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1. Introduction 

Materi jarak, waktu, dan kecepatan merupakan salah satu topik yang menarik dalam 

pembelajaran matematika di sekolah dasar. Secara tidak langsung, siswa sebenarnya telah 

melaksanakan aktifitas sehari-hari yang berhubungan langsung dengan jarak, waktu, dan 

kecepatan. Peristiwa berjalan ke sekolah, waktu yang dibutuhkan, serta berapa kecepatan yang 

digunakan siswa tersebut kesekolah adalah hal yang tidak asing lagi sebenarnya,  akan tetapi 

siswa belum menyadari apa arti dan hubungan dari ketiga hal tersebut. Oleh karena itu pada kali 

ini Saya dan Disna mencoba membuat design pembelajaran yang dilaksanakan oleh siswa kelas 

5 SD Xaverius 1 Palembang. Dalam perencanaan pembelajaran yang dilakukan, kami 

memulainya dengan menuntun siswa melakukan kegiatan berjalan dan berlari dengan jarak 

yang telah ditentukan, kemudian siswa yang lain menghitung berapa banyak waktu yang 

dibutuhkan. 

Dalam kegiatan ini, kami mengharapkan siswa akan mengetahui tentang konsep jarak dan 

waktu, yang akan menjembatani mereka untuk mengetahui konsep selanjutnya dengan cara 

informal terlebih dahulu, setelahnya kami memberikan persoalan dengan mengangkat cerita 

lomba lari antara kelinci dan kura-kura, sehingga dapat membawa siswa untuk lebih dekat 

dengan konsep jarak, waktu, dan kecepatan. Selain itu, kami pun mengenalkan tabel rasio 

kepada mereka supaya mereka dapat dibimbing untuk mengetahui konsep kecepatan.

2. Tujuan Observasi 

 Menuntun siswa untuk mengetahui konsep jarak, waktu dan kecepatan dengan melakukan 

kegiatan berjalan dan berlari.  

 Untuk mengetahui apakah siswa dapat membuat hubungan antara jarak, waktu, dan 

kecepatan dari masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan tabel rasio 

 Untuk mengetahui apakah siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 

jarak, waktu, dan kecepatan

3. Deskripsi kegiatan Pembelajaran 

a. Pertemuan I 

Pada awal kegiatan pembelajaran, guru (Disna) melakukan tanya jawab dengan siswa 

mengenai materi jarak dan waktu yang telah mereka pelajari sebelumnya untuk 



mengingatkan kembali satuan jarak, waktu. Selanjutnya Kami pun membagi siswa menjadi 

6 kelompok yang beranggotakan 5-6 orang dan memberikan Lembar Aktifitas Kelompok 

sebagai penuntun aktifitas yang akan mereka laksanakan selanjutnya. Guru pun menjelaskan 

langkah-langkah kerja yang terdapat di dalam Lembar aktifitas kelompok agar para siswa 

mengetahui apa yang akan mereka laksanakan sebentar. Kemudian kami membawa siswa 

kelapangan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. 

Pertama-tama guru memberikan kesempatan kepada siswa dari masing –masing 

kelompok untuk  mengukur jarak sejauh 40 meter dengan menggunakan tali rafia yang telah 

disiapkan sebelumnya. Kemudian siswa disetiap kelompok berbagi tugas untuk 

melaksanakan kegiatan berjalan, berlari, menjaga garis start dan finish yang telah mereka 

tentukan, dan siswa yang lainnya menghitung berapa banyak waktu dibutuhkan pada 

kegiatan tersebut dengan menggunakan Stopwacht, lalu menuliskannya pada lembar 

aktifitas kelompok. Kegiatan ini dilaksanakan bergantian mulai dari kelompok 1 sampai 

dengan kelompok 6 (Gambar 1 & 2). 

    
(Gambar 1. Aktivitas siswa berjalan dan berlari)

    
(Gambar 2. Siswa mencatat pada banyaknya waktu yang dibutuhkan pada kegiatan berjalan dan berari)

Sesudah itu, guru mempersilahkan siswa untuk kembali ke kelas dan mendiskusikan 

hasil hasil pengamatan mereka tentang kegiatan berjalan dan berlari yang telah dilakukan 

dengan menjawab pertanyaan yang ada dalam Lembar Aktivitas Kelompok. Dalam diskusi 

ini siswa tampak antusias mengeluarkan setiap pendapatnya mengenai siapa yang lebih 

cepat, kenapa berlari lebih cepat, dan apa hubungannya dengan waktu yang telah mereka 

hitung dengan menggunakan stopwacht.



Kemudian, guru meminta beberapa perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan 

hasil diskusi mereka didepan kelas (Gambar 3). Dari hasil presentasi beberapa kelompok, 

ditemukan bahwa ada siswa yang tidak bisa memberikan alasan kenapa berlari lebih cepat 

dari pada berjalan berdasarkan catatan waktu yang mereka hitung dengan menggunakan 

stopwacht. Meskipun begitu ada juga kelompok yang bisa membandingkan waktu yang 

dibutuhkan temannya pada saat melaksanakan kegiatan berjalan dan berlari. Untuk itu, guru 

menuntun siswa untuk saling berbagi ilmu dengan melakukan pertanyaan tuntunan seperti 

“Coba kalian perhatikan catatan pengamatan kalian. perhatikan waktu yang dibutuhkan 

oleh teman-teman kalian. siapa yang menghabiskan waktu lebih lama dalam perjalanan”. 

Akan tetapi guru memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk dapat 

memberikan alasan atas pertanyaan tersebut sehingga proses diskusi dapat berjalan dengan 

baik. 

Setelah berdiskusi, guru berusaha memancing siswa untuk dapat memberikan 

kesimpulan dari setiap kegiatan yang mereka laksanakan tadi yang telah membuat siswa 

mengalami sendiri situasi atau konteks jarak, waku, dan kecepatan. Karena waktu jam 

pelajaran telah usai, guru pun menutup pelajaran saat itu dan akan dilanjutkan pada 

pertemuan selanjutnya.

   
(Gambar 3. Siswa mempresentasikan hasil diskusi mereka)

b. Pertemuan II

Dalam pertemuan kali ini Guru mengingatkan kembali aktifitas yang telah 

dilaksanakan sebelumnya dan  juga mengingatkan lagi tentang satuan jarak dan waktu yang 

telah dipelajari di kelas IV. Karena dalam pertemuan sebelumnya siswa telah diantar masuk 

dan mengalami sendiri konteks jarak, waktu, dan kecepatan melalui aktifitas berjalan dan 

berlari, maka saat ini siswa dituntun untuk memahami jarak, waktu, dan kecepatan dengan 

memahami masalah yang diberikan guru, berdasarkan cerita “Kelinci dan Kura-kura”. 

Sebelum mendengarkan cerita “Kelinci dan kura-kura” saya sebagai pencerita (Guru) 

membagi siswa kedalam 10 kelompok yang beranggotakan 3-4 siswa. Kemudian guru pun 

mulai bercerita tentang lomba lari antara Kelinci dan Kura-kura. Siswa pun tampak antusias 

mendengarkan cerita tersebut, sambil sesekali tertawa dengan kelucuan yang terdapat dalam 



cerita tersebut. Berdasarkan cerita tersebut Siswa mencatat hal-hal penting yang ada di 

dalam cerita dan siswa menjawab petanyaan yang ada di LKS. Sesudah itu siswa diberi 

kesempatan berdiskusi dan guru mengawasi jalannya diskusi. Kemudian guru menunjuk 

beberapa kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka didepan kelas. Pada saat 

pelaksanaan diskusi ada kelompok yang tidak bisa menentukan kecepatan kura – kura dan 

kelinci berdasarkan cerita diatas dengan menggunakan tabel rasio. Untuk itu guru meminta 

kelompok lain untuk menanggapi dan mengoreksi letak kesalahan kelompok tersebut. 

     
(Gambar 5. Suasana saat guru menceritakan lomba lari antara Kelinci dan Kura-Kura)

               
(Gambar 6. Kegiatan Diskusi dalam Kelompok)

4. Analisis

Dalam kegiatan ini permasalahan utama yang ditemukan adalah bagaimana menanamkan 

konsep jarak, waktu, dan kecepatan kepada siswa. Dalam kegiatan yang kami laksanakan pada 

pertemuan pertama, ada siswa yang belum memahami hubungan jarak dan waktu dalam 

kegiatan berjalan dan berlari yang mereka laksanakan. Sehingga ketika guru bertanya siapakah 

yang lebih cepat dalam kegiatan berjalan dan berlari. Siswa otomatis menjawab berlari yang 

lebih cepat tanpa menghubungkan dengan waktu yang telah mereka hitung dengan 

menggunakan stopwatch. Namun berkat diskusi yang dilaksanakan, siswa-siswa tersebut 

mendapatkan jawabannya dengan cara membandingkan jawaban mereka dengan jawaban teman 

yang lain, sehingga mereka dapat mengetahui bahwa berlari membutuhkan waktu lebih sedikit 

dari berjalan.  

Pada pertemuan kedua terjadi interaksi antara siswa dengan siswa disaat siswa 

mempresentasikan hasil diskusi mereka dan mengerjakan persoalan kecepatan dengan 

menggunakan tabel rasio. Pada tahap ini ada kelompok siswa yang tidak bisa menyatakan 



Perhitungan formal
Kecepatan = jarak / waktu

Menyelesaikan 
persoalan kecepatan 

dengan menggunakan 
tabel rasio 

Siswa mengerjakan 
LKS berdasarkan 

cerita Kelinci dan 
Kura-Kura  

Siswa melakukan 
kegiatan berjalan dan 

berlari kemudian 
mengukur waktu 
yang dibutuhkan 

kecepatan dalam setiap menitnya, sekalipun dengan menggunakan tabel rasio. Kelompok 

tersebut tampak bingung untuk menyatakan jarak yang dicapai dalam setiap menit, dari 

persoalan kelinci berlari yang diberikan oleh guru. Namun, lewat diskusi silang dengan 

kelompok lain maka kelompok tersebut membuat tabel tambahan untuk menuliskan jarak yang 

dicapai kelinci setiap menitnya. 

Sekalipun terdapat beberapa persoalan diatas, namun umumnya siswa-siswa tampak 

antusias dan mengerti hubungan antara jarak, waktu dan kecepatan dengan menggunakan tabel 

rasio. Sekalipun guru tidak memberitahu bahwa yang mereka kerjakan tersebut adalah 

persoalan kecepatan. Lewat diskusi yang dilakukan, akhirnya siswa sendiri yang berpendapat 

bahwa perbandingan antara jarak dan waktu tersebut adalah kecepatan. 

Pada pembelajaran ini, siswa dituntun memahami persoalan kontekstual melalui kegiatan 

berjalan dan berlari, selanjutnya siswa diberikan permasalahan kontekstual melalui cerita 

Kelinci dan Kura-kura. Dalam hal ini siswa dituntun memahami masalah yang real lewat 

aktifitas yang mereka laksanakan, sehingga diharapkan mereka dapat memahami persoalan 

matematika abstrak yakni kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Hal itu dapat dijabarkan dalam 

iceberg pembelajaran jarak, waktu, dan kecepatan dibawah ini. 

Iceberg Pembelajaran Jarak, Waktu, dan Kecepatan



5. Kesimpulan 

Dari hasil pelaksanaan pembelajaran diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Dengan menuntun siswa melaksanakan kegiatan berjalan dan berlari sehingga siswa 

mengalami situasi yang real, maka siswa dapat mengetahui konsep jarak dan waktu. 

2. Siswa dapat membuat mencari kecepatan dengan menggunakan tabel rasio 

3. Siswa dapat menemukan hubungan antara jarak, waktu, dan kecepatan 


