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ORIENTASI KURIKULUM MATEMATIKA SEKOLA}I }AIY ALTER}-ATIF
PELAKSANAANNYA DI INDONESIA MEI}IASUKI flRA GLOBALISASI

Karman La Nani
Pendidikan Matematika FKIP Universitos lihairun

Abstrak : Matematika sekolah merupakan unsur-unsur dan bagian-bagian matematika yang
dipilih atas dasar; makna kependidikan, dan tuntutan perkenrbangan ),ang nyata dari
Iingkungan hidup yang senantiasa berkembang seiring dengar"r kemajuan ilmu pengeiahuan
dan teknologi. Alternatif matematika sekolah perlu ditakukan oleh semua pihak yanA terkait,
terutama guru sebagai pelaku pendidikan. Alternatif dirnaksud meliputi; materi pelajaran
matematika yang tercantum dalam kurikulum yang diterapkan clijenjang pendidikan formal,
bekal pengetahuan seorang guru yang diperoleh dibangku pcndiciikan ionnal maupun yang
didapati melalui kesempatan penataran-penataran ketrampilan guru, proses belajar mengajai,
evaluasi hasil belajar, penguasaan materi pelajaran, dan supervisi lapangan.

Kurikulum merupakan usaha sekolah yang terencana untuk mempengaruhi anak
belajar dibawah tanggungjawab sekolah. Keberadaan kurikulum senantiasa besifat relatif dan
dapat berubah secara kontinu, mengikuti perubahan masl'arakat akibat kemajuan ilnru
pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Orientasi kurikulum matematika )'ang *errguiuh kepada
upaya-upaya umum untuk Inasa depan, meliputi : orientasi kepada kemampuan yang
transferable, orientasi kepada kemampuan optimal sekolah, dan orientasi kurikulum
matematika.

Oleh karena itu persiapkan tenaga kependidikan matcmarika (guru) dipcrlukan
penerapan dan pengembangan materi matematika secara terperinci sesuai depgan
spesifikasinya. Proses persiapannya perlu digalakkan kegiatan peirataran dan pembinaan
ketrampilan guru matematika dan rnenyiapkan kebutuhan pengajarair matematika, baik ,vang
harus disiapkan guru, maupun yang akan dipelajari sisrva.

r,ENI}AT{ULU/\}i

Matematika 1'ang dimaksudkan dalam uraian ini aclalah lnatentatika sekolah atau

mate matika yang diajarkan (sesuai kurikuluni) dijenjang persekolahan. Menurur

R.Soedjadi (1gg1) bahwa, pada dasarnya matematika sekolah merupakan unsur-unsur dan

bagian-bagian matcinatika yang dipilih atas dasar: (1).lvfakna Kependidikan, yaitu untuk

inengembangkan kemampuan dan kepribadian peserta didik ; l2).Tuntutan perkernbaitgan

. ang nyata dari lirrgkungan hidup yang senantiasa berkembang sciripg dengan kemajual ilmu

-'3ngctahuan dan tcknologi .

Matematikii sekolah nierupakan saiah satu dasar pengctahuan yang anrat penrine

dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. seperti y'ang teiah diantanatkal dalam UUD
1945 alinea ke-empat. Keberhasilan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. dalam i,aj inr
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rl:gsa Indonesia akan mampu tetap tegak dan tegar dalam bersaing di era industrialisasi.
. rnunikasi, dan iformasi yang bersifat modern.

Kaitannya dengarl upaya mencerdaskan kehidupan bangsa clap tantangan \anq akan

:":adapi bangsa Indonesia di era supermoclern, perlu kita kcnrbali bcrtanya; bagainlana

"::Caan nyata (kondisi) pendidikan matematika di Indonesia clervasa ini ? ; Sudahkah siap

-3:'gan mantap untuk mendukung upaya yang dimaksudkan ?. Sesuai pengarnatan Ccngan

:ienssunakan data hasil ujian akliir nasional (UAN) menunjukkan bahrva pendidikan

-'3tematika yang wujud umumnya adalah pengajaran matematika dalam setiap levcl atau

::ikatan pendidikan formal, perlu adanya pembenahan yang anrat mcndasar. Karena secara

::' (n)'ata) dilapangan, animo peserta didik dalam mcngemtrangkan dirinya clengan ilnr-r
::a:ematika cukup memprihatinkan. Permasalahan ini rnemerlukan a<Jany,a pembena5an !ang
:""'liat demi penerapan kurikulum matematika yang tepat. Dalam upa,va pcmbenahan iersebut
-.'e:rerlukan suatu keberanian dan kejujuran dari semua unsur terkait, untuk nrelihat
'.;'n\3t33n yang memang terjadi dilapangan, tanpa mencari salah siapa.

Secara ikhlas perlu mengakui kelemahan yang ada. agar dalarn mengarairkan
:::erapan kurikulum matematika demi peningkatan kualitas {ren*rasi bangsa. tidak clapat

:''akukan dengan menutup mata akan kenyataan kemajuan cJunia luar, disanrping tidak
:::nsabaikan akan kenyataan keanekaragaman lingkungan rnasyarakat bangsa kita scndiri.
i':u dituntut harus mampu menatap keluar, namun harus juga t&nggap ke cJalam. Menatap

'":'uar berarti mampu mengikuti perkembangan clan perubairan diberbagai Negara ),ang
::randang bermanlaat bagi perkembangan bangsa kita. Sedangkaii tanggap kedalam berarti

':ju tidak dapat mengabaikan keadaan-keadaan nyata yang ada clan reriadi didalam negeri kita
sendiri.

Oleh karena itu, dalam tulisan ini akan diungkapkan bebcrirpa kenyataan yang acla

:isekitar matematika sekolah dan akan dikemukakan alternative secara unrurn ),ang perlu
:liakukan oleh semua pihak yang terkait, terutama bagi guru sebagai rnotor penggerak

'lperasional) pendidikan, termasuk mahasisrva matematika sebagai calon guru matematika
::rnasa yang akan datang. Kenyataan-kenyataan tersebut menuri.jt I{. Soectjadi (1991) dapat

=eliputi :



''angsa Indonesia akan mampu tetap tegak dan tegar dalam bersaing di era industrialisasi.
komunikasi, dan iformasi yang bersifat modern.

Kaitannya dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa da* tantangan )ang akan
dihadapi bangsa Indonesia di era supermoclern, perlu kita kcnrbali bcrtanya; bagainrana
keadaan nyata (kondisi) pendidikan matematika di Indonesia cle*,asa ini ? ; Sudahkah siap
dengan mantap untuk mendukung upaya yang dimaksudkan ?. sesuai pengarnatan cengan
menggunakan dato hasil ujian akhir nasional (uAN) menunjukkan bahrva penclidikan
matematika yang wujud umumnya acJalah pcngajaran matemaLika dalam setiap levcl atau
tingkatan pendidikan formal, perlu adanya pembenahan yang rmat n:cndasar. Karena secarariil (nyata) dilapangan, animo peserta didik dalam mengemtrangkan dirinya 6engan ilrnr.r
matematika cukup memprihatinkan. Perrnasalahan ini memerl,kan aclanya pembenalran yang
akurat demi penerapan kurikulutn matematika yang tepat. Dalam upa'a pembenahan tersebut
memerlukan suatu fteberanian dan kejujuran dari semua unsur rcrkait, unruk nrerihat
kenyataan yang mcmang terjadi dirapangan, tanpa mencari sarah siapa.

secara ikhlas perlu mengaku i kt)mahan yang ada. agar dalam mengarairkanpenerapan kurikulum matematika demi peningkatan kualitas gcn*rasi bangsa. tidak ctrapatdilakukan dengan menutup mata akan kenyataan kemajuan ciunia ruar, drsamping tidak
mengabaikan akan kenyataan keanekaragaman lingkungan m*syarakat bangsa kita sendiri.
Kita dituntut harus mampu menatap keluar, namun harus j*g* ta.ggap ke dalam. Menarap
keluar berarti mampu mengikuti perkembangan dan perubahan diberbagai Negara ),ang
dipandang bermanlaat bagi perkembangan bangsa kita. Sedangkan tanggap kedalarn berarti
kita tidak dapat mengabaikan keadaan-keadaan nyata yang ada cran teriadi didalam negeri kita
sendiri.

oleh karena itu, dalam tulisan ini akan diungkapkan bcbernpa kenyataa, yang acla
disekitar matematika sekolah dan akan dikemukakan alternatir:e secara unlum yang perlu
dilakukan oleh semua pihak yang terkait, terutama bagi guru sebagai motor penggcrak
(operasional) pendidikan, termasuk mahasisrva matematika sebagai calon guru matematika
dimasa yang akan datang. Kenyataan-kenyataan tcrsebut menurut It. soecljadi ( Igg l) dapat
meliputi :



1. Seputar Materi Pelajaran

Materi pelajaran yang dimaksud adalah materi pelajaran matentatika 1'ang tercanturn

dalam kurikulum atau dalam pelajaran yang baku, terutama yang diterapkan dijenjang

pendidikan formal, mulai tingkat pendidikan dasar hingga tingkat pendidikan mettcngair.

Dari sejumlah materi yang diterapkan masilt terselip beberapa bagian yang perlu ciitinjau

baik materi maupun penerapannya di sekolah.

Pembekalan Kepada Guru

Bekal pengetahuan seorang guru terutama yang diperolch dibangku penciidikan

formal maupun yang didapati dalam kesempatan penataran-penataran ketrampilan guru.

Dari bekal pengetahuan ini terkadang terjadi kesalahpahaman guru dalam mentransferkan

ilmu pengetahuan yang dirnilikinya kepada peserta didiknya. Karena meskipun ada

pembinaan yang cukup terorganisasikan, narnun masih terdailat kelemahan pemaltaman

akan materi ajar yang cukup serius yang dilakukan, baik disengaja ataupun tidak.

Sehingga dalam rangka mengungkapkan perrnasalahan seperti ini, perlu adanya

kejujuran dari setiap guru matematika untuk mengemukakan kesulitan ,vang dihadapi

dilapangan. Dan mahasis'''va dalam hal ini mahasisrva ntatern*tika sebagai pemikir murni

harus senantiasa tanggap dalam mengifentarisasikan sejumlalr penna-salahan )'ang terjadi.

baik oleh guru matematika, maupun sisrva sebagai generasi bangsa.

Proses Mengajar Belajar

Sebagai akibat butir I ( satu ) dan 2 ( dua ) diatas, nampaknya terlihat aciany'a

kekeliruan dalam pelaksanaan rnengajar dikelas, yang antara lain meliputi : Kekcliruan

mengajarkan konsep - konsep tertentu dalarn matematika, sisrva tidak diperkenankan

menghafal dalarn mengajar matematika, kurang melakukan upaya penumbuhart da1'a

kreatifitas belajar bagi sisr,va.

Evaluasi hasil belajar

Evaluasi hasil belajar senatiasa dapat digunakan sebagai sirlah satu komponen pcnting

dalam upaya mengetahui secara tepat kualitas hasil proses belajar mengajar. Nilai yang

diperoleh melalui evaluasi yang dapat menggambarkan kcmampuan peserta didik )'anq

sebenarnya. Begitu pula dengan pelajaran matematika seringkali atau hampir setiap saat

terjadi kesamaan nilai , yang diakibatkan oleh antara lain : (l).Soal yang tidak rnengukur

kemampuan matematika yang diharapakan; (2). Adan1,'a desakan atau tekanan dari pihak

tL.

4.



J.

tertentu kepada guru ; (3) Adanya sifat guru yang tidak nrerr:iliki rasa tanegune jaqab

karena pengalaman pendidikannya atau karakteristik Iainnya

Penguasaan materi ajaran

Mencermati empat kenyataan yang telah dikemukakan cjiatas ticlaklah diherankan biia

dijumpai kenyataan kurangnya penguasaan materi ajaran oleh peserta didik. Adaiah

kenyataan yang terjadi bahrva, banyak peserta didik tidak mainpu menyelesaikan soal dan

masalah yang scdikit saja keluar dari kurikulum. Apalagi kclcrnahan ini telah terjadi

secara berentetan, mulai masalah-masalah yang sederhana hingga kemasalah yang lebi5

kompleks.

Supevisi lapangan

Dalam proses belajar mengajar, sering teselip kckeliruan dari guru <Ialarn

menguraikan konsep yang diajarkannya kepada sisu,a. Kckeliruan ini apabila tidak

diluruskan, maka akan terpenclam secara berlarut - larut. I lai ini disebabkan , ki:rang

berfungsinya pengawasan secara tepat. Terkadang yang dilifuat / diamati hanya cara

mengajarnya saja, tanpa diketahui adanya kekurangan konsep )'ang diajarkan.

KURIKULUM MATEMATIKA SEKOLAH DI INDONESM

Perkataan kurikulum dikenal sebagai suatu istilah dalam Cunia pendidikan, telutanra
pendidikan formal yang dikelola secara terstuktur dan berjenjang.

Menurut S. Nasution (1995: 8 ) bahrva kurikulum adalah sesuatu ),ang direncanakan sebagai

pegangan guna mencapai tujuan pendidikan. Dengan berbagai panclangan tentang kurikulum.
dijelaskan pula bahwa kurikulum dapat ditinjau dari beberapa segi. antara lain : (l)
Kurikulum dapat dilihat sebagai produk, yakni sebagai hasil karya para pengembang

kurikulum. (2) Kurikulum dapat juga dipandang sebagai prograrn" yakni alar yang dilakukan

oleh sekolah untuk mencapai tujuannya. (3) Kurikulum dapar c.lipanrJang sebagai hal - hal

yang diharapkan akan dipelajari oleh sisrva, yakni pengetahuan, sikap, dan ketrarnpilan

tertentu. (4) Kurikulum sebagai pengalaman siswa yakni tentang apa yang secara aktual

terjadi kepada setiap siswa.

Dengan demikian, ketidakpuasan dengan kurikulum yang bcrlaku adalah sesuatu ),ang
biasa dan merupakan dorongan untuk mencari kurikulum banr yalrg clianggap lebih ciektif
dan efesien. Hal inilah Yang menyebabkan kurikulum dapat bersifat relarif. rncrnil:ki



kelernahan dan kelebihanya sendiri-sendiri. Artinya, pembcrlakuan kurikulurl dapar

merupakan hasil revisi atau tambahan, bahkan pula dapat berupa suaiu hasil perubahan iotal .

Dalam bukunya yang lain, S. Nasution (1989:5) nrcnjclaskan bahrva. kurikulunr

bukan hanya rncliputi sctnua kcgiatan yang dircncarrakan, lrrclainkarr juga rncrtrJrakan

peristiwa-peristiwa yang terjadi dibawah pengalvasan sekolah. Dari pengertian ini kurikulum

dapat bermakna sebagai kegiatan kurikuler yang besifat formal dan nonformal (ko-kurikuler).

Mencermati dua pengertian kurikulum diatas, dapat tiikatakan bahrva kuriliulum

adalah segala usaha sckolah untuk.mempengaruhi anak belajar, dikelas. dihalaman sekolah

maupun diluarnya dibawah tanggung jawab sekolah.vang mentpengaruhi anak clalam

pendidikannya. Lembaga pendidikan formal dalam hal ini sekolah scbagai pelaksana

kurikulum yang diberlakukan senantiasa direalisasikan oleh setiap guru bidang srudi dalam

menjalankan tugas sebagai tenaga educatif yang berhadapan secara langsung dengan pesefia

didik dalam proses pembelajarannya. Disini guru ditekankan untuk memperhatikan beberapa

komponen dasar dalam kurikulum. Menurut S. Nasution ( 1995:18 ) bahrva terdapat empat

komponen kurikulum, yaitu : (l) Tujuan , (2) Bahan pelajaran, (3) Proses belajar mengajar,

dan (4) Evaluasi atau penilaian. Dari keempat komponen di atas saling berhubungan antara

satu dengan yang lainnya dan senantiasa turut mengalami perul:ahan. Sebaliknya,iika salah

satu komponen itu jelas, maka tiga komponen yang lainnya pul'i jcla.s adanya.

Oleh karena itu, keberadaan kurikulum senantiasa besifat relatif dan dapat berubah

secara kontinu, mengikuti perubahan masyarakat akibat kernafuan ilmu pengetahuan dan

teknologi (IPTEK). Dalam kurikulum yang sekarang ini jugo masih jelas tcrlihat

penekanannya lebih terletak kepada apa yang harus diajarkan. tctapi kurang mengarahkan

kepada bagaimana mengajarkan materi ajarannya. Hal ini dapat terlihat pada Garis - garis

Besar Program Pengajaran ( GBPP ) yang jelas menunjukan rincian topik yang harus

diajarkan, dan hampir tidak ada fariasi contoh bagaimana mcngajarkan topik itu. Pada

dasarnya kurikulum dibuat untuk dapat memenuhi tuntutan kchidupan masyarakat maupun

tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sctiemikian pesat, dan sudah

langsung mempengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat sctiap hari.

Dengan persoalan yang dimaksudkan tidak dapat clipr.rngkiri bahrva keduclukan

matematika dalam perkembangan suatu bangsa dimasa depan akaii lcbih penting, baik dalam

makna formal (penataan nalar dan pembantukan sikap mental ) maupun dalam makna



material menyangkut penggunaan matematika. Perkembangan IPI'EK semakin menunrui

pemelihan materi matematika yang tepat untuk melayaninya. I;ri jclas menuntut fleksibilitas

kurikulum matematika itu sendiri

Bangsa Indonesia yang berasaskan pancasila dan ULJD 1945, dengair sifat

kebhinekaannya itu memerlukan kurikulum matematika yang tidak terkebelakang a[au

membiarkan selalu tertinggal. Indonesia juga memerlukan pola kurikulum yang berani

melankah jauh kedepan dengan tidak melupakan kenyataan yang ada pada masa kini.
Memperhatikan hal-hal tersebut, maka R. Soedjadi ( 199 I ) mengungkapkan bahu,a,

kurikulurn matematika di Indonesia harus diorentasikan kcpada upaya rnengangkat

keterbelakangan dan mengejar ketinggalan. Upaya ini mcntbutuhkan suatu rumusan

kurikulum secara lebih praktis dengan lingkungan yang menuntut tingkat penalaran yang

beragam, baik bagi gurunya maupun peserta didiknya.

KUMKULUM MATEMATIKA SEBAGAI ALTENATIF ORIENTASI rtIASA DEPAN
Pelajaran matematika yang diberikan dijenjang persekolahan, dewasa ini senatiasa

disesuaikan dengan tujuan penyelenggaraan pendidikan dasar dan nicnengah yang mcrujuk

pada UU. Sistim pendidikan Nasional tahun 2003. Dengan mcrnperhatikan uraian diatas,

maka akan diajukan beberapa orientasi kurikulum matematika yang mengarah kepada

upaya - upaya umum untuk masa depan. Dijelaskan oleh R" Soedjadi (1991) bahwa

orientasi kurikulum matematika dimasa depan dapat meliputi :

I. Orientasi kepada kemampuan ysng transferable

Dalam tahun - tahun mendatang lebih-lebih apabila bangsa Indonesia telah semakin

jau memasuki era globalisasi, akan semakin terasa adanya tuntutan yang tinggi akan kualitas

manusia Indonesia. Kualitas yang maksudkan bukan hanya terganbar pada tiuzatr ataupun

gelar yang disandangnya. Kualitas yang dimaksudkan adalah kreatifitas seseorang dalam

menjalankan dan menangani suatu masalah. Kualitas tinggi itu juga tidak hanya didasarkan

kepada ketrampilan atau kernampuan otaknya, tetapi juga sikap - sikap pribadinya selagi

berada ditengah-tengah arus negatif yang seringkali tersarnar. Sehingga dalam rangka

keikutsetaan membentuk manusia Indonesia yang berkualitas, pcnllajaran matematika tidak

cukup lagi hanya membekali peserta didik dengan ketrampilan menggunakan matematika

lebih-lebih hanya membekali peserta didik dengan menyelesaikan soal EBT,,\NAS. Tetapi

6



pengajaran matematika yang besumber dari kurikulum harus bcrani untuk diarahkan keoa,Ja

tttctrttnri;ttltkcntlrangkalt kcmatnpuiut yang transl'crablc cJalnrn kchicllparr sisg,:r kclak. h,ik
bagi lingkungan yang terkebelakang maupun lingkungan yang sucJah maju, siap mcneejar
ketertinggalan Incionesia dari jajaran negara negara maju didunia. Kemampuan
kemampuan yang transferabie yang dapat ditumbuhkan mclalui pengajaran nratematika
tidaklah hanya mengarah kepada kemampuan atau ketrampilan menerapkan matematika saja,
akan tetapi mengarah kepada : (a) Kemampuan menerapkan, menggunakan matematika
dalam bidang - bidang Iainnya , (b) Kemampuan berpikin anrara lain ; melalui analisis,
sintesis dan menginstruksikan terbentuknya suatu model, (c) Kcmampuan mcmbct1akan
benar dan salah disertai dengan kemampuan dalam mengemukakan alasan - alasan yang logis
dan besifat konsisten, (d) Kemampuan kerja keras, konscntrasi dan madiri, dan
(e) Kemampuan memecahkan masalah dengan menggunakan pcrnikiran matematika.

Untuk mencapai kemampuan - kemampuan tersebut maka proses belajar nrengajar
tidak perlu bertumpuk kepada banyaknya meteri yang harus diajarkan, tetapi lebih
ditekankan kepada materi-materi yang esensial yang dapat diolah sedemikian rupa sehingga
mampu mendorong tumbuhnya kemampuan * kemampuan yang <Jimaksud.

Menurut w'S'Winkel ( l99l:3) dalam menyelidiki kemapuan - kemapuan belajar bahrva.
proses belajar mengajar sedemikian haruslah menumpuhkan upaya daya penciptaan iklim
yang memungkinkan tercapainya opitimalisasi interaksi antara clemen proses belajar
mengajar dan optirnalisasi keikutsertaan seluruh sience olch pcserta didik termasuk
pengertian belajar dengan mengerjakan.

7- orientasi kepatla kemampuan optimal sekolah

Keluasan wilayah Indonesia, keanekaragaman lingkungan sekolah dan kemampuan
masih tetap perlu diperhatikan menuju peningkatan kualitas hasil pendidikan. Dr.ngan
demikian matematika sekolah di masa depan perlu diorientasikan kepada kenyataan mase
lalu, kondisi masa kini dengan kemungkinan masa depan. Dalarn perrnasalahan ini
merupakan problema yang perlu diperhatikan dalam penyusuilan kurikulum yang fleksibel
yang memungkinkan upaya mengajar ketingalan Indonesia clari negara lain, sekaligus
mengangkat keterbelakangan yang ada. Tanpa terkecuali akan ekistensinya ciaiam
penyusunan kurikulum matematika yang akan diterapkan pacla setiap level pendidikan
formal, mulai dari sekolah dasar ( sD ), SLTP, sMU dan perguruan Tinggi ( pT ).



3. Orientasi kurikulum matematika

Memperbincangkan materi matematika sekolah berarti .iuga bcrbicara tcntans

sebagian dari kurikulum yang dicanangkan secara nasional. Materi nratcmatika yang akan

diberikan kepada peserta didik di SD, SLTP. dan SMU serta P'l' iiarus diorientasikan kcpada

kebutuhan jenjang pendidikan dan berorientasi pada kemampuan lulusannya. baik dalam

penerapan kehidupannya, maupun kemungkinan untuk melanjutkan studinya. Namun bukan

berarti semua materi matematika yang saat ini memang tengah herkembang dimasukan

kedalam penyusunan kurikulunr yang dimaksudkan. Tetapi pcrluh disesuaikan dcngan

kebutuhan level atau tingkatan pendidikan itu sendiri, dengan nlcmperhatikan keterkaitannya

antara satu jenjang dengan jenjang lainnya. Dan diharapkan dapat memperhatikan adanya

materi - materi baru yang relevan dengan tuntutan perkembangan ilnlu pengetahuan.

P END I D IITAN TE NAGA KE P E ND I D IKAN *{AT EMA TIKA

Sudah barang tentu segala upaya pembenahan maternatika sekolah harus mendapat

perhatian atau bahkan harus menjiwai proses pendidikan tenaga kependidikan maten:atika.

Tenaga kependidkan matematika yang dimaksudkan adalah seseorang ,vang berfungsi sebagai

guru matematika, pengawas matematika. peneliti matematika sekolah, pengembilngan

model model pengajaran matematika, dan pengelola matcmatika adalah sama pcnting

dengan materi apa yang akan diajarkan ( R. Soedjadi , l99l ).

Ini berarti bahrva, pencarian alternatif cara mengajar suatu topik matematika sekolah

perluh mendapat perhatian yang besar dan harus dihubungkan clcngan pembekalan praktek

mengajar bagi calon guru ( dalam hal ini adalah mahsisrva rnatematika ). Karena periu

diketahui bahwa, kemampuan peserta didik dalam mempelajari matematika atau bidang

lainnya selalu heterogen. Kemampuan sisrva dimaksud dipengaruhi oleh sejumlah {bktor

yang melingkupi segala aktivitas setiap siswa baik yang datans dari Iuar dirinya, maupun

yang muncul secara internal dari dalam diri siswa itu.

Sebagai faktor internal dan eksternal, senatiasa didonrinasi oleh adanya proses

organisasi pengalaman belajar. Menurut Herman Hudoyo ( 1979:23 ) bahwa, )'ang

dimaksudkan derrgan pengalaman belajar adalah interaksi antara sis'*a dan topik - topik

matematika dibarva koordinasi guru sebagai fasilitator schingga dapat menl'ebabkan



terjadinya perubahan tingkah laku siswa. Pengalaman belajar ini dipilih sedemikian rupa

sesuai dengan obyektif yang telah dirumuskan agar hasil ),ang diinginkan <lapat tercapai.

Dari uraian diatas, jelaslah bahwa dalam persiapkan tenaga kepcndidikan matematika
( guru maupun calon guru ) diperlukan penerapan dan pengembangan materi matenratika

secara terperinci sesuai dengan spesifikasi materi matematika sekolah ),ang akan dan atau

merrjadi tanggung jawabnya kelak. Dengan semakin gencarnya digalakan kegiatan penataran

dan pembinaan ketrampilan guru matematika sekarang ini, mungkin sudah saatnya untuk

menyiapkan segala bentuk kebutuhan dalam pengajaran matenratika. Baik yang harus

disiapkan guru, maupun yang akan dipelajari sisrva.

PENUTAP
Upaya pembcnahan dan peningkatan mutu pcndiciikan mcnrerlukan suatu kebcranian

dan kejujuran dari semua unsur pengelola pendidikan dalam memperhatikan dan menata akan

kenyataan yang ada, rnulai materi pelajaran, pembekalan kepacia guru atau calon guil,
kualitas proses belajar mengajar, pelaksanaan evaluasi, clan penguasffan bahan ajaran olc5
gutu, serta adanya supervisi lapangan sebagai pengontrol akan pelaksanaan pendidikan secara

terstruktur. Keberadaan kurikulum bersifat relatif dan dapat berutra secara kontinu mengikuti
perkembangan masyarakat sebagai akibat kemajuan IPTEK. futrenyusun kurikulurn tidak
lianya ditekan kepada apa yang harus diajarkan tetapi jrgu diarahkan kepada bagainrana

mengajarkan materi ajarannya.

Mencerdaskan kehidupan bangsa memerlukan kurikulurn yang berani melangka
kedepan dengan tidak mengabaikan kenyataan, begitu puia kurikulum matematika.
Mengingat pentingnya matematika, baik dalam makna fonnal ixaupun penggunaan

matematika, maka kurikulumnya harus diorientasikan kepada kemarnpuan yang transferable.

kemampuan optimal sekolah, dan kurikulum matematika itu sendiri yang diterapkan secara
terstruktur dan konsisten berdasarkan jenjang pendidikan formal 1,ang berlaku. Dan sebagai

pengendali operasionalnya perlu dituntun dengan tenaga kepenclidikan matematika ).ang
memiliki kapability profesional. Guna memiliki tenaga kcpendidikan matematrka
dimaksudkan, perlu diadakan pembinaan baik melalui bangku studinya, maupun melalui
pelatihan - pelatihan atau penataran - penataran yang intensif secara berkc.sinambunqan.
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