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Hasil Kajian Kebijakan Kurikulum Pendidikan
Matematika di Indonesia 

• Sebagian besar guru belum memahami bahkan
memiliki dokumen SI

• Kepadatan materi cukup tinggi, tidak
tertampung oleh alokasi waktu (guru masih
mengacu pada menghabiskan materi bukan KD
dan SK

A. Aspek penyusunan program:
• Guru kesulitan merumuskan indikator

berdasarkan SK dan KD
• guru kesulitan menyusun silabus
• guru kesulitan menjabarkan SK/KD menjadi

materi dan bahan ajar
B. Aspek Pelaksanaan KBM
• Materi hanya diambil dari buku pegangan
• Proses KBM masih konvensional
• Penilaian dan pelaporan ketiga ranah belajar kurag
cocok untuk matematika
• penilaian tidak sesuai KD krn mengambil soal-soal
dari buku
• belum memanfaatkan ICT dan lingkungan
• siswa tidak terampil menggunakan media dan alat
peraga
• tidak ada tenaga kompeten yang bisa membantu
menyelesaikan masalah KTSP



• Benahi ketrampilan dalam menjabarkan SK dan KD menjadi
indikator

• Bekali tenaga pendidik/calon pendidik matematika dengan
pengetahuan dan ketrampilan menggunakan startegi
mengajar yang variatif dan berhubungan dengan konteks

• Bekali tenaga pendidik /calon pendidik dengan pengetahuan
menggunakan media pembelajaran matematika

Berdasar Hasil Kajian Kebijakan Kurikulum
Pendidikan Matematika di Indonesia 

Bekali calon tenaga pendidik matematika
dengan konsep yang benar



Berpikir Aljabar

Menurut Kaput (1999); terdapat 5 bentuk
logika aljabar:

1. Generalisasi dari aritmatika dan pola

2. Pemanfaatan simbol

3. Pembelajaran tentang struktur sistem
bilangan

4. Pembelajaran tentang pola dan fungsi

5. Pemodelan matematis



Bagaimana mengembangkan kemampuan
berpikir aljabar sejak dini?

A. Generalisasi dalam Bilangan dan Operasi

• Simbolisme

• Variabel dalam persamaan

B. Memperjelas Struktur dalam Sistem Bilangan

• Membuat dan membuktikan dugaan

• Pola-pola berulang

• Bagan dan pola bilangan

• Pola yang berkembang- pengenalan fungsi

• pernyataan umum fungsi dari pola

• Membuat grafik dari pola



Bagaimana mengembangkan kemampuan
berpikir aljabar sejak dini?

C. Konsep dan Representasi Fungsi

• 5 representasi fungsi

• membuat hubungan antar representasi fungsi

D. Eksplorasi dengan Hubungan Fungsional

• Hubungan di dunia nyata

• situasi-situasi proporsional

• fungsi dan pengukuran

• Fungsi dari diagram pencar



Bagaimana mengembangkan kemampuan
berpikir aljabar sejak dini?

E. Generalisasi tentang Fungsi

• Analisis tentang laju perubahan

• Klasifikasi berbagai jenis fungsi berdasarkan grafik

atau persamaannya

F. Pemodelan Matematika



Simbolisme dan Variabel dalam Persamaan

• Konsep variabel dan simbolisme dikembangkan secara bersamaan

Arti tanda “=“

1. Siswa perlu mengetahui dan memahami hubungan dalam sistem
bilangan

2. Biasanya siswa akan menemui tanda tersebut pada soal-soal dalam
bentuk eskpresi aljabar

1. Kenalkan dengan kalimat/pernyataan terbuka dan pernyataan
benar/salah

2. Arahkan kepada kemampuan berpikir relasional



Contoh

• Kalimat Terbuka

1. 5 + 2 = 7 + □

2. 12 - □ = 15 – 6

3. 20 x 48 = □ x 24

4. □ : 4 = 15 : 3

5. 81 : 9 = □ : 7 

• Kalimat Benar/Salah

1. 4 + 5 = 8 +1 

2. 6 – 3 = 7 – 4 

3. 674 – 389 = 664 – 379

4. 5 x 84 = 10 x 42

5. 64 : 14 = 32 : 28

Selesaikan permasalahan tersebut dengan menggunakan
strategi berpikir relasional !



Konsep Variabel

• Variabel sebagai Kuantitas
yang bervariasi

1. a + 12 = 20 – b

2. Jika salah satu variabel
berubah maka variabel lain
juga berubah bukan karena
kedua variabel itu berbeda
sehinga nilainya berbeda

3. Manfaatkan konteks pada
situasi ketika variabel
bervariasi

Variabel sebagai nilai yang
tidak diketahui

1. Dikenalkan pada kalimat terbuka
dengan simbol □

2. Mulai dengan tanyakan nilai yang
seharusnya ada dlm □, lalu
lanjutkan dengan pertanyaan
tentang bilangan yg memenuhi

3. □+□+□+5 =□ + 19

4. Terdapat konvensi tentang

penggunaan variabel jamak

Agar siswa dapat bekerja dengan ekspresi yang mengandung variabel tanpa hars
berpikir tentang bilangan tertentu atau bilangan yang diwakilkan oleh hurut tertentu



Persamaan atau Pertidaksamaan
Manfaatkan Konsep Timbangan

(3 x 2) + 6 3 x 15 
2a – 1  5(a+ 3) 

2a   5a + 15 + 1 

– 3a   16

a   - (16/3)

Cek !

2(-16/3) – 1  5(-16/3 + 3) 

-32/3  – 3/3 - 80/3 + 45/3 



Manfaatkan Konsep Timbangan

13 21 14



1. Belajar fakta dasar

2. Belajar strategi berhitung

3. Memeriksa struktur atau sifat operasi aritmetika
secara eksplisit

4. Mengekspresikannya dengan cara yang umum

Mempelajari Struktur di Sistem Bilangan

Membuat Dugaan dan membutikan Dugaan

(Membuktikan suatu pernyataan itu benar merupakan inti

dari mengerjakan matematika )





sMembuktika Dugaan

Ajukan pertanyaan “apakah dugaan tersebut
selalu benar? Bagaimana cara kita
membuktikannya?”

1. Siswa menggunakan argumentasi “guru saya
dulu bilang begitu”

2. Siswa membuktikan menggunakan contoh

3. Mencoba menggunakan beberapa bentuk logika

Bandingkan dengan SI dan SKL  pada SD,  SMP , 
dan SMA di Indonesia !



Keutamaan dan Kebijaksanaan

Tidak harus semua siswa dapat
membuat dugaan, namun yang terpenting

adalah pastikan semua siswa dapat
dengan aktif mempertimbangkan

validitas atau kebenaran dari semua
dugaan yang dibuat !

Membangun kemampuan berpikir logis


