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LAPORAN PRA OBSERVASI 
Oleh : 

 

Nikmatul Husna                                                 Sri Rejeki 

(nikmatulhusna13@gmail.com)        (srirejeki345@rocketmail.com) 

 

A. Pendahuluan  

 

Proses belajar mengajar adalah serangkaian kegiatan antara guru dan 

siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran akan dapat 

tercapai dengan baik apabila guru mampu menciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan dan berkesan bagi siswa. Namun pada kenyataannya masih 

banyak guru yang menggunakan pendekatan mekanistik. Pendekatan 

pembelajaran ini menekankan pada latihan yang berulang-ulang atau hafalan. 

Hal ini juga terdapat pada mata pelajaran matematika. Matematika dianggap 

sebagai suatu sistem algoritma dan aturan-aturan. Pembelajaran matematika 

dilakukan dengan memberikan rumus-rumus, contoh-contoh dilanjutkan 

dengan latihan-latihan yang sejenis dengan contoh yang sudah pernah 

diberikan. (Widjaja & Heck, 2003 ,Wubbels, Korthagen & Broekman, 1997). 

Hal tersebut bukanlah pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Oleh karena 

itu dikembangkanlah berbagai macam pendekatan, salah satunya adalah 

Realistic Mathematics Education (RME). 

Realistic Mathematics Education (RME)  adalah suatu pendekatan 

yang dikembangkan di Universitas Utrecht di Belanda berdasarkan pemikiran 

Freudenthal (1977) bahwa matematika harus dikaitkan dengan kehidupan 

sehari-hari, dekat dengan anak-anak dan relevan dengan kehidupan sosial. 

Dengan kata lain, mengaitkan matematika dengan kehidupan sehari-hari 

siswa sangat penting untuk menanamkan konsep matematika. Berbeda 

dengan pendekatan mekanistik, pendekatan ini melibatkan matematisasi 

horizontal dan matematisasi vertical. Matematisasi horizontal adalah suatu 

proses di mana siswa menterjemahkan masalah di dunia nyata ke sistem 
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matematika sedangkan matematisasi vertikal fokus pada pengorganisasian 

dalam sistem matematika seperti menemukan jalan pintas, 

menggeneralisasikan metode dan membuat hubungan dan strategi. 

Classroom Observation adalah salah satu mata kuliah yang dipelajari 

oleh mahasiswa International Master Program on Mathematics Education 

(IMPoME). Pada mata kuliah ini mahasiswa mendesain kegiatan belajar 

mengajar menggunakan pendekatan Realistic Mathematics Education 

termasuk rencana pelaksanaan pembelajaran, materi pembelajaran, lembar 

kerja siswa dan media pembelajaran berdasarkan kurikulum dan silabus 

bersama dengan guru kelas. Selain itu, mahasiswa mengobservasi aktivitas 

belajar mengajar yang dilaksanakan berdasarkan desain yang sudah dibuat 

sebelumnya. 

Dalam aktivitas observasi ini, mahasiswa harus mengamati situasi di 

kelas. Karena itulah pra observasi dan diskusi mendalam dengan guru kelas 

sangat diperlukan sebagai langkah awal untuk membuat desain pembelajaran 

untuk materi yang akan diajarkan di kelas pada pertemuan berikutnya. 

Selama observasi berlangsung, mahasiswa dapat belajar bagaimana guru 

mengorganisasi proses belajar mengajar dan bagaimana sikap siswa dalam 

pembelajaran matematika di kelas. Diskusi dengan guru sangat penting untuk 

menentukan materi yang akan digunakan untuk classroom observation, 

media apa yang akan digunakan dan aktivitas apa saja yang akan dilakukan 

selama proses belajar mengajar. 

 

B. Observasi Kelas 

1. Diskusi 

Sebelum observasi yang sebenarnya, desainer datang ke sekolah 

untuk berdiskusi dengan kepala sekolah dan guru kelas berkaitan dengan 

materi matematika yang sedang diajarkan. Guru yang berpartisipasi 

dalam diskusi ini adalah Ibu Ratna  (guru kelas tiga), Ibu Mely (guru 

kelas lima) dan Ibu Kartini (guru kelas enam). Berdasarkan diskusi yang 

telah dilakukan, desainer mengetahui bahwa materi yang sedang 
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diajarkan di kelas tiga adalah penjumlahan dan pengurangan bilangan 

bulat, di kelas lima adalah waktu – jarak – kecepatan dan di kelas enam 

adalah lingkaran. Guru biasa mengajar dengan memberikan beberapa 

contoh dilanjutkan beberapa soal sebagai latihan. Mereka tidak terbiasa 

menggunakan media pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar dan 

kemampuan matematika siswa tidak terlalu bagus. 

Diskusi dilanjutkan dengan menentukan waktu pra observasi dan 

kelas yang akan digunakan untuk observasi pada minggu berikutnya. Pra 

observasi dilakukan di kelas tiga dan kelas enam. Observasi dilaksanakan 

pada hari senin, 29 oktober 2012 pukul 07.30 WIB untuk kelas VI dan 

pukul 13.00 WIB untuk kelas III. 

 

2. Observasi 

a. Observasi di Kelas VI 

Di SDN 98 Palembang terdiri dari dua kelas pada setiap 

tingkatannya yaitu kelas A dan B. Guru kelas VI di sekolah ini 

memiliki kebijakan dalam pembagian mata pelajaran yang diajarkan. 

Seorang guru bertanggung jawab untuk mengajarkan matematika dan 

seorang guru lagi bertanggung jawab untuk mengajarkan IPA pada 

kedua kelas tersebut.  

Siswa kelas VIA berjumlah 34 siswa yang terdiri dari 18 

orang perempuan dan 16 orang laki-laki. Siswa kelas VIB berjumlah 

33 siswa yang terdiri dari 17 orang perempuan dan 16 orang laki-laki. 

Materi pelajaran matematika untuk kelas VIA telah sampai kepada 

mencari luas lingkaran sedangkan di kelas VIB masih belum masuk 

materi lingkaran karena guru yang bersangkutan selama tiga hari 

mengikuti kegiatan workshop. Oleh karena itu guru yang 

bersangkutan meminta observer untuk mempersiapkan proses 

pembelajaran pada materi lingkaran di kelas VIB. 

Pada kegiatan observasi yang dilakukan, guru yang 

berkolaboratif dengan observer sedang mengajar di kelas VIA. 
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Kegiatan pembelajaran di awali dengan guru menjelaskan kepada 

siswa rumus mencari luas lingkaran. Setelah itu guru memberikan 

soal latihan sebanyak 10 buah soal kepada siswa. Soal latihan yang 

diberikan guru adalah mencari luas lingkaran yang telah diketahui 

panjang jari-jarinya. Siswa mengerjakannya di buku latihan mereka 

secara individu. 

Setelah beberapa saat observer melakukan observasi di kelas 

VIA, observer diminta oleh guru untuk menggantikannya mengajar di 

kelas tersebut. Guru yang bersangkutan hendak mengajar di kelas 

VIB karena kelas tersebut gurunya tidak hadir. Observer menjalankan 

amanah tersebut dengan membimbing para siswa untuk 

menyelesaikan latihan mereka. 

Selama proses pembelajaran, observer menemukan beberapa 

masalah yaitu: 

1. Banyak siswa-siswa yang masih ragu dengan rumus luas lingkaran. 

2. Siswa tidak mengetahui perbedaan dalam penggunaan nilai π untuk 

3,14 dan ଶଶ


 

3. Banyak siswa yang masih mengalami kesulitan dalam melakukan 

operasi perkalian. 

Masalah-masalah yang ditemukan selama observasi ini dapat 

diakibatkan karena kurangnya pemahaman konsep oleh siswa. Siswa 

hanya langsung diberitahukan tentang rumus luas lingkaran. Hal ini 

mengakibatkan  mereka menjadi cepat lupa. Di samping itu guru tidak 

memberikan penegasan dalam penggunaan nilai π, sehingga siswa 

menjadi kebingungan dalam menyelesaikan soal. Seharusnya 

perkalian bukanlah menjadi masalah lagi untuk siswa kelas VI. 

Namun pada kenyataannya di lapangan, masih banyak ditemui siswa-

siswi yang mengalami kesulitan untuk melakukan operasi perkalian. 

Salah satu penyebabnya adalah semenjak di kelas rendah mereka 

tidak memahami secara baik konsep perkalian. Dengan demikian 

sampai di kelas tinggi mereka tetap akan mengalami  kesulitan.  
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b. Observasi di Kelas III 

Pada kegiatan observasi terdapat 29 siswa di dalam kelas  dan 

mereka belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. 

Guru memulai pelajaran dengan memberikan beberapa contoh di 

papan tulis dan meminta siswa untuk bersama-sama memecahkan 

masalah tersebut dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       Gambar 1. Guru memberikan contoh  

Setelah memberikan beberapa contoh, guru memberikan satu 

soal dan meminta siswa memecahkan soal tersebut secara individu. 

Banyak siswa mengangkat tangan ketika guru bertanya siapa yang 

berani mengerjakan di depan kelas. Akan tetapi, guru memilih 

seorang siswa untuk mengerjakan di papan tulis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                   Gambar 2. Seorang siswa mengerjakan di depan kelas 
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Kegiatan belajar mengajar dilanjutkan dengan meminta siswa 

untuk mengerjakan lima buah soal di buku teks matematika. Soal-soal 

tersebut berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Ketika siswa 

mengalami kesulitan, guru memberi bimbingan secara individu. Di 

akhir pembelajaran, guru meminta siswa untuk mengumpulkan 

pekerjaan mereka dan akan didiskusikan pada persemuan berikutnya. 

 

C. Penutup 

Berdasarkan diskusi dan observasi, dapat disimpulkan bahwa 

kegiatan belajar mengajar di SD 98 Palembang pada kelas tiga dan kelas 

enam masih menggunakan pendekatan mekanistik dan tidak menggunakan 

alat peraga. Siswa tidak memahami konsep dengan baik dan lebih cepat lupa 

dengan apa yang telah mereka pelajari. Siswa menyelesaikan soal 

berdasarkan petunjuk guru dan guru memberi bantuan ketika siswa 

mengalami kesulitan. Oleh karena itu, siswa terbiasa meminta bantuan guru 

tanpa mencoba untuk memecahkan sendiri terlebih dahulu. Hal tersebut 

melatarbelakangi desainer mencoba untuk merancang pembelajaran dengan 

pendekatan Realistic Mathematics Education sebagai usaha untuk membantu 

guru  menciptakan proses belajar mengajar yang lebih baik untuk 

meningkatkan pemahaman siswa dalam matematika.  

 

 

 


