
SK nomor 5: Memahami sifat-sifat kubus, balok, cara dan rumus penghitungan volum kubus dan 
prisma, limas dan bagian-bagiannya serta menentukan balok;
ukurannya ? Siswa bekerja dalam kelompok untuk 
 mengidentifikasi wadah mana yang tercepat untuk 
KD nomor 5.3: Menghitung luas permukaan dan mengisi bak air;
volum kubus, balok, prisma dan limas  ? Siswa dalam kelompok menghitung perbedaan 

volum wadah berbentuk kubus dengan wadah 
 Proses Belajar berbentuk balok;
? Membahas tujuan pembelajaran; ? Siswa melakukan refleksi mengenai materi yang 
? Membahas manfaat mempelajari materi ini dalam telah dipelajari

kehidupan sehari-hari; ? Pembahasan tugas pengembangan untuk kegiatan 
? Guru dan siswa bertanya jawab untuk mengingat di rumah.***
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Luas Muka dan Volume
Kubus, Balok, Prisma, dan Limas
Luas Muka dan Volume
Kubus, Balok, Prisma, dan Limas
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Aplikasi Koin Positif dan Koin 
Negatif Untuk  Pembelajaran 
Operasi  Bilangan Bulat
Rosyid Eko Priyono, S.Pd. M.Pd, Guru MTsN Boyolali, Jawa Tengah

onsep bilangan merupakan konsep dasar Berbekal dari hasil pelatihan BTL2 dan BTL 3 
matematika yang harus dikuasai siswa sejak beberapa bulan yang lalu, saya memulai menggunakan Kkelas 1 SD/MI, dari pengalaman mengajar di media pembelajaran yang sederhana salah satunya 

kelas 7 pada MTs Negeri Boyolali selama tujuh tahun memanfaatkan uang recehan hasil tabungan saya 
hampir setiap kelas ada beberapa anak yang belum untuk digunakan sebagai media pembelajaran di kelas. 
bisa mengoperasikan bilangan bulat pada operasi Materi awal kelas 7 MTs adalah bilangan bulat. 
penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun Berkenaan dengan materi operasi penjumlahan dan 
pembagian pada awal-awal tahun pelajaran dimana pengurangan bilangan bulat, saya menggunakan uang 
materi ini seharusnya sudah dikuasai siswa pada recehan sebagai koin positif dan koin negatif sebagai 
tingkat dasar kelas 4 dan 5 SD/MI. media pembelajaran untuk siswa. 

Permasalahan klasik seorang guru adalah bagaimana Uang recehan itu saya  kelompokkan menjadi 2 
guru bisa menyampaikan meteri yang bisa dipahami kelompok. Kelompok pertama berwarna kuning 
dan dipraktikkan langsung oleh siswa melalui latihan- keemasan sebagai koin positif dan kelompok ke dua 
latihan soal yang diberikan maupun pemecahan berwarna putih sebagai koin negatif. Aturan 
masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dari penggunaan koin sebagai berikut:
pengamatan di beberapa sekolah tingkat dasar dan · Operasi + atau tambah artinya diberi lagi atau 
menengah kebanyakan guru masih menggunakan ditambahkan
pembelajaran konvensional dan tidak menggunakan · Operasi – atau kurang artinya diambil
media pembelajaran untuk menyampaikan materi · Koin positif dan koin negatif yang berpasangan 
pelajaran kepada siswa sehingga pembelajaran di kelas nilainya nol
kurang bermakna, membosankan dan siswa lemah · Hasil operasi penjumlahan atau pengurangan sama 
dalam konsep-konsep dasar matematika dan akibatnya dengan sisa koin yang tidak berpasangan.
prestasi belajar matematika rendah.  

Contoh aplikasi koin positif dan koin negatif pada 

pengoperasian penjumlahan dan pengurangan bilangan 

bulat :

-2 + 4 = ...

Langkah-langkah :

1. Sediakan 2 koin negative

2. Tambahkan 4 koin positif kemudian 

pasangkan dengan koin negative

3. Hitung koin yang tak punya pasangan. 

 

 

Karena yang tak berpasangan adalah 2 koin positif, 

maka : -2 + 4 = 2

     -3-2 = ...

Langkah-langkah :

1. Sediakan 3 koin negatif

2. Ambil 2 koin positif.

   (Ternyata tak bisa diambil sebab tidak ada 

koin positif)

3. Bantu dengan cara menambahkan 2 pasang 

koin positif dan koin negatif dan letakkan di 

sampingnya

4. Ambil 2 koin positif

5. Hitung koin yang tak punya pasangan

    Karena yang tak berpasangan adalah 5 koin 

negatif, maka hasilnya adalah -- 5 (negatif lima)

 

Dalam pembelajaran di kelas saya menggunakan 

model pembelajaran kooperatif dengan membagi 

siswa kedalam kelompok-kelompok heterogen sekitar 

4-6 siswa dan setiap kelompok mengaplikasikan koin 

positif dan koin negatif untuk mempelajari operasi 

penjumlahan dan pengurangan bilanga bulat. Semula 

siswa masih kebingungan terutama operasi 

pengurangan bilangan bulat. Namun, setelah proses 

pembelajaran siswa menjadi paham dan bisa 

menjawab soal-soal penjumlahan dan pengurangan 

yang saya berikan dengan benar. Suatu kegembiraan 

bagi setiap guru ketika mengajarkan sesuatu kepada 

siswa, siswa merespon dengan aktif dan memperoleh 

hasil belajar yang baik.

Praktik yang Baik: Pembelajaran Bermakna Matematika Praktik yang Baik: Pembelajaran Bermakna Matematika
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“Asyiknya Belajar Koordinat 
di Luar Kelas”
Sebuah Pengalaman di SMPN 8 
Purworejo— Sekolah Replikasi 
Mandiri DBE 3
Ahmad Supeno S.Pd, Guru Matematika SMPN 8 Purworejo, Jawa Tengah

idak bisa dipungkiri bahwa pelajaran DBE 3 USAID. Karena SMP Negeri 8 Purworejo adalah 
Matematika adalah pelajaran yang menjadi sekolah replikasi mandiri maka segala sesuatu yang T“Momok” bagi siswa di SMP tak terkecuali hal saya butuhkan dalam pelatihan saya cukupi sendiri dan 

tersebut juga terjadi di SMP Negeri 8 Purworejo. saya juga tidak mau kalah dengan guru guru 
Menurut masukan dari siswa tentang kesan pelajaran Matematika dari sekolah binaan yang lain yang telah 
Matematika sangat membosankan, katanya; “hanya lebih dahulu mendapatkan pelatihan. Saya harus 

berkutat pada angka angka”, ada lagi yang mengatakan mampu menunjukan bahwa dari sekolah mitra 
“pelajaran yang sulit dipahami karena sangat abstrak mandir ipun mampu memunculkan ide- ide 
kurang wujud atau realistis”. Sulitnya memahami pembelajaran yang baik. Bagi saya setelah 
pertanyaan dalam angka angka menyebabkan mendapatkan pelatihan BTL 2 dan 3 tidak ada waktu 
pelajaran Matematika tidak menarik lagi , lagi untuk tidak segera mengamalkan hasil pelatihan 
membosankan, sukar dipahami, jenuh, dan segudang kedalam pembelajaran. Begitu pula saya berusaha 
keluhan yang muncul tentang pelajaran Matematika. memunculkan ide ide pembelajaran baru.
“Itu Dulu” sebelum saya mengikuti pelatihan BTL 2 
dan 3 (Pembelajaran bermakna dan pengajaran 
Prifesional seri 2 dan 3) yang diselenggarakan oleh 

50 51

Kegiatan yang segera saya lakukan adalah merubah 
gambaran selama ini bahwa pembelajaran 
Matematika membosankan menjadi pelajaran yang 
mengasyikan. Caranya yaitu mengubah kebiasaan  
selama ini belajar Matematika di dalam kelas menjadi 
belajar  di luar kelas dengan menggunakan lapangan 
hijau. Selanjutnya suatu hal baru lagi bagi siswa adalah 
jika biasanya pertanyaan berupa soal dalam bentuk 
angka-angka, kali ini saya ubah pertanyaan berupa 
narasi cerita pendek yang menarik. Tidak hanya 
materi soal dan lokasi pembelajaran saja yang 
berubah namun juga media pembelajaran 
Matematika juga mengalamai perubahan. Biasanya 
Matematika itu berupa kegiatan hitung menghitung 
berkutat tentang angka-angka dan berada di atas 

 kertas. Setelah saya mengikuti pelatihan BTL 2 dan 3 
Kegiatan awal yang saya lakukan adalah berusaha maka media koordinat  diperbesar dengan 

mendekatkan kompetensi dasar tentang koordinat menggunakan tanah lapang hijau dengan dilengkapi 
dengan beberapa kompetensi dasar yang lain garis-garis kordinat yang terbuat dari tali rafia. 
kemudian selanjutnya disepakati dengan merumuskan Harapan saya dengan garis kordinat yang terbentang 
topik untuk beberapa kompetensi dasar, sehingga di lapangan hijau, pembelajaran Matematika akan 
diharapkan ke depan pelaksanaan pembelajaran akan mengasyikan karena kegiatan pembelajaran akan 
lebih efektif. Artinya, penyajian salah satu topik sudah mengaktifkan tidak saja mental namun juga fisik 
akan mampu menaungi berapa kompetensi dasar yang berupa gerakan-gerakan yang harus dilakukan siswa 
relevan. Mengemas ranah pertanyaan tingkat tinggi untuk mampu menjawab pertanyaan. Pertanyan yang 
untuk Matematika pada awalnya agak sukar namun pada mulanya membosankan, setelah dengan pola 
dengan format baru bahwa mencari kordinat yang baru ternyata memberikan dampak yang luar biasa. 
biasanya hanya di atas kertas namun kali ini menuntut Soal-soal pada lembar kerja siswa tidak lagi berupa 
aktif secara fisik.angka namun berbentuk narasi yang dikaitkan dengan 

 isu yang sedang berkembang saat itu . Misalnya, kalau 
Merupakan hal baru juga bagi siswa bahwa 'menilai' saat ini sedang hangat tentang bola, maka redaksi 
pada umumnya merupakan bentuk aktifitas guru. narasi soal matematika pun berkaitan dengan bola. 
Namun, pembelajaran aktif tentang mencari koordinat Misal, rumah pesepakbola nasional Irvan Backdim 
di lapangan hijau, siswa dapat mengamati gerak-gerik terletak pada kordinat (-3, 7) selanjutnya pada setiap 
temannya untuk menilai apakah titik kordinat yang hari Sabtu dan Minggu mengikuti pelatnas di Senayan 
ditunjukkan temannya benar atau tidak. dengan kordinat (6, -9) dan seterusnya.

 
Penampang koordinat yang terbuat dari tali rafia  di Selanjutnya perlu saya sampaikan bahwa yang saya 
lapangan hijau dianggap sebagai hasil karya siswa kerjakan mengikuti pola yang pernah saya dapatkan 
sekaligus media yang dibuat dan digunakan siswa pada pelatihan BTL 2 dan BTL 3 adalah sebagai 
secara berkelompok.  berikut:

 · Telaah Kurikulum
Demikianlah sebuah praktik pembelajaran · Pertanyaan Tingkat Tinggi
m e n g e m b a n g k a n  k o m p e t e n s i  d a s a r  · Lembar Kerja
'mencari/menentukan kordinat' dengan menggunakan · Pemecahan Masalah
tanah lapang sebagai media pembelajaran.· Kerja Kooperatif

· Media Pembelajaran
· Penilaian
· Karya Siswa

Praktik yang Baik: Pembelajaran Bermakna Matematika Praktik yang Baik: Pembelajaran Bermakna Matematika
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