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A.PENDAHULUAN 

           
Pada dasarnya “operasi pembagian” bukan merupakan sesuatu yang baru dalam kehidupan siswa. 

Banyak peristiwa sehari-hari yang melibatkan operasi pembagian. Bahkan jauh sebelum siswa 

mengenal operasi pembagian, sebenarnya mereka telah mengaplikasikan operasi pembagian 

dalam kegiatan mereka sehari-hari. Sebagai contoh, anak-anak di rumah/ disekolah sering 

memberikan makanan (menbagi permen,roti, mainan,dll) kepada teman-temannya. Meskipun 

mereka telah menerapkan operasi pembagian, tidak jarang kita menemukan banyak siswa yang 

masih belum memahami konsep operasi pembagian. Untuk itu, kali ini saya dan rekan saya 

Navel, telah mendesain pembelajaran operasi pembagian dari masalah kontekstual yang sering 

dialami siswa yaitu “membagi permen kepada teman” dan mengajak siswa bermain sambil 

belajar melalui “permainan dengan dadu”. Dalam hal ini, mata dadu (1-6) berfungsi sebagai 

bilangan pembagi dan 15 permen buatan sebagai bilangan yang dibagi. Piring kertas bekas pun 

kami gunakan sebagai media untuk meletakkan permen-permen yang dibagi siswa secara adil. 

B.TUJUAN 

 Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah 

1. Siswa dapat mengetahui konsep pembagian sebagai pengurangan berulang melaui 

permaianan pembagian dengan dadu 

2. Siswa mampu melakukan operasi pembagian pembagian tanpa sisa dengan sisa. 

 



B. DESKRIPSI KEGIATAN 

1. Pemberian Masalah Kontekstual 

Pembelajaran diawali dengan kegiatan ice breaking “membagi permen” yang didahului 

dengan menanyakan siswa siapa yang suka makan permen. Mereka sangat antusias menanggapi 

dan menyebutkan jenis-jenis permen yang pernah mereka makan. Kemudian guru meminta 1 

orang siswa (Shasa) membagikan sejumlah permen (12 butir) kepada 4 orang temannya. Dengan 

mudah Salsa membagikan permen dimana setiap orang mendapatkan 3 butir permen. Selanjutnya 

guru memanggil 1 orang siswa lagi dan meminta Shasa membagikan lagi permen 12 butir tadi. 

Tampak Sha-sha sedikit bingung membagikannya dimana pada pembagian pertama dia 

membagikan 3 permen tiap orang tetapi ada 1 orang yang tidak mendapat permen. Kemudian dia 

mengumpulkan lagi permen yang ada dan membaginya satu per satu kepada temannya, hasilnya 

setiap temannya hanya mendapat 2 permen dan masih ada 2 permen yang tertinggal di tangannya. 

Hal ini dimaksudkan untuk memperkenalkan siswa tentang  konsep pembagian tanpa sisa dan 

dengan sisa melalui masalah kontekstual yang sering mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari

              
Gambar 2. Sha-sha membagikan permen kepada teman-temannya 

Selanjutnya guru mengajak mereka berkelompok (3 orang per kelompok) untuk bermain sambil 

belajar melalui permainan pembagian dengan dadu. 

Berikut ini langkah –langkah kegiatannya:  

(i) Setiap kelompok diberikan 6 piring kertas dan 1 gelas plastik berisi 15 butir permen 

mainan (terbuat dari batu dan dibungkus kertas warna-warni supaya menarik) 

(ii) Salah satu anggota kelompok melempar dadu. Misalkan mata dadu yang muncul 

adalah 3 maka siswa mengambil 3 permen dari gelas plastic dan memasukkannya 

satu per satu ke dalam 3 piring kertas. Kemudian mengambil 3 lagi dan 

memasukkannya satu per satu, dan seterusnya hingga permen habis.  

 

2.Tahap Diskusi dan Pemecahan Masalah.  

Pada tahap ini siswa diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan pembagian dengan dadu 

berdasarkan soal yang ada pada LKS. Berbeda dengan LKS lain, LKS yang kami sediakan dibuat 



seperti komik memiliki gambar  sehingga menarik minat siswa dalam belajar. Pada awal diskusi 

ada beberapa kelompok yang bingung dalam memasukkan permen kedalam piring. Dalam 1 kali 

pengambilan mereka langsung memasukkannya pada 1 piring sehingga piring lain tidak kebagian 

permen. Hal ini terjadi karena mereka tidak membaca dengan teliti petunjuk kegiatan yang 

diberikan. Disinilah peran kami sebagai guru untuk membantu siswa yang memgalami kesulitan. 

Siswa yang dapat menyelesaikan kegiatannya dengan cepat kami berikan “reward” berupa 

gambar smile sebagai bentuk motivasi kepada siswa. Mereka sangat senang dan berusaha untuk 

menyelesaikan pekerjaan mereka dengan cepat agar dapat mengumpulkan reward sebanyak-

banyaknya. Selanjutnya siswa diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil didskusi mereka 

di depan kelas. Disini mereka sangat antusias mengancungkan tangan untuk menyampaikan 

pendapat mereka tentang pekerjaan dari kelompok lain. Meskipun ada siswa yang melakukan 

kesalahan sebagai fasilitator kami tidak langsung mengatakan itu salah tetapi meminta siswa lain 

untuk menanggapi sehingga mereka menyadari sendiri mana yang benar dan mana yang salah. 

Untuk memperkuat jawaban siswa, sesekali kami memberikan penegasan pada jawaban-jawaban 

yang dikemukakan siswa sehingga mereka dapat mengetahui dengan pasti jawaban yang benar.  

 
  Gambar 3. Siswa melakukan permainan dengan dadu dan menuliskan jawaban mereka di papan tulis 

 

3. Tahap Refleksi.  

Pada tahap ini, guru mengaitkan permainan pembagian dengan dadu dengan konsep pembagian 

sebagai pengurangan berulang. Dalam hal ini siswa sudah bisa menerjemahkan’’ permen yang 

masih ada di gelas” sebagai sisa  (mereka menyebutnya dengan menggunakan bahasa Palembang 

: ado siso) dan jika tidak ada lagi permen yang tertinggal sebagai tanpa sisa. Selanjutnya guru 

menuntun siswa untuk menemukan bentuk formal dari pembagian.  

 



C.ANALISIS  

Memulai  pembelajaran dengan memberikan masalah kontekstual yang sering dihadapi berupa 

“membagi permen”, siswa sangat tertarik dan mengikuti seluruh proses pembelajaran dengan 

baik dan perasaan senang. Mereka sungguh menyadari bahwa yang sedang mereka pelajari saat 

ini merupakan masalah mereka sendiri sehingga mereka sangat antusias dalam melakukan 

kegiatan dalam kelompok masing-masing. Bekerja sama merupakan salah satu ciri khas PMRI. 

Dengan bekerja dalam kelompok siswa menjalin komunikasi, berdiskusi, saling memberi dan 

menghargai pendapat orang lain. Pada tahap presentasi, semua siswa sangat bersemangat 

mengancungkan tangan dan memberi tanggapan terhadap pekerjaan teman mereka. Berikut 

jawaban siswa yang mendapat tanggapan luar biasa dari teman-temannya:  

 
Gambar 4. Hasil kerja siswa yang memiliki jawaban yang berbeda 

Gambar diatas merupakan hasil pekerjaan dari kelompok 4 (Dienan, Raihan,dan Riski) dan 

kelompok 3 (Tasya, Sha-Sha, dan Suriana) ketika mata dadu yang muncul 3. Ketika kelompok 3 

selesai menuliskan jawaban mereka dan menanyakan alasan kenapa seperti itu, Risky 

mengatakan bahwa permennya digambar 1 saja karena sama jenisnya. Jawaban ini langsung 

ditanggapi oleh kelompok lain sehingga guru memberikan kesempatan kepada kelompok lain 

yang memiliki jawaban berbeda. Dari jawaban siswa ini dapat diketahui bahwa kelompok Risky 

tidak memahami soal pada LKS sehingga mereka hanya memperhatikan jenis permen tanpa 

mengitung jumlahnya pada setiap piring. Guru kemudian meminta Sha-Sha menjelaskan 

jawabannya dan Tasya mengatakan bahwa mereka menggambar masing-masing 5 permen tiap  

piring karena mata dadu yang muncul 3 dan mereka mengambil permen dari kantung sebanyak 5 

kali sehingga setiap piring mendapatkan masing-masing  3 permen (bdk.gambar 5i). Mendengar 

jawaban seperti itu Risky dan teman-temannya menyadari kekeliruan mereka. Ada hal menarik 

lain yang ditemui pada LKS siswa dimana mereka mampu menggambar permen pada pembagian 

tanpa sisa dan  dengan sisa seperti berikut ini: 



            
Gambar 5i. Pembagian tanpa sisa   Gambar 5ii.Pembagian dengan sisa  

Dari gambar 5ii diatas, tampak bahwa mata dadu yang muncul adalah 6, berarti siswa melakukan 

operasi pembagian 6 membagi 15. Siswa membagi satu per satu perman ke dalam piring 

sebanyak 2 kali sehingga setiap  piring mendapatkan 2 permen dan 3 yang lain mereka tidak 

masukkan ke dalam piring tetapi menggambarnya di luar (tidak dalam piring) sebagai sisa. Hal 

ini menunjukkan bahwa siswa mampu membagi secara adil dan memahami operasi pembagian 

dengan sisa.  

 

Dalam PMRI dikenal adanya iceberg yang mendeskripsikan bagaimana proses pemahaman siswa 

tentang konsep matematika dari hal-hal nyata/riil sampai pada tahap formal, saat dimana siswa 

mengerti tentang  simbol abstrak matematika. 



 
 

Adapun kelemahan dari pembelajaran ini adalah siswa asyik melakukan permainan sehingga 

tidak memperhatikan petunjuk yang diberikan oleh guru. Selain itu siswa masih malu untuk 

mengemukakan pendapat  dan tidak mau kalau pekerjaan mereka dilihat oleh teman lain.Hal ini 

terjadi mungkin disebabkan karena  mereka belum terbiasa bekerja sama dalam kelompok dan 

mengemukakan pendapat. Mengahadapi situasi ini kami memberikan reward berupa stiker 

bergambar smile kepada siswa yang berani menyampaikan pendapat. Semakin banyak mereka 

menjawab, semakin banyak sticker yang dikumpulkan sebagai tanda penghargaan. 

 

 

D.KESIMPULAN 

Adapun kesimpulan pada kegiatan pembelajaran ini yaitu: 

1. Siswa mampu memahami konsep pembagian sebagai pengurangan berulang melalui 

permainan pembagian dengandadu 

2. Siswa mampu melakukan operasi pembagian dengan sisa dan tanpa sisa. 


