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PERMAINAN GASING TRADISIONAL 

DALAM PEMBELAJARAN PENGUKURAN WAKTU 

DI KELAS III SEKOLAH DASAR 

 

A. Latar Belakang 

Mengukur waktu dengan berpedoman pada alam merupakan aktivitas manusia 

yang telah dimulai sejak dahulu. Manusia zaman pra sejarah melakukannya waktu 

bercocok tanam. Pada akhir abad kelma, Galileo telah melakukan pengukuran waktu 

menggunakan denyut jantungnya (Glennie & Thrift, 2009). 

NCTM (National Council of Teachers of Mathematics) menyatakan bahwa 

pengukuran merupakan salah satu hal yang paling fundamental dari semua proses 

matematika yang dilakukan (Dacey, 2005), termasuk pengukuran waktu. Reys et al 

(2003) menyatakan bahwa pengukuran sebagai topik matematika yang dipelajari oleh 

siswa SD yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari.  

Siswa banyak mendapat kesulitan dalam melakukan pengukuran waktu karena 

secara fisik waktu bersifat abstrak, tidak berujud, dan tidak dapat diindera, seperti 

dirasakan, dilihat, dan diraba (Buys & Bakhove, 2005). Dari aspek guru, ketika siswa 

belajar mengukur waktu, guru hanya langsung mengajarkan cara mengukur waktu 

menggunakan alat ukur waktu standar yang sudah ada. Siswa perlu diberikan aktivitas 

belajar menyenangkan yang dapat memberikan rangsangan untuk bisa mengkonstruksi 

sendiri pemahamannya dalam mengukur waktu menggunakan apa yang ada di 

sekitarnya dan apa yang telah dikenalnya. Hal ini sejalan dengan Freudental (1991) 

yang menyatakan bahwa matematika harus dihubungkan dengan masalah dari situasi 

yang dekat dengan siswa. 

Salah satu situasi yang dikenal oleh siswa adalah permainan. Norvell (2007) 

berpendapat bahwa siswa dapat belajar konsep waktu melalui permainan yang 

menyertakan konsep durasi waktu. Penelitian Wijaya (2008) telah menunjukkan 

bahwa permainan tradisional gundu dan benthik dapat digunakan sebagai kegiatan 

pembuka ketika siswa belajar mengukur panjang atau jarak antara dua buah benda.  

Melalui penelitiannya, Bonotto (2003) memberikan suatu kegiatan agar siswa 

dapat mengukur waktu dengan cara mengukur lama berlangsungnya sebuah program 

acara di televisi yang terdapat dalam suatu jadwal acara televisi di sebuah majalah. 

Buys & Bakhove (2005) memberikan cara untuk merepresentasikan waktu yang telah 

dilalui oleh kegiatan-kegiatan yang dilakukan siswa melalui kegiatan coloring bar 
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chart. Norvell (2007) memberikan contoh aktivitas yang bisa digunakan untuk 

memfasilitasi pemahaman konsep durasi melalui pemberian kegiatan yang 

memerlukan waktu singkat kepada siswa di dalam kelas dan menghubungkannya 

dengan kegiatan lainnya yang bisa digunakan sebagai cara untuk mendapatkan satuan 

waktu tidak standar seperti toe-tapping (hitungan petikan jari). 

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan pendesainan pembelajaran pengukuran waktu menggunakan permainan 

gasing tradisional. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana peranan permainan gasing tradisional dapat digunakan dalam 

pembelajaran pengukuran waktu di kelas III SD? 

2. Bagaimana lintasan belajar untuk pembelajaran pengukuran waktu menggunakan 

permainan gasing tradisional di kelas III SD? 

 

C. Tinjauan Pustaka 

1. Pengukuran 

Norvell (2007) berpendapat bahwa pemahaman terhadap waktu sebagai 

hubungan antara apa yang sedang berjalan dengan apa yang sedang terjadi di 

sekitarnya. Agar siswa dapat memahami tentang pengukuran waktu, siswa harus 

mengerti konsep durasi, yaitu panjang dari suatu aktivitas (Norvell, 2007). Durasi 

merupakan panjangnya waktu yang dilewati oleh suatu kejadian dari awalannya 

sampai akhirannya (Buys & Bakhove, 2005). Dalam mengukur waktu, siswa 

harus membuat perbandingan dari dua buah kejadian yang berbeda durasinya 

(Walle, 2007). Pengukuran waktu dapat dimulai dari pengukuran waktu dengan 

menggunakan satuan waktu tidak standar. Walle (2007) mencontohkan salah satu 

kegiatan mengukur waktu menggunakan satuan waktu tidak standar yaitu 

mengukur waktu suatu kejadian yang durasinya pendek dengan menggunakan 

kejadian menetesnya air. 

Dalam pengukuran waktu yang menggunakan satuan jam, menit, dan detik, 

terdapat dua alat berbeda yang bisa digunakan, yaitu jam analog dan jam digital. 

Menurut Brumbaugh (2004), alat ukur waktu analog lebih representatif untuk 

belajar waktu daripada alat ukur waktu digital. Penggunaan alat ukur waktu 



Permainan Gasing Tradisional Dalam Pembelajaran Pengukuran Waktu  

Di Kelas III Sekolah Dasar 

3 

analog dalam pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang bermakna. Alat ukur 

waktu analog akan membantu konsep durasi dari waktu yang berkaitan dengan 

satuan-satuannya. 

2. PMRI 

PMRI merupakan versi Indonesia dari RME yang dikembangkan oleh 

Freudental Institute di Belanda (Sembiring, 2007). RME adalah sebuah 

pendekatan dalam belajar mengajar matematika (Zulkardi, 2001). Pendekatan ini 

menekankan pada peningkatan pemahaman siswa dan motivasi terhadap 

matematika (Freudental, 1991). Menurut Heuvel-Panhuizen (1996), Freudental, 

seorang yang pertama kali mengajukan gagasan tentang RME, berpendapat bahwa 

matematika harus dihubungkan dengan realita, dekat dengan siswa, dan relevan 

dengan kondisi sosial manusia agar matematika menjadi sesuatu hal yang bernilai 

bagi manusia. 

Dalam pembelajaran RME, terdapat 5 karakteristik yang harus tercakup 

dalam mendesain suatu pembelajaran PMRI, seperti yang dituliskan oleh Hadi 

(2005), yaitu: 

1. Use of contexts for phenomenologist exploration 

2. Use of models for mathematical concept construction 

3. Use of students’ creations and contributions 

4. Students activity and interactivity in the learning process 

5. Intertwining mathematics concepts, aspects, and units 

3. Kurikulum Matematika Kelas III SD 

SK (Standar Kompetensi) dan KD (Kompetensi Dasar) yang diikutsertakan 

dalam penelitian ini untuk materi pengukuran waktu di kelas III SD: 

SK : Menggunakan pengukuran waktu, panjang, dan berat dalam pemecahan 

masalah. 

KD : Menggunakan alat ukur dalam pemecahan masalah. 

4. Permainan Gasing Tradisional 

Gasing adalah mainan yang bisa berputar pada porosnya dan 

berkesetimbangan pada suatu titik. Gasing tradisional dapat dibuat dari kayu atau 

bambu yang diukir dan dibentuk sedemikian rupa sehingga menjadi bagian badan 

gasing. Benda yang digunakan sebagai pemutarnya berupa tali yang umumnya 

terbuat dari nilon, benang, atau pun kulit pohon. Panjang tali gasing berbeda-beda 

bergantung pada panjang lengan orang yang memainkan. Permainan gasing telah 

http://id.wikipedia.org/wiki/Mainan
http://id.wikipedia.org/wiki/Poros
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dikenal oleh masyarakat Indonesia di kepulauan Riau sejak zaman penjajahan 

Belanda. Permainan gasing dapat digunakan sebagai konteks belajar pengukuran 

waktu bagi siswa karena kriteria pemenang dalam permainan gasing ditentukan 

oleh waktu berputarnya gasing. 

 

D. Metodologi 

Penelitian dilakukan di SD Pusri (Pupuk Sriwijaya) Palembang dengan 

melibatkan siswa kelas IIIA, IIIC, dan 37 siswa dari kelas IIIB sebagai kelas teaching 

experiment. Data yang diambil berupa wawancara dengan siswa dan guru, rekaman 

video, foto, hasil pekerjaan siswa, dan catatan lapangan. 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan design research pembelajaran 

(Akker, 2006) yang bertujuan memformulasikan lintasan pembelajaran atau HLT 

(Hypothetical Learning Trajectory) yang diuraikan dan diperbaiki selama proses 

penelitian berjalan (Gravemeijer & Cobb, 2006). Menurut Gravemeijer (2004), HLT 

terdiri dari tujuan pembelajaran siswa, aktivitas pembelajaran siswa yang dirancang, 

dan prediksi jalannya pembelajaran yang dilakukan siswa yang dapat mengantisipasi 

perkembangan pengetahuan dan pemahaman matematika siswa. 

Ketika pembelajaran yang dilakukan tidak sesuai dengan desain yang sudah 

dirancang, maka perlu dilakukan pendesainan kembali (thought experiment) terhadap 

HLT untuk kemudian dilakukan pengujian kembali terhadap HLT (instruction 

experiment). Proses ini berlangsung terus menerus tergantung pada rentang waktu 

yang akan diambil dalam melakukan eksperimen. 

Menurut Gravemeijer & Cobb (2006), design research terdiri dari beberapa fase, 

yaitu preparing for the experiment (preliminary design dan pilot experiment) teaching 

experiment, dan analisis retrospektif. Proses validasi dilakukan dengan menjelaskan 

secara detail partisipasi siswa, proses pembelajarannya, materi yang digunakan, dan 

hasil yang didapatkan untuk dibandingkan dengan HLT yang telah dibuat. Reliabilitas 

secara kualitatif dilakukan dengan triangulasi data dan interpretasi silang. 

 

E. Hasil Penelitian 

1. Desain Pembelajaran 

Buys & Bakhove (2005) memberikan tiga fase dalam belajar mengukur 

waktu, yaitu membandingkan waktu, bekerja dengan satuan pengukuran waktu, 
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dan bekerja dengan alat ukur waktu. Peneliti mengembangkannya enam aktivitas 

belajar yang dapat dilakukan siswa sebagai lintasan pembelajaran yang didesain. 

a. Bertanding Gasing Bersamaan 

Tujuan dari bertanding gasing bersamaan adalah menstimulasi siswa 

untuk membandingkan durasi waktu dari kejadian-kejadian yang berlangsung 

bersamaan. Siswa diberikan gasing untuk dimainkan. Dalam perkiraan peneliti, 

siswa akan melakukan perbandingan langsung untuk menentukan 

pemenangnya. 

b. Bertanding Gasing Bergantian 

Tujuannya adalah menstimulasi siswa untuk membandingkan durasi 

waktu dari kejadian-kejadian yang berlangsung secara tidak bersamaan. Siswa 

diminta untuk bertanding gasing secara bergantian melawan anggota 

kelompoknya sendiri. Peneliti memperkirakan siswa akan menggunakan 

perkiraan waktu putar gasing dan melakukan hitungan lisan sebagai alat 

pembanding untuk menentukan pemenangnya. Siswa juga akan menyadari 

bahwa hitungan lisan tidak dapat digunakan secara adil untuk mengukur waktu. 

c. Mengukur Waktu Putaran Gasing Menggunakan Jam 

Tujuan dari aktivitas ini adalah untuk mengenalkan siswa untuk 

melakukan pengukuran menggunakan satuan standar. Siswa diminta untuk 

bertanding gasing bergantian dengan mengukur waktu putarnya menggunakan 

jam. Diperkirakan siswa akan melakukan mengukur waktu putar gasing dengan 

cara menghitung lisan bersamaan dengan bergeraknya jarum jam. 

d. Menentukan Waktu Dalam Satuan Detik 

Tujuannya adalah untuk mengembangkan strategi siswa dalam mengukur 

waktu dalam satuan detik menggunakan jam. Siswa diminta untuk 

menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mengukur lamanya. Kemudian siswa 

diberikan masalah untuk menentukan durasi dari sebuah kejadian yang 

dideskripsikan yang berlangsung dalam satuan detik. Peneliti memperkirakan 

siswa menentukan durasi waktu dengan mengingat posisi awal dan akhir jarum 

jam lalu menghitung interval yang dilaluinya. 

e. Menentukan Waktu Dalam Satuan Menit 

Tujuannya adalah untuk mengenalkan satuan menit dan mengembangkan 

strategi siswa dalam mengukur waktu menggunakan jam. Siswa diminta untuk 

mendengarkan sebuah cerita dan mengukur lamanya. Kemudian siswa 
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diberikan masalah untuk menentukan durasi dari sebuah kejadian yang 

dideskripsikan yang berlangsung dalam satuan menit. Peneliti memperkirakan 

siswa akan memilih satuan menit untuk menentukan waktu lamanya cerita 

menentukan durasi waktu dengan mengingat posisi awal dan akhir jarum jam 

lalu menghitung interval yang dilaluinya. 

f. Menentukan Waktu Sebelum dan Sesudah 

Tujuannya adalah siswa dapat mengaplikasikan strategi-strategi 

sebelumnya dalam menentukan durasi waktu sebuah kejadian. Siswa diberikan 

masalah untuk menentukan waktu sebelum dan sesudah dari suatu kejadian. 

Peneliti memperkirakan siswa akan dapat menggunakan pemahaman dan 

strateginya pada aktivitas-aktivitas sebelumnya ketika menentukan durasi 

waktu suatu kejadian untuk menentukan waktu sebelum dan sesudah sebuah 

kejadian. 

2. Teaching Experiment 

Dalam teaching experiment, sebagaian besar prediksi terhadap apa yang 

akan dilakukan siswa muncul dalam pembelajaran. 

a. Membandingkan Langsung 

Pertandingan gasing yang dimainkan secara bersamaan oleh Arkan dan 

Ihsan memperlihatkan bahwa siswa dapat memunculkan kepekaannya terhadap 

waktu melalui permainan gasing. Aslam memutuskan bahwa Arkan adalah 

pemenangnya dengan cara melihat gasing milik Arkan yang masih sedang 

berputar ketika gasing yang dimainkan oleh Ihsan sudah berhenti berputar 

(Gambar 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

Arkan dan Ihsan Melakukan Pertandingan Gasing Secara Bersamaan 

Gasing Ihsan masuk ke dalam kolong meja dan membentur kaki-kaki meja 

setelah diputar. Salah seorang dari siswa mengambil gasing yang baru saja 
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dimainkan oleh Ihsan yang berada di bawah meja karena sudah berhenti 

berputar. 

Aslam : Mati Bu, mati Bu (Sambil menunjukkan gasing milik Ihsan 

yang dipegangnya kepada guru). 

  Sudah duluan ini tadi Bu, mati. 

Guru : Punya siapa itu? 

Siswa :  Ihsan. 

Aslam : Arkan menang berarti. 

 

Dari percakapan di atas dapat diketahui bahwa Aslam langsung dapat 

memutuskan bahwa pemenangnya adalah Arkan ketika gasing Ihsan berhenti 

terlebih dahulu. Siswa juga dapat menyatakan bahwa pemain harus memutar 

gasingnya secara bersamaan agar permainan dapat berjalan dengan adil. 

b. Hitungan Lisan 

Dari pertandingan gasing yang dimainkan secara bergantian oleh Arkan dan 

Ihsan, kelompok Banjarmasin menunjukkan strategi menentukan waktu 

putaran gasing untuk menentukan pemenangnya dengan cara hitugan lisan 

(Gambar 2). Hasil hitungan lisan tersebut digunakan oleh siswa untuk 

dibandingkan antara waktu putaran gasing yang satu dengan waktu putaran 

gasing yang lain dalam rangka menentukan pemenangnya. 

 

 

 

 

 

Gambar 2 

Kelompok Banjarmasin Menghitung Lisan 

Pengukuran waktu yang dilakukan dengan cara hitungan lisan seperti 

yang telah dilakukan oleh siswa tidak dapat dijadikan alat ukur yang tepat 

dalam menentukan pemenang pertandingan gasing. Hal ini disadari 

sepenuhnya oleh siswa yang ditunjukkan dengan ketidaksetujuannya terhadap 

pengukuran waktu dengan cara tersebut ketika guru memunculkan konflik 

dalam pengukuran waktu dengan cara hitungan  lisan. 

Guru : Harus gimana supaya adil? 

Adam : Ngitungnya (menghitungnya) harus sama. 

Guru : Apanya yang sama? 

Rafi : Berputarnya harus bersamaan 

Rio : Sama menghitungnya. 

Guru : Menghitung yang bagaimana? 

… dua satu, dua 

dua, dua tiga … 
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Irfan : Sama cepat bu. 

Hal ini menunjukkan bahwa siswa telah memahami konsep satuan waktu yang 

sama dan identik dalam pengukuran waktu. 

c. Menghitung Lisan Bersamaan Dengan Bergeraknya Jarum Jam 

Aktivitas-aktivitas belajar siswa yang telah dilakukan sebelumnya 

berdampak pada siswa ketika siswa mengukur lamanya gasing berputar dengan 

menggunakan jam. Siswa mengukur lama berputarnya gasing dengan cara 

melakukan hitungan lisan bersamaan dengan bergeraknya jarum detikan pada 

jam (Gambar 3). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 

Menghitung Bergeraknya Jarum Detikan 

Cara seperti ini masih dilakukan siswa ketika siswa diberikan aktivitas 

mengukur lamanya sebuah lagi Indonesia Raya yang dinyanyikan, tetapi, 

dengan bimbingan dari guru, ada pula siswa yang melakukan cara lain yaitu 

dengan menandai posisi awal dan posisi akhir jarum jam 

d. Menuliskan Banyaknya Putaran Dalam Satuan Menit 

Pada awalnya siswa tidak mengalami masalah ketika mengukur waktu 

putaran gasing yang hanya berlangsung sekitar 15 – 50 detik. Siswa juga masih 

menggunakan satuan detik ketika diminta untuk mengukur lamanya lagu 

Indonesia Raya karena hanya berlangsung tidak lebih dari 90 detik. 

Konflik mulai muncul lagi ketika siswa menghadapi waktu dari suatu 

kejadian yang berlangsung selama 9 menit seperti pembacaan cerita Si Kusta, 

Si Botak ddan Si Buta. Pada awal dibacakannya cerita, beberapa siswa 

mengukur dengan cara menghitung secara lisan bersamaan dengan bergeraknya 

jarum detikan pada jam dan bersamaan dengan cerita tersebut dibacakan. 

Tetapi ketika pembacaan cerita terus berlanjut sampai lebih dari tiga menit, 

siswa yang mengukur dengan cara seperti itu menghentikan hitungannya 

posisi jam 

… dua tiga, 

dua empat, 

dua lima, 

dua enam, 

…  

23 24 

26 25 
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karena hitungan detik sudah sampai pada bilangan ratusan yang tentunya 

bilangan ini terlalu besar nilainya bagi siswa untuk dihitung secara lisan 

sehingga menstimulasi Hanif untuk menuliskan jumlah putaran yang telah 

dilalui oleh jarum detikan pada jam ketika pembacaan cerita sedang dilakukan 

(Gambar 4). 

 

 

 

 

 

Gambar 4 

Hanif Dan Natasya Memilih Menggunakan Satuan Menit 

e. Menandai Posisi Awal dan Akhir dan Menghitung Intervalnya 

Dengan bimbingan pertanyaan-pertanyaan dari guru, siswa dapat 

mengungkapkan cara lain dalam menentukan hasil pengukuran waktu putar 

gasing menggunakan jam yaitu dengan cara menghitung interval yang terletak 

di antara garis-garis penanda pada jam dari titik awal sampai titik akhir putaran 

gasing (Gambar 5), seperti yang terekam dalam dialog berikut ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 

Strategi Siswa Menentukan Posisi Awal dan Akhir 

Guru : Tadi mulainya dari mana? 

Raissa : (Menunjuk pada bilangan 2) 

Guru  : Terus habisnya? 

Raissa  : (Menunjuk pada antara bilangan 9 dan 10) 

Guru : Jadi, (jawaban) Echa (Nama panggilan) itu berapa? 

Raissa : 37. 
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Untuk menentukan pemenangnya siswa membandingkan hasil pengukuran 

waktu menggunakan jam dari waktu putar gasingnya.  

Cara seperti ini dikembangkan oleh siswa ketika siswa menyelesaikan 

masalah untuk menentukan durasi waktu sebuah kejadian yang hanya 

dideskripsikan dalam sebuah lembar soal, baik dalam satuan detik atau pun 

satuan menit. 

f. Menjumlahkan Total Durasi Waktu 

Ketika siswa diminta untuk menentukan waktu sebelum dan sesudah dari 

suatu kejadian melalui masalah yang dideskripsikan pada lembar soal, 

beberapa siswa menjumlahkan total durasi waktu dari semua kejadian karena 

memang siswa dihadapkan pada beberapa kejadian yang berlangsung secara 

berurutan (Gambar 6). Hasil penjumlahan tersebut kemudian digunakan untuk 

menentukan waktu spesifik dari waktu sebelum dan sesudah kejadian dengan 

cara menggerak-gerakkan jarum jam searah dengan pergerakan jarum jam yang 

sebenarnya untuk waktu sesudah dan berlawanan dengan arah pergerakan 

jarum jam yang sebenarnya untuk menentukan waktu sebelum. 

 

 

 

 

 

Gambar 6 

Strategi Menjumlahkan Total Durasi Waktu 

 

F. Analisis Retrospektif 

1. Peranan Permainan Gasing Tradisional Dalam Pembelajaran 

a. Konteks Untuk Memulai Pembelajaran Pengukuran Waktu 

Permainan gasing tradisional merupakan salah satu sarana bagi siswa 

untuk mendapatkan kesenangan dalam belajarnya. Antusiasme siswa dalam 

bermain dan menyaksikan pertandingan gasing menunjukkan bahwa permainan 

ini merupakan sesuatu hal yang menarik bagi siswa. Ketertarikan siswa 

terhadap permainan gasing tradisional pada awal pembelajaran merupakan 

modal yang sangat berharga bagi siswa untuk mendapatkan pengetahuan yang 

ada di dalamnya. 
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Permainan gasing tradisional mempunyai situasi dan kondisi yang dapat 

menguji dan menumbuhkan kepekaan siswa terhadap waktu (sense of time). 

Kriteria pemenang yang terdapat dalam permaian gasing tradisional menjadi 

sumber utama bagi siswa dalam memunculkan kepekaan waktunya. Alasan 

siswa yang menyatakan bahwa Arkan menjadi pemenang dalam pertandingan 

gasing yang dimainkan secara bersamaan karena gasingnya berputar lebih lama 

daripada gasing Ihsan menunjukkan bahwa siswa menyadari adanya 

keterkaitan antara waktu dengan putaran gasing. 

Menyajikan pembelajaran yang dapat memunculkan sense of time 

melalui kegiatan yang menyenangkan seperti ini sulit didapatkan dari sebuah 

konteks yang berupa permainan tradisional yang mempunyai nilai-nilai budaya 

tinggi seperti permainan gasing tradisional.  

b. Stimulasi Melakukan Pengukuran Waktu Secara Historis 

Permainan gasing tradisional mampu mengambil perannya sebagai obyek 

yang ada di dalam dunia siswa untuk menstimulasi kegiatan pengukuran waktu 

secara alamiah menggunakan satuan waktu yang tidak standar. Ketika siswa 

dihadapkan pada satu buah gasing yang harus dimainkan oleh beberapa siswa 

yang memaksanya melakukan pertandingan gasing dengan cara memainkannya 

secara bergantian, proses membandingkan waktu secara langsung yang 

dilakukan siswa tidak dapat berlanjut. Hal ini menyebabkan siswa melakukan 

hitungan lisan agar siswa dapat menentukan siapa yang dapat memutar 

gasingnya agar gasing yang dimainkannya dapat berputar paling lama. Nilai 

yang didapatkan dari hitungan lisan inilah yang kemudian dibandingkan oleh 

siswa sehingga siswa dapat menunjukkan dengan jelas siapa pemanangnya. 

Satuan hitungan yang ditemukan oleh siswa untuk menentukan lamanya 

gasing berputar tidak mempunyai nilai yang tetap. Ketidaktetapan dari sebuah 

satuan ini, yang digunakan sebagai acuan dalam mengukur waktu, 

menimbulkan konflik terhadap hasil pengukurannya. Permainan gasing 

tradisional bersama-sama dengan satuan tidak standar yang didapatkan siswa, 

yaitu hitungan lisan, berperan sebagai alat pemicu konflik tersebut. Kebutuhan 

siswa terhadap keadilan dalam menghasilkan suatu nilai yang dapat 

dibandingkan yang merepresentasikan waktu putaran gasing menjadikan siswa 

menemukan kriteria satuan yang dapat digunakan dan dipertanggungjawabkan 

secara logis untuk mengukur waktu. Jam digunakan oleh siswa sebagai alat 
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ukur waktu yang menghasilkan satuan-satuan yang memenuhi kriteria yang 

telah disebutkan siswa. 

Dari deskripsi di atas, dapat diketahui bahwa stimulasi yang berasal dari 

permainan gasing memunculkan strategi siswa dalam menentukan durasi waktu 

suatu kejadian. 

c. Jembatan Untuk Menyajikan Masalah Baru Dalam Pengukuran Waktu 

Waktu putaran gasing dibawa oleh siswa sebagai obyek dalam kegiatan 

mengukur waktu menggunakan jam. Dengan diukurnya waktu putar gasing 

menggunakan jam, maka masalah dalam cara menentukan waktu putaran 

gasing telah terselesaikan. 

Lamanya putaran gasing yang akan diukur menggunakan jam akan 

menjadi suatu masalah baru ketika siswa mendapatkan hasil yang berbeda-beda 

dalam mengukur waktunya. Hal ini berarti bahwa masalah dalam permainan 

gasing belum sepenuhnya terselesaikan. Walaupun masalah ini lebih berkaitan 

dengan strategi-strategi siswa dalam menggunakan jam untuk mengukur waktu 

suatu kejadian, tetapi permainan gasing tradisional itulah yang mengantarkan 

siswa untuk berinteraksi dengan alat ukur waktu jam sehingga menjadikan 

siswa mencari cara-cara yang benar dalam menggunakan jam untuk mengukur 

waktu dari sebuah kejadian. 

2. Lintasan Belajar Pengukuran Waktu Menggunakan Permainan Gasing 

Tradisional 

Kriteria pemenang yang didapatkan siswa ketika bermain gasing 

menunjukkan bahwa siswa dapat dengan mudah memunculkan kepekaannya 

terhadap waktu melalui permainan gasing. Dari sini, siswa mulai belajar 

memahami masalah informal yang ada di dalam permainan gasing tradisional. 

Masalah lain yang menyertai pertandingan gasing tersebut adalah cara 

dalam menentukan gasing yang memiliki waktu putaran yang paling lama. 

Berhentinya gasing digunakan oleh siswa sebagai tanda dalam menentukan 

pemenangnya agar siswa dapat membandingkan waktu dari dua buah atau lebih 

gasing yang berputar. Strategi ini merupakan pencapaian siswa yang 

menunjukkan bahwa siswa telah mengalami situasional level dalam pembelajaran 

PMRI.  
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Gambar 7 

Lintasan Belajar Siswa Dari Informal Menuju Ke Formal 

Aktivitas mengukur siswa 

dalam permainan gasing 

… dua puluh, 

dua satu, dua 

dua … 

… dua satu, dua 

dua, dua tiga … 

Hitungan lisan menandakan 

cara mengukur waktu 

secara informal 

Cara-cara yang dilakukan 

siswa dalam melakukan 

pengukuran waktu 

menggunakan jam 

23 24 

25 26 

..., dua tiga, 

dua empat, 

dua lima, dua 

enam, … 

Posisi 

jam 

9 kali = 

9 menit 

Strategi formal siswa dalam menentukan hasil pengukuran: hitungan loncat lima, 

menghitung interval di antara garis-garis penanda, menghitung garis-garis penanda, 

menjumlahkan waktu total sebuah kejadian 
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Siswa menemukan masalah dalam pertandingan gasing yang dilakukan 

secara bergantian dalam cara membandingkan gasing yang paling lama berputar 

untuk menentukan pemenangnya. Siswa tidak lagi dapat membandingkan waktu 

secara langsung karena hanya tersedia sebuah gasing untuk dimainkan sehingga 

tidak ada gasing yang berputar secara bersamaan. Masalah ini mengantarkan 

siswa untuk mencapai referensial level dari pengetahuan yang telah didapatkan 

sebelumnya. 

Siswa menemukan hitungan lisan sebagai salah satu cara untuk 

mendapatkan satuan waktu. Nilai hasil hitungan lisan tersebut digunakan siswa 

untuk menentukan gasing mana yang paling lama berputar dalam suatu 

pertandingan gasing yang dimainkan secara bergantian. Hitungan lisan yang 

didapatkan oleh siswa merupakan suatu alat untuk menghasilkan suatu nilai 

beserta satuannya yang dapat merepresentasikan waktu putaran gasing yang 

secara matematis dapat dibandingkan.. Hasil dari hitungan lisan siswa inilah yang 

menjadi model-of dari model yang dikembangkan siswa pada aktivitas 

sebelumnya karena nilai dari hitungan tersebut digunakan sebagai obyek 

pembanding yang secara lebih jelas dapat digunakan sebagai bukti dari 

perbandingan tersebut. 

Pengukuran waktu putaran gasing dilakukan oleh siswa dengan cara 

menghitung pergerakan jarum detikan bersamaan dengan mulainya putaran gasing 

sampai berhentinya gasing. Strategi ini merupakan hasil dari model-of yang telah 

didapatkan siswa ketika melakukan hitungan lisan. Strategi yang didapatkan siswa 

di atas menunjukkan bahwa siswa cenderung untuk melakukan cara yang sama 

sebagai proses pada general level dalam mengukur waktu walaupun alat ukur 

waktu yang digunakan telah beralih dari alat ukur non-standar menjadi alat ukur 

standar. 

Hitungan putaran penuh jarum detikan muncul ketika siswa mengukur 

waktu pembacaan cerita yang berlangsung selama sembilan menit. Siswa sudah 

tidak menggunakan satuan detik lagi dalam mengukurnya karena waktu dari 

pembacaan cerita menghasilkan nilai yang terlalu besar untuk dihitung secara 

lisan. Siswa hanya menuliskan jumlah putaran penuh dari pergerakan jarum 

detikan yang telah dilewati yang berarti siswa hanya menggunakan satuan menit 

walaupun masih menggunakan jarum detikan. Strategi ini menunjukkan bahwa 

siswa mengetahui penggunaan satuan waktu yang harus sesuai dengan obyek yang 
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akan diukur waktunya agar pengukuran dapat dilakukan dengan mudah. Dari sini 

dapat diketahui bahwa siswa mengembangkan model-of dari satuan detik yang ada 

pada jam untuk digeneralisasikan pada satuan menit. 

Interaksi antara siswa dengan jam pada aktivitas sebelumnya menjadikan 

siswa memanfaatkan apa yang ada di dalam jam untuk menentukan nilai dari hasil 

pengukuran waktu. Strategi menghitung spasi di antara posisi awal dan posisi 

akhir jarum jam digunakan kembali oleh siswa ketika menentukan durasi waktu 

yang disajikan melalui gambar jam. 

Dua buah cara yang tidak menjamin bahwa siswa memahami konsep durasi 

waktu, bahkan cenderung tidak mengerti, yaitu: 

o menghitung jumlah garis-garis penanda pada jam  (Gambar 39) dan 

o menghitung loncat 5 dengan berpatokan pada bilangan-bilangan yang ada pada 

jam. 

Cara lain yang mengindikasikan bahwa siswa telah mengetahui konsep dalam 

pengukuran waktu, yaitu: 

o menghitung interval-interval yang terletak di antara garis-garis penanda dan 

o menghitung loncat 5 dengan berpatokan pada interval-interval yang terletak di 

antara bilangan bilangan yang ada pada jam. 

Kemampuan siswa dalam melakukan strategi-strategi ini menunjukkan 

pemahaman siswa telah mencapai formal level berdasarkan model-for yang telah 

didapatkan sebelumnya, yaitu pergerakan jarum jam yang merepresentasikan 

waktu sebuah kejadian. Terlebih lagi ketika siswa telah menjumlahakn total durasi 

waktu dari semua kejadian yang berlangsung secara berurutan. 

Secara ringkas, lintasan belajar yang sudah dipaparkan di atas dapat dilihat 

pada skema urutan proses pembelajaran yang dilakukan siswa pada Gambar 6. 

 

G. Kesimpulan dan Saran 

1. Kesimpulan 

Peranan dari permainan gasing tradisional adalah sebagai konteks untuk 

mengawali pembelajaran pengukuran waktu dalam satuan detik. Penggunaan 

konteks permainan gasing tradisional secara alami membawa siswa untuk 

melakukan penemuan kembali masalah pengukuran waktu dalam pembelajaran. 

Permainan gasing tradisional juga mampu mengantarkan siswa untuk mempunyai 
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kebutuhan terhadap kegiatan mengukur waktu menggunakan alat ukur waktu 

standar. 

Lintasan pembelajaran pengukuran waktu menggunakan permainan gasing 

tradisional yang didapatkan dari hasil penelitian adalah bertanding gasing secara 

bersamaan, bertanding gasing secara bergantian, mengukur waktu menggunakan 

jam, menentukan durasi waktu menggunakan jam, dan menentukan waktu sebelum 

dan sesudah dari suatu kejadian. 

2. Saran 

a. Pembelajaran yang menyertakan konteks seperti permainan gasing tradisional 

diharapkan dapat diterapkan oleh guru dalam pembelajaran pengukuran waktu 

sebagai salah satu variasai pembelajaran yang dilakukan di kelas. 

b. Siswa diharapkan dapat terus mengembangkan kemampuan berpikir logis 

matematis menggunakan pengetahuan yang sudah dimilikinya dengan 

diberikannya masalah-masalah dalam konteks yang disajikan. 

c. Pihak sekolah diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap guru dan siswa 

yang mengimplementasikan pembelajaran yang mengikutsertakan keterkaitan 

antara matematika dengan kehidupan siswa. 

d. Pembuat kebijakan pendidikan memfasilitasi pembelajaran yang dapat 

manampung kemampuan penalaran siswa sampai pada tingkat tertinggi.  

e. Lintasan pembelajaran ini merupakan salah satu contoh desain yang memiliki 

potensi untuk dapat dikembangkan oleh para peneliti lain menuju ke 

pemahaman siswa yang lebih dalam tentang pembacaan waktu dan konversi 

nilai antar satuan-satuannya. 
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