk yang tidak bisa membentuk segitiga. Mereka memilih 
minimal dua untuk tiap jenis segitiga, termasuk dua untuk yang tidak berbentuk 
segitiga.

Segitiga terpilih kemudian ditempelkan pada kolom seperti dibawah ini dan 
dilengkapi dengan ukuran segitiga masing-masing pada kolom yang tersedia, 
yaitu kolom C, D, dan E. 
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Kolom F diisi pada pertemuan kedua

Tabel lembar Kerja pertemuan pertama
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Pertanyaan yang dapat diajukan kepada siswa antara lain:
? Apa syarat ukuran potongan lidi agar dapat membentuk segitiga?
      (Kemungkinan jawaban siswa: “Tiga ukuran panjang sisi bisa membentuk 

segitiga tumpul apabila dua sisi mengapit sudut yang besarnya lebih dari 90 
derajat dan sisi yang menghubungkan kedua ujung sisi tersebut berada 
didepan sudut tersebut dan merupakan sisi terpanjang”)

PERTEMUAN KEDUA
1. Siswa diminta melengkapi tabel yang diisi pada pertemuan sebelumnya, yaitu 

mengisi kolom F, dengan terlebih dahulu mengamati luas masing-masing 
persegi yang  dapat dibentuk pada tiap sisi segitiga tersebut. Kemudian siswa 
diminta mengamati hubungan ketiga luas persegi tersebut.
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