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BAB I 
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam Undang-undang (UU) No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum yang diharapkan dapat mewujudkan proses berkembangnya kualitas pribadi peserta didik sebagai generasi penerus bangsa di masa depan, yang diyakini akan menjadi faktor determinan bagi tumbuh kembangnya bangsa dan negara Indonesia sepanjang zaman.

Kurikulum yang dikembangkan dengan berbasis kompetensi sangat diperlukan sebagai instrumen untuk mengarahkan peserta didik menjadi: (1) manusia berkualitas yang mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah; dan (2) manusia terdidik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri; dan (3) warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Kurikulum sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (19) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pengembangan Kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 2006 yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu.

Seluruh ketentuan yang berkaitan dengan Kurikulum 2013 mata pelajaran Matematika, secara utuh bersama mata pelajaran lainnya, sudah dimuat dalam semua ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 yang merupakan Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Ketentuan tersebut berkaitan dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Kompetensi Inti (KI), Kompetensi Dasar (KD), Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum, Silabus, Buku Teks Peserta didik dan Buku Pedoman Guru, serta Pedoman Implementasi Kurikulum. Dengan kata lain tentang apa, mengapa, dan bagaimana mata pelajaran Matematika secara imperatif berkedudukan dan berfungsi dalam konteks sistem pendidikan dan kurikulum secara nasional sudah didukung dengan regulasi yang sangat lengkap.

Pengembangan kurikulum 2013 bersifat sistemik, fleksibel, dan kontekstual. Dalam arti bahwa: pertama, kurikulum sebagai salah satu komponen pendidikan akan saling tergantung dan saling mempengaruhi terhadap komponen yang lainnya; kedua, kurikulum sebagai salah satu komponen pendidikan dapat berubah dan/atau diubah secara mudah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan; dan ketiga, kurikulum sebagai salah satu komponen pendidikan harus dapat menjadi instrumen penghubung antara konsep dan kenyataan. Kurikulum sebagai salah satu komponen pendidikan memiliki keterkaitan yang signifikan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan yang terdiri atas indikator input, proses, dan outcomes. Rangkaian logis hubungan antara kurikulum dan pencapaian mutu pendidikan adalah: (1) adanya input yang memiliki kesiapan mental untuk mempelajari berbagai kompetensi yang terdapat dalam kurikulum; (2) adanya proses pembelajaran yang didukung dengan kurikulum, guru, buku pelajaran, dan peran orang tua; dan (3) adanya outcomes yang berkualitas dan memenuhi standar sebagai produk dari rangkaian proses sebelumnya.

Pedoman Mata Pelajaran Matematika untuk SMA/MA/SMK/MAK ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi bagi para pendidik dalam merencanakan, mengembangkan, dan melaksanakan proses pembelajaran berbasis proses keilmuan (scientific approach) serta penilaian otentik (authentic assessment) pada mata pelajaran Matematika serta pentingnya perubahan cara pandang (mindset) para guru Matematika SMA/MA/SMK/MAK dalam pembelajaran Matematika SMA/MA/SMK/MAK Kurikulum 2013.

B.  Tujuan

Tujuan dari pedoman mata pelajaran matematika untuk SMA/MA/SMK/MAK adalah sebagai berikut.
	Pengembangan, perumusan, penyusunan, dan implementasi rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), bahan ajar dan lembar kerja (LK) secara lebih inovatif, kreatif, efektif, efisien dan kontekstual sesuai dengan kondisi, kebutuhan, kapasitas, karakteristik, dan sosial budaya daerah, sekolah/satuan pendidikan dan peserta didik.

Pengembangan, perumusan, penyusunan, dan implementasi penilaian otentik yang lebih sahih/valid, objektif, adil, terbuka, sistematis, akuntabel dan andal sesuai dengan kondisi, kebutuhan, kapasitas, karakteristik, dan sosial budaya daerah, sekolah/satuan pendidikan dan peserta didik.
Pengembangan, perumusan, penyusunan, dan penggunaan sumber belajar (bahan ajar, lembar kerja, media, alat bantu belajar lainnya) yang lebih inovatif, kreatif, efektif, efisien dan kontekstual sesuai dengan kondisi, kebutuhan, kapasitas, karakteristik, dan sosial budaya daerah, sekolah/satuan pendidikan dan peserta didik.

C.  Ruang Lingkup Pedoman

Buku Pedoman Matematika untuk SMA/MA/SMK/MAK ini secara garis besar terdiri atas enam bab yaitu  Bab I Pendahuluan, menguraikan latar belakang penyusunan panduan mata pelajaran, tujuan dan ruang lingkup isi panduan. Bab II Karakteristik Mata Pelajaran Matematika, menguraikan rasional  pentingnya mata pelajaran matematika yang diberikan di sekolah menengah pertama, tujuan dan ruang lingkup mata pelajaran. Bab III Desain Pembelajaran Matematika, menguraikan pendekatan, strategi, metode, dan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik mata pelajaran matematika sekolah menengah pertama. Bab IV Penilaian, menguraikan bentuk dan teknik penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran matematika sekolah menengah atas. Bab V Media dan Sumber Belajar Matematika, menguraikan berbagai alternatif media dan sumber belajar yang dapat digunakan dalam pembelajaran matematika sekolah menengah atas. Bab VI Guru Mata Pelajaran Matematika dalam Pembelajaran Abad ke-21 menguraikan profil dan peran guru untuk keberhasilan proses pembelajaran abad ke-21.

D. Sasaran Pengguna

Pedoman pengembangan dan implementasi kurikulum mata pelajaran matematika pada jenjang pendidikan SMA/MA/SMK/MAK diperuntukkan bagi pendidik, kepala sekolah/satuan pendidikan, pengawas, dinas pendidikan, orang tua/wali peserta didik, dan tenaga kependidikan lainnya dalam rangka mendukung penyelenggaraan program pendidikan dan secara khusus dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dan sistem penilaian kelas yang efektif, efisien, dan berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan.
























BAB II 
KARAKTERISTIK MATEMATIKA

Rasional 

Matematika merupakan ilmu universal yang berguna bagi kehidupan manusia dan juga  mendasari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, serta mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin untuk meningkatkan dan mengembangkan daya pikir manusia. Perkembangan pesat di bidang teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini dilandasi oleh perkembangan matematika di bidang teori bilangan, aljabar, analisis, teori peluang, dan matematika diskrit.  Untuk menguasai dan mencipta teknologi di masa depan, diperlukan penguasaan dan pemahaman atas matematika yang kuat sejak dini. 

NCTM (National Council of Teachers of Mathematics, 2000) telah menyatakan pentingnya matematika dengan pernyataan berikut: “In this changing world, those who understand and can do mathematics will have significantly enhanced opportunities and options for shaping their futures. Mathematical competence opens doors to productive futures. A lack of mathematical competence keeps those doors closed.” Dalam dunia yang terus berubah ini, siapa saja yang memahami dan terampil dalam matematika akan secara signifikan meningkatkan kesempatan dan pilihan untuk membentuk masa depannya. Kompetensi matematis membuka pintu masa depan yang produktif. Ketiadaan kompetensi matematis membiarkan pintu-pintu tersebut tetap tertutup. Bagi seorang peserta didik keberhasilan mempelajari matematika akan membuka pintu karir yang cemerlang. Bagi para warga negara, penguasaan matematika akan menunjang pengambilan keputusan yang tepat. Bagi suatu negara, kompetensi matematis akan menyiapkan warganya untuk bersaing dan berkompetisi di bidang ekonomi dan teknologi.

Kurikulum matematika saat ini pada dasarnya (dibanyak negara) selaras dengan dengan harapan yang diuraikan dalam kurikulum Amerika Serikat (United States of America (National Council of Teachers of Mathematics Standards), yaitu suatu organisasi profesi pendidikan matematika di Amerika Serikat yang sangat berpengaruh, yang sejak tahun 1980an telah menyerukan diadakannya perombakan secara menyeluruh terhadap praktek pembelajaran matematika di banyak negara, termasuk di Amerika Serikat sendiri, yang antara lain mendorong agar praktek pembelajaran matematika beralih dari pembelajaran yang bersifat teacher-centered ke pembelajaran yang bersifat student-centered, dan mengubah para siswa yang sebelumnya merupakan pembelajar yang pasif (passive learners) menjadi siswa merupakan pembelajar yang aktif (active learners) (NCTM, 1989, 2000). Dalam pembelajaran matematika, seperti dikemukakan dalam NCTM (1989, 2000) diharapkan para siswa akan meningkat kemampuannya dalam hal penalaran (reasoning), pemecahan masalah (problem solving), komunikasi matematis (mathematical communication), koneksi-koneksi matematis (mathematical connections), dan dalam hal menggunakan representasi matematis(mathematical representation). Menurut Brownell (dalam Reys, Suydam, Lindquist, & Smith, 1998), matematika dapat dipandang sebagai suatu sistem yang terdiri atas ide, prinsip, dan proses sehingga keterkaitan antar aspek-aspek tersebut harus dibangun dengan penekanan bukan pada memori atau hapalan melainkan pada aspek penalaran atau intelegensi anak. Untuk terbentuknya kemampuan koneksi matematik tersebut, dalam NCTM Standards (2000) dijelaskan bahwa pembelajaran matematika harus diarahkan pada pengembangan kemampuan berikut: (1) memperhatikan serta menggunakan koneksi matematik antar berbagai ide matematik, (2) memahami bagaimana ide-ide matematik saling terkait satu dengan lainnya sehingga terbangun pemahaman menyeluruh, dan (3) memperhatikan serta menggunakan matematika dalam konteks di luar matematika (Didi Suryadi, 2011).
Studi Trend in International Mathematics and Science Study (TIMSS) dan Program for International Student Assessment (PISA) telah menjadi standar baru bagi pembelajaran matematika. Salah satu tujuan studi dari TIMSS dan PISA yaitu mengetahui kemampuan siswa dalam penalaran, mengidentifikasi, dan memahami, serta menggunakan dasar-dasar matematika yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Atau dengan kata lain, siswa harus memiliki literasi matematika. Konsep tentang literasi matematika dimaksudkan kemampuan individu untuk memformulasikan, menggunakan, dan menginterpretasikan matematika dalam berbagai konteks. Hal ini termasuk penalaran matematis dan menggunakan konsep-konsep matematika, prosedur, fakta, dan peralatan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memprediksi penomena atau peristiwa (OECD, 2013).
Survei TIMMS yang dilakukan oleh The International Association for the Evaluation and Educational Achievement (IAE) berkedudukan di Amsterdam, mengambil fokus pada domain isi matematika dan kognitif siswa. Domain isi meliputi Bilangan, Aljabar, Geometri, Data dan Peluang, sedangkan domain kognitif meliputi pengetahuan, penerapan, dan penalaran. Survei dilakukan setiap 4 (empat) tahun yang diadakan mulai tahun 1999, khusus untuk siswa berusia 14 tahun. Hasil analisis lebih jauh untuk studi TIMSS menunjukkan bahwa soal-soal yang digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dibagi menjadi empat kategori, yaitu: low mengukur kemampuan sampai level knowing , intermediate mengukur kemampuan sampai level applying, high mengukur kemampuan sampai level reasoning, dan advance mengukur kemampuan sampai level reasoning with incomplete information. Sedangkan studi PISA, yang diselenggarakan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) sebuah badan PBB yang berkedudukan di Paris, bertujuan untuk mengetahui literasi matematika siswa. Fokus studi PISA adalah kemampuan siswa dalam mengidentifikasi dan memahami serta menggunakan dasar-dasar matematika yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Studi dilakukan setiap 3 (tiga) tahun yang dilakukan mulai tahun 2000, untuk siswa berusia 15 tahun. Berdasarkan analisis hasil PISA 2009, ditemukan bahwa dari 6 (enam) level kemampuan yang dirumuskan di dalam studi PISA, hampir semua siswa Indonesia hanya mampu menguasai pelajaran sampai level 3 (tiga) saja, sementara negara lain yang terlibat di dalam studi ini banyak yang mencapai level 4 (empat), 5 (lima), dan 6 (enam). 
Indonesia telah empat kali mengikuti TIMSS pada tahun 1999, 2003, 2007, dan 2011 dan beberapa kali mengikuti PISA (Sri Whardani, 2011). Laporan hasil studi TIMSS dan PISA secara umum menyimpulkan bahwa:
	Siswa belum mampu mengembangkan kemampuan berpikirnya secara optimum dalam mata pelajaran matematika di sekolah. 

Proses pembelajaran matematika belum mampu menjadikan siswa mempunyai kebiasaan membaca sambil berpikir dan bekerja agar dapat memahami informasi esensial dan strategis dalam menyelesaikan soal.
Dari penyelesaian soal-soal yang dibuat siswa, tampak bahwa dosis mekanistik masih terlalu besar dan dosis penalaran masih rendah. 
Mata pelajaran matematika bagi siswa belum menjadi “sekolah berpikir”. Siswa masih cenderung “menerima” informasi kemudian melupakannya sehingga mata pelajaran matematika belum mampu membuat siswa cerdik, cerdas, dan cekatan.
Hasil studi TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) menunjukkan siswa Indonesia berada pada rangking amat rendah dalam kemampuan (1) memahami informasi yang komplek, (2) teori, analisis dan pemecahan masalah, (3) pemakaian alat, prosedur dan pemecahan masalah dan (4) melakukan investigasi. Hasil-hasil ini menunjukkan perlu ada perubahan orientasi kurikulum, yaitu tidak membebani siswa dengan konten namun mengutamakan pada aspek kemampuan esensial yang diperlukan semua warga negara untuk berperan serta dalam membangun negaranya pada abad 21.
Studi TIMSS dan PISA tersebut intinya terletak pada kekuatan penalaran matematis siswa serta kemampuan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan kelemahan siswa dalam menghubungkan konsep-konsep matematika yang bersifat formal dengan permasalahan dalam dunia nyata. Memperhatikan rendahnya kemampuan siswa Indonesia dalam survei tersebut, Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebenarnya telah mengantisipasinya dengan melakukan beberapa perubahan kurikulum.
Kelemahan pembelajaran matematika saat ini para siswa tidak dapat menghubungkan konsep-konsep matematika di sekolah dengan pengalaman mereka sehari-hari.Pembelajaran matematika terlalu formal, kurang mengkaitkan dengan makna, pemahaman, dan aplikasi dari konsep-konsep matematika, serta gagal dalam memberikan perhatian yang cukup terhadap kemampuan penalaran dan pemecahan masalah (NCTM, 2014). Sementara Callison (2013) menyebutkan bahwa para siswa membutuhkan pengembangan kemampuan praktis matematika seperti pemecahan masalah, membuat hubungan, memahami berbagai representasi dari ide-ide matematika, mengkomunikasikan proses pemikiran mereka, dan menjelaskan penalaran penalaran yang mereka lakukan. 
Standar kurikulum matematika seharusnya menekankan hubungan (connection) sebagai salah satu proses penting dalam pembelajaran matematika. Pembelajaran harus membuat siswa dapat mengenal dan menggunakan dalam konteks di luar matematika. Hal ini termasuk membuat hubungan terhadap“dunia nyata”, yaitu dunia di luar kelas. Oleh karena itu, menurut Chapman (2012) guru diharapkan menyiapkan sistuasi dunia real dan konteksnya untuk siswa guna membuat ide-ide matematika masuk akal, bisa diterima siswa. Dengan demikian akan memberikan kesempatkan kepada siswa untuk mengenal dan mengapresiasi hubungan matematika dengan kehidupannya. Guru sekarang didorong untuk membantu siswanya membuat hubungan yang lebih realistis antara matematika dengan kehidupan sehingga membuat matematika lebih bermakna. Tetapi menghubungkan matematika dengan kehidupan sehari-hari tidak selalu mudah. Hal ini berarti para guru juga membutuhkan kemampuan untuk dapat mengenali dan memahami tentang hubungan dan aplikasi matematika, yang dapat digunakan untuk mengembangkan pembelajaran matematika. Siswa membangun sendiri pengetahuan melalui proses investigasi tersebut. Guru tidak memberikan jawaban langsung, tetapi dengan keahliannya membimbing siswa dalam membangun pengetahuan dengan menyediakan aktivitas yang mendukung penyusunan pengetahuan oleh siswa. Oleh karena itu, guru harus ahli dalam membuat pertanyaan-pertanyaan dan memotivasi siswa dalam refleksi kognisi yang diperlukan untuk membangun pengetahuan yang diinginkan (Fast dan Hankes, 2011).

Dengan belajar matematika peserta didik diharapkan akan memperoleh manfaat sebagai berikut.
	Mampu berpikir secara sistematis melalui urutan-urutan yang teratur dan tertentu, terbiasa untuk memecahkan masalah secara sistematis, sehingga dapat menerapkannya dalam kehidupan nyata, dan bisa menyelesaikan setiap masalah dengan lebih mudah.
	Mampu berpikir secara deduktif dan induktif untuk membangun dan mengembangkan penalaran matematika yang bersifat deduktif.
	Mampu membentuk sikap yang lebih teliti, cermat, akurat dalam bertindak, taat pada aturan dan prosedur.  
	Mampu menggunakan dan mengaplikasikan matematika dalam kehidupan nyata. 


Kecakapan atau kemahiran matematika merupakan bagian dari kecakapan hidup yang harus dimiliki peserta didik terutama dalam pengembangan penalaran, komunikasi, dan pemecahan masalah yang dihadapi dalam kehidupan peserta didik sehari-hari. Oleh karena itu Mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik mulai dari sekolah dasar, untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, inovatif dan kreatif, serta kemampuan bekerjasama. Kompetensi tersebut diperlukan agar peserta didik dapat memiliki kemampuan memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan informasi untuk  hidup lebih baik pada keadaan yang selalu berubah, tidak pasti, dan sangat kompetitif. Dalam melaksanakan pembelajaran matematika, diharapkan bahwa peserta didik harus dapat merasakan kegunaan belajar matematika.


Tujuan pembelajaran matematika peminatan SMA/MA/SMK/MAK

Setelah mempelajari matematika peserta didik diharapkan dapat: 
	memahami konsep matematika, yang merupakan kompetensi dalam menjelaskan keterkaitan antarkonsep dan menggunakan konsep maupun  algoritma, secara luwes, akurat, efisien, dan tepat, dalam pemecahan masalah. Indikator pencapaian kecakapan matematika, meliputi: 

	Menafsirkan konsep yang telah dipelajari dalam bahasa atau pengetahuan sebelumnya.

mengklasifikasikan objek-objek berdasarkan atribut-atribut penting yang bersesuaian dengan suatu konsep.
mengidentifikasi sifat-sifat operasi atau konsep 
menerapkan konsep secara logis. 
memberikan contoh atau noncontoh (bukan contoh) dari konsep yang dipelajari 
menyajikan konsep dalam berbagai macam bentuk representasi matematis (tabel, grafik, diagram, model matematika, atau cara lainnya) 
mengaitkan berbagai konsep dalam matematika maupun di luar matematika. 
mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup suatu konsep 

Termasuk dalam kecakapan ini adalah menggunakan prosedur, yaitu kompetensi yang ditunjukkan saat bekerja dan menerapkan konsep-konsep matematika seperti melakukan operasi hitung, melakukan operasi aljabar, melakukan manipulasi aljabar, dan keterampilan melakukan pengukuran dan melukis/ menggambarkan/merepresentasikan konsep keruangan. 
Indikator-indikator pencapaian kecakapan ini, meliputi: 
	menggunakan, memanfaatkan dan memilih prosedur

memodifikasi atau memperhalus prosedur 
mengembangkan prosedur
menggunakan matematika dalam konteks matematika seperti melakukan operasi matematika yang standar ataupun tidak standar (manipulasi aljabar) dalam menyelesaikan masalah matematika 

	Menggunakan pola sebagai dugaan dalam penyelesaian masalah, dan mampu membuat generalisasi berdasarkan fenomena atau data yang ada.Indikator-indikator pencapaian kecakapan ini, meliputi: 
	menemukan beberapa contoh atau data dan pola hubungan di antaranya.
	mengajukan dugaan (conjecture) tentang pola hubungan
	memverifikasi kebenaran dugaan pola hubungan
	menggenarisasi pola hubungan yang telah diverifikasi kebenarannya 
	Menggunakan penalaran pada sifat, melakukan manipulasi matematika baik dalam penyederhanaan, maupun menganalisa komponen yang ada dalam pemecahan masalah dalam konteks matematika maupun di luar matematika (kehidupan nyata, ilmu, dan teknologi) yang meliputi kemampuan memahami masalah, membangun model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh termasuk dalam rangka memecahkan masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Indikator pencapaian kecakapan matematika adalah sebagai berikuti:
	memahami masalah 

mengorganisasi data dan mengidentifikasi informasi yang relevan dalam masalah. 
	merumuskan masalah secara matematis dalam berbagai bentuk 
memilih atau mengembangkan pendekatan dan strategi yang tepat untuk memecahkan masalah 
	menafsirkan dan mengevaluasi solusi yang diperoleh
	Mampu mengkomunikasikan gagasan,penalaran serta mampu menyusun bukti matematika dengan menggunakan kalimat lengkap, simbol, tabel, diagram, atau representasi lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. Indikator-indikator pencapaian kecakapan ini, meliputi: 
	memberikan alasan atau bukti terhadap kebenaran suatu pernyataan,

menduga dan memeriksa kebenaran dugaan (conjecture),
memeriksa kesahihan atau kebenaran suatu argumen dengan penalaran induktif atau deduktif,
menurunkan atau membuktikan rumus dengan penalaran deduktif,
menduga dan memeriksa kebenaran dugaan (conjecture).
5.  Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. Indikator-indikator pencapaian kecakapan ini, meliputi: 
a. memiliki rasa ingin tahu yang tinggi 
b. bersikap penuh perhatian dalam belajar matematika 
c. bersikap antusias dalam belajar matematika 
d. bersikap gigih dalam menghadapi permasalahan 
e. memiliki penuh percaya diri dalam belajar dan menyelesaikan masalah 
6. Memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dalam matematika dan pembelajarannya, seperti taat azas, konsisten, menjunjung tinggi kesepakatan, toleran, menghargai pendapat orang lain, santun, demokrasi, ulet, tangguh, kreatif, menghargai kesemestaan (konteks, lingkungan), kerjasama, adil, jujur, teliti, cermat, bersikap luwes dan terbuka, memiliki kemauan berbagi rasa dengan orang lain 
7.  Melakukan kegiatan–kegiatan motorik yang menggunakan pengetahuan matematika 
8. Menggunakan alat peraga sederhana maupun hasil teknologi untuk melakukan kegiatan-kegiatan matematika. Kecakapan atau kemampuan-kemampuan tersebut saling terkait erat, yang satu memperkuat sekaligus membutuhkan yang lain. 

Ruang lingkup pembelajaran matematika wajib SMA/MA/SMK/MAK

Dalam setiap aspek kehidupan, manusia  perlu menyediakan berbagai kebutuhan dengan jumlah tertentu, yang berkaitan dengan aktivitas menghitung dan mengarah pada konsep aritmetika (studi tentang bilangan) serta aktivitas mengukur yang mengarah pada konsep geometri (studi tentang bangun, ukuran dan posisi). 

Saat ini, banyak ditemukan kaidah atau aturan untuk memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan pengukuran, yang biasanya ditulis dalam rumus atau formula matematika, dan ini dipelajari dalam aljabar. Pengukuran dapat dilakukan secara langsung misal panjang atau lebar kertas, kebun, atau rumah serta proses pengukuran yang dilakukan secara tak langsung seperti pengukuran tinggi gunung, pohon, atau pengukuran jarak kapal ke pantai dan ini dipelajari dalam trigonometri.

Cakupan materi matematika sebagai mata pelajaran pada kelompok wajib matematika dan ilmu-ilmu alam di SMA/MA/SMK/MAK merupakan materi yang meliputi Aljabar , Geometri, Trigonometri, Statistika dan Peluang, dan Kalkulus. Kompetensi lulusan SMA ditekankan pada: 
	Menunjukkan sikap logis, kritis, analitis, kreatif, cermat dan teliti,      bertanggung jawab, responsif, dan tidak mudah menyerah dalam   memecahkan masalah 
	Memiliki rasa ingin tahu, percaya diri, dan ketertarikan pada matematika,  percaya pada daya dan kegunaan matematika, serta sikap kritis yang terbentuk melalui pengalaman belajar 
	Memiliki sikap terbuka, santun, objektif, dan menghargai karya teman dalam interaksi kelompok maupun aktivitas sehari-hari
	Memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan matematika     dengan jelas dan efektif dan dalam menentukan strategi penyelesaian masalah yang efektif, mengevaluasi hasil, dan melakukan perumusan
	Menjelaskan pola dan menggunakannya untuk melakukan prediksi dan kecenderungan jangka panjang dalam konteks dunia nyata; menggunakannya untuk memprediksi kecenderungan (trend) atau memeriksa kesahihan argumen 

Menggunakan sifat-sifat transformasi untuk menyelidiki kesebangunan dan kekongruenan serta menggunakannya untuk memahami perbandingan dan persamaan trigonometri, serta memahami dan menggunakan konsep fungsi dan identitas trigonometri dalam penyelesaian masalah 
Mengenal, menggali dan menggunakan sifat-sifat operasi (termasuk komposisi) dalam menyelesaikan masalah sistem persamaan dan pertidaksamaan linear dan kuadrat, analisis grafik fungsi pangkat, logaritma dan nilai mutlak, dibantu dengan teknik dan tafsiran geometrinya 
Memanfaatkan pendekatan koordinat dalam menyelesaikan masalah geometri (dan juga aljabar pada umumnya), serta menganalisis sifat-sifat sederhana bangun ruang seperti diagonal ruang, diagonal bidang, dan bidang diagonal 
9.  Memahami sifat geometri bidang yang menyangkut dalil titik berat segitiga, dalil intersep, dalil segmen garis dan menggunakannya dalam membuktikan sifat geometri, serta berbagai irisan kerucut dan tafsirannya melalui grafik dan persamaan 
10. Menggunakan konsep limit, turunan dan integral untuk memahami kecenderungan fungsi, menghampiri fungsi, laju perubahan, menyelesaikan masalah akumulasi dan hampirannya (misal luas dan volume), teknik pengintegralan substitusi dan parsial dan dalam pemodelan 
	Menaksir dengan menggunakan perhitungan mental dan sifat-sifat aljabar, visualisasi geometris dan data statistik 
	Pemanfaatan rasio dan proporsi dalam penyederhanaan masalah, menaksir dan menghitung perubahan rasio 
	Memahami, menentukan dan memanfaatkan konsep peluang didasarkan frekuensi relatif dan teknik kombinatorika, serta membandingkan dan menilai keefektifan berbagai metode penyajian data 
	Mengevaluasi penyajian data dengan cara membandingkan penyajian data, statistik, dan data aktual
	Memahami konsep dan operasi matriks dan vektor (termasuk hasilkali titik, hasilkali silang) dan menggunakannya dalam pemecahan masalah geometri bidang dan ruang.
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Selanjutnya ruang lingkup matematika SMA/MA/SMK/MAK disajikan pada Gambar 1.1. berikut.


















Gambar 1.1. Ruang lingkup matematika SMA/MA/SMK/MAK













BAB III 
DESAIN PEMBELAJARAN MATEMATIKA KELOMPOK A (WAJIB)

Pelaksanaan pembelajaran didahului dengan penyiapan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang dikembangkan oleh guru baik secara individual maupun kelompok yang mengacu pada silabus. Strategi penilaian disiapkan untuk memfasilitasi guru dalam mengembangkan pendekatan, teknik dan instrumen penilaian hasil belajar dengan pendekatan penilaian otentik yang memungkinkan para pendidik menerapkan program remedial bagi peserta didik yang tergolong pebelajar lambat dan program pengayaan bagi peserta didik yang termasuk kategori pebelajar cepat.

Pada proses pembelajaran langsung, pendekatan saintifik disesuaikan dengan materi yang ada pada mata pelajaran matematika dimana peserta didik mengembangkan pengetahuan, kemampuan berpikir dan keterampilan psikomotorik melalui interaksi langsung dengan sumber belajar yang dirancang dalam silabus dan RPP berupa kegiatan-kegiatan pembelajaran. Dalam pembelajaran langsung tersebut peserta didik melakukan kegiatan belajar mengamati kejadian, peristwa, situasi, pola, fenomena yang terkait dengan matematika; menanya atau mempertanyakan mengapa atau bagaimana fenomena bisa terjadi; mengumpulkan atau menggali informasi melalui mencoba, percobaan, mengkaji, mendiskusikan untuk mendalami konsep yang terkait dengan fenomena tersebut; serta melakukan asosiasi atau menganalisis secara kritis dalam menjelaskan keterkaitan antar konsep dan menggunakan, memanfaatkan dan memilih prosedur yang sesuai, menyusun penalaran dan generalisasi, dan mengkomunikasikan apa yang sudah ditemukannya dalam kegiatan analisis.

Proses pembelajaran langsung menghasilkan pengetahuan dan keterampilan langsung atau yang disebut dengan instructional effect. Pada pembelajaran tidak langsung yang terjadi selama proses pembelajaran langsung tetapi tidak dirancang dalam kegiatan khusus. Pembelajaran tidak langsung berkenaan dengan pengembangan nilai dan sikap. Berbeda dengan pengetahuan tentang nilai dan sikap yang dilakukan dalam proses pembelajaran langsung oleh mata pelajaran tertentu, pengembangan sikap sebagai proses pengembangan moral dan perilaku dilakukan oleh seluruh mata pelajaran dan dalam setiap kegiatan yang terjadi di kelas, sekolah, dan masyarakat. Dalam pembelajaran matematika terdapat beberapa hal yang perlu ditekankan.
	Aktivitas belajar di bawah bimbingan guru maupun mandiri dengan menggunakan konsep dan prosedur secara benar dan sistematis.

Melatih kemampuan berpikir untuk membuat generalisasi dari fakta, data, fenomena yang ada.
Melatih keterampilan melakukan manipulasi matematika untuk menyelesaikan masalah.
Pembelajaran berbasis pemecahan masalah.

Berdasarkan bembahasan sebelumnya, selanjutnya akan diuraikan lebih lanjut tentang desain pembelajaran yang meliputi pendekatan, strategi, metode, dan model pembelajaran.  




Pendekatan pembelajaran 

Pendekatan (approach) merupakan titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Menurut Roy Killen (1998) ada dua pendekatan dalam pembelajaran, yaitu pendekatan yang berpusat pada guru (teacher-centred approaches) dan pendekatan yang berpusat pada peserta didik (student-centred approaches) yang digunakan dalam perancangan kurikulum dan pembelajaran saat ini. 

Pembelajaran matematika hendaknya berangkat dari hal-hal yang bersifat konkret menuju abstrak. Berdasarkan hal tersebut, dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar guru dituntut lebih banyak menggunakan media dan alat peraga yang menarik yang sesuai dengan tuntutan kompetensi. 

Belajar matematika berarti membangun pemahaman tentang konsep-konsep, fakta, prosedur, dan penalaran matematika. Menurut Hierbert dan Carpenter (dalam Goos et al., 2007) bahwa memahami adalah membuat pengaitan antara gagasan, fakta, dan prosedur yang baru dengan jejaring pengetahuan yang sudah ada.  Mengenalkan gaya belajar kepada peserta didik dan mengadaptasi berbagai macam strategi pembelajaran akan memudahkan peserta didik memahami konsep-konsep matematika. Hal ini didukung oleh pendapat Strong, Thomas, Perini dan Silver, (dalam Mink, 2010) yang mengatakan bahwa “pengenalan gaya belajar matematika dan mengadaptasi strategi pembelajaran matematika yang berbeda dapat memfasilitasi peserta didik belajar”  

Pemahaman seperti ini memungkinkan seorang guru untuk berupaya memberikan inspirasi kepada peserta didik dengan gagasan-gagasan matematika yang menantang dan menyenangkan yang dikemas dalam pembelajaran matematika yang interaktif. Sehingga secara kreatif peserta didikdapat menciptakan atau menemukan konsep-konsep matematika yang sebelumnya telah ditemukan para pendahulunya. Dengan adanya ruang gerak untuk proses penemuan bagi peserta didik memungkinkan peserta didik memiliki prakarsa dan kreativitas.
 
Ada tujuh prinsip pembelajaran menurut NRC (2002) di mana guru dapat mengorkestrakan kurikulum, pembelajaran, dan penilaian yang efektif. 
1. Belajar dengan pemahaman terfasilitasi ketika pengetahuan dikaitkan dengan dan disusun melingkupi konsep utama dan prinsip-prinsip dari sebuah disiplin 
2. Pengetahuan awal peserta didik merupakan titik tolak untuk terjadinya pembelajaran yang efektif 
3. Belajar metacognitif (mengatur diri sendiri, self- regulated learning) 
    untuk peningkatan prestasi 
4. Pengenalan tentang keragaman kemampuan peserta didik penting untuk antisipasi dalam proses belajar dan pembelajaran yang efektif 
5. Keyakinan peserta didik tentang kemampuan belajar mempengaruhi  
    kesuksesan pembelajaran peserta didik. 
6. Kegiatan dan latihan praktis di mana orang terlibat selama proses 
    pembelajaran membentuk apa yang peserta didik pelajari 
7. Interaksi sosial yang mendukung memperkuat kemampuan peserta didik belajar dengan pemahaman 

Pelaksanaan pembelajaran matematika diharapkan menggunakan pendekatan dan strategi pembelajaran yang memicu peserta didik agar aktif berperan dalam proses pembelajaran dan membimbing peserta didik dalam proses pengajuan masalah (problem posing) dan pemecahan masalah (problem solving). Pada tahap akhir diharapkan pembelajaran matematika dapat membentuk sikap-sikap positif peserta didik seperti kedisiplinan, tanggung jawab, toleransi, kerja keras, kejujuran, menghargai perbedaan, dan lain lain. Selanjutnya di kemudian hari dapat terbentuk pola berpikir dan bertindak ilmiah yang merupakan suatu kebiasaan. 

Untuk mencapai hasil pembelajaran seperti yang diharapkan sekolah/guru perlu mengembangkan model, perencanaan atau pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran sebagai kerangka konseptual yang menguraikan prosedur sistematis dalam mengorganisasi pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para guru dalam merencanakan aktivitas pembelajaran. 

Strategi Pembelajaran

Berdasarkan pendekatan yang telah ditetapkan selanjutnya diturunkan ke dalam strategi pembelajaran. Menurut Kemp (dalam Wina, 2008) mengemukakan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efesien. David (dalam Wina, 2008) menyebutkan bahwa dalam strategi pembelajaran terkandung makna perencanaan. Artinya, bahwa strategi pada dasarnya masih bersifat konseptual tentang keputusan-keputusan yang akan diterapkan dalam pelaksanaan pembelajaran.

Dalam mengimplementasikan metode pembelajaran, seorang pendidik perlu menetapkan teknik atau cara tertentu agar proses pembelajaran berjaan efektif dan efisien, serta taktik atau gaya individual dalam melaksanakan suatu teknik atau metode tertentu misalnya dalam menggunakan ilustrasi atau menggunakan gaya bahasa atau idialek agar materi pembelajaran mudah dipahami. 

Pembelajaran matematika hendaknya berangkat dari hal-hal yang bersifat konkret menuju abstrak. Dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar guru dituntut lebih mengoptimalkan penggunaan peralatan, media, alat peraga dan sumber belajar lainnya yang menarik dan berdaya guna sesuai dengan tuntutan kompetensi. Inti pembelajaran matematika adalah pada pemecahan masalah dan pemecahan masalah yang dilakukan secara otomatis juga akan menyentuh persoalan penalaran untuk membangun pola berfikir kritis peserta didik.

Strategi pembelajaran merupakan perencanaan tindakan (rangkaian kegiatan) termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran yang disusun untuk mencapai tujuan pembelajaran. Terdapat tiga aspek yang bisa dilakukan dalam memenuhi strategi pembelajaran matematika, antara lain: 1) kemampuan khusus guru, dimana seorang guru memiliki kemampuan dalam menguasai materi yang akan disampaikan kepada peserta didik; 2) wawasan dan kemampuan, dimana wawasan seorang guru dalam menyampaikan materi menjadi hal penting yang bisa mempengaruhi cara berpikir seorang peserta didik; 3) kemampuan dalam berkomunikasi, dimana guru dan peserta didik bisa berkomunikasi secara baik sehingga jika peserta didik merasa da kesulitan berani berkonsultasi dengan peserta didik.

Untuk menciptakan pembelajaran yang dimaksud maka guru harus memperhatikan pilar-pilar pembelajaran berikut:
	Konsep-konsep disajikan dengan logika matematika sederhana dan disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik sehingga peserta didik berkemampuan rendah pun dapat merasakan kemudahan mempelajari konsep-konsep tersebut. Guru diharapkan memiliki pengetahuan mengenai kemampuan yang peserta didik miliki yang terkait dengan materi yang akan diajarkan. 

Menumbuhkan keasyikan dalam belajar, rasa ingin tahu sehingga akan terus menggali serta melakukan investigasi dalam kegiatan belajar dalam memecahkan soal-soal dan masalah-masalah dalam materi terkait. 
Menumbuhkan suasana kesenangan dan keriangan (fun) dalam kegiatan pembelajaran, yaitu terciptanya suasana rileks, tidak tegang atau cemas (anxiety) baik, bebas berpendapat yang berbeda dari pendapat yang lainnya, dihargai sekalipun pendapatnya tidak sepenuhnya benar, kepekaan dan peduli dalam merespons terhadap masalah yang dikemukakan/dialami peserta didik, serta lingkungan belajar menarik (misalnya keadaan kelas terang, pengaturan tempat duduk leluasa untuk peserta didik bergerak)
Aktif, yaitu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (student centered). Untuk mengaktifkan peserta didik, kata kunci yang dapat dipegang guru adalah adanya kegiatan yang dirancang untuk dilakukan peserta didik baik kegiatan berpikir maupun berbuat (hands-on dan minds-on activities). Fungsi dan peran guru lebih banyak sebagai fasilitator.
Pembelajaran didesain sedemikian rupa sehingga dapat menstimulasi peserta didik untuk mengembangkan gagasannya (kreatif dan inovatif) dengan memanfatkan sumber belajar yang ada. Hal ini dapat dilakukan dengan cara: menyajikan suatu situasi yang menarik (kontekstual) sehingga peserta didik dapat merespon untuk menyelesaikan permasalahan sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan mereka (informal), memberi kebebasan untuk mengembangkan gagasan dan pengetahuan baru, bersikap respek dan menghargai ide – ide peserta didik, memberikan waktu yang cukup unuk peserta didik berpikir dan menghasilkan karya, serta mengajukan pertanyaan – pertanyaan untuk menggugah kreativitas seperti : “ mengapa”, “ bagaimana” , “ apa yang terjadi jika….”, dan bukan pertanyaan “ apa” atau “kapan”. 
Efektif, yaitu pembelajaran yang berfokus pada kompetensi yang harus dikuasai peserta didik setelah proses pembelajaran berlangsung (seperti dicantumkan dalam  tujuan pembelajaran) dengan menggunakan cara yang efisien. 


Metode Pembelajaran
 
Metode digunakan sebagai cara untuk melaksanakan dan merealisasikan strategi yang telah ditetapkan. Dalam mengimplementasikan metode pembelajaran, seorang pendidik perlu menetapkan teknik atau cara tertentu agar proses pembelajaran berjaan efektif dan efisien, serta taktik atau gaya individu dalam melaksanakan suatu teknik atau metode tertentu misalnya dalam menggunakan ilustrasi atau menggunakan gaya bahasa atau dialek agar materi pembelajaran mudah dipahami. Pembelajaran matematika hendaknya berangkat dari hal-hal yang bersifat kongkret menuju abstrak. 
Guru dituntut memiliki kemampuan komunikasi yang baik, yang membantu peserta didik  memahami apa yang dia sampaikan dalam pembelajaran. Beberapa teknik untuk meningkatkan efektifitas pembelajaran: 
	Teknik menjelaskan, teknik ini sangat perlu dikuasai guru, namun guru senantiasa membatasi diri agar tidak terjebak ke ceramah murni yang menghilangkan peranan peserta didik 

	Gunakan bahasa yang sederhana, jelas dan mudah dipahami serta komunikatif 

Ucapan hendaknya terdengar dengan jelas, lengkap, dan tegas, dengan intonasi yang tepat.
Bahan disiapkan dengan sistematis mengarah ke tujuan 
Penampilan guru hendaknya menarik dan diselingi dengan gerak dan humor sehat 
Adanya variasi atau selingan dengan metode lain, misalnya tanya jawab, menggunakan alat bantu seperti lembar peraga(chart) 
	Teknik bertanya, untuk menggunakan teknik tanya-jawab, perlu diketahui tujuan mengajukan pertanyaan, jenis dan tingkat pertanyaan, serta teknik mengajukan pertanyaan. Pertanyaan tertutup (bersifat konvergen) memiliki jawaban tertentu, hanya ada satu jawaban. Pertanyaan terbuka (bersifat divergen) memiliki banyak jawaban dan banyak cara untuk menjawabnya. Pertanyaan tingkat rendah hanya mengukur ingatan saja, sedangkan pertanyaan tingkat tinggi setidak-tidaknya menuntut pemahaman atau pemikiran peserta didik, misalnya dalam memberikan alasan atau dalam membuat suatu kesimpulan. Pertanyaan  tingkat tinggi seperti inilah yang diharapkan lebih dikembangkan guru. Tujuan pertanyaan adalah: 

	memotivasi peserta didik  

menyegarkan memori/ingatan peserta didik 
mengawali diskusi 
mendorong peserta didik agar berpikir 
mengarahkan perhatian peserta didik 
menggalakkan penyelidikan (inkuiri, investigasi) 
mendiagnosis/memeriksa tanggapan peserta didik 
menarik perhatian peserta didik 
mengundang pertanyaan peserta didik 
	Teknik peragaan/demonstrasi; menunjukkan atau memperlihatkan suatu model atau suatu proses. Teknik ini hanya efektif bila digunakan hanya sebagai bagian dari kegiatan lain yang memberikan kemungkinan kepada peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Misalnya teknik bertanya perlu merupakan bagian  integral dari demonstrasi guru. Demonstrasi digunakan terutama bila (1) peserta didik tidak terampil menggunakannya, atau alat itu dapat “membahayakan” peserta didik atau (2) karena keterbatasan banyaknya alat. Namun ukuran bahan atau alat demonstrasi seharusnya memungkinkan peserta didik untuk melihat apa yang guru demonstrasikan. 

Percobaan (experiment) dengan alat secara individual atau kelompok. Di sini  peserta didik lebih aktif dan diharapkan mereka menemukan berbagai hal yang terkait dengan pembelajaran baik kognitif, psikomotorik maupun afektif.  Kegiatan lain yang melibatkan kegiatan praktik atau eksperimen adalah hands on mathematics (matematika dengan sentuhan tangan atau pengutak-atikan obyek dengan tangan). Ini merupakan kegiatan “pengalaman belajar” dalam rangka penemuan konsep atau prinsip matematika melalui kegiatan eksplorasi, investigasi, dan konklusi yang melibatkan aktivitas fisik, mental dan emosional dengan melibatkan ada aktivitas fisik. 
Teknik pemecahan masalah, yaitu pertanyaan yang harus dijawab atau direspon namun jawaban atau strategi untuk menyelesaikannya tidak segera diketahui. Suatu pertanyaan akan menjadi masalah hanya jika pertanyaan itu dipandang  merupakan suatu tantangan yang tidak dapat dipecahkan dengan suatu prosedur rutin yang sudah diketahui dan perlu diselesaikan. Cara yang sering digunakan orang dan sering berhasil pada proses pemecahan masalah inilah yang  disebut strategi pemecahan masalah. Strategi ini akan sangat bermanfaat jika dipelajari para peserta didik maupun guru agar dapat digunakan dalam kehidupan nyata mereka didalam mereka menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Beberapa strategi yang sering digunakan adalah:
	Membuat diagram; strategi ini berkaitan dengan pembuatan sketsa atau gambar corat-coret yang membantu/mempermudah pemahaman terhadap masalahnya dan mempermudah mendapatkan gambaran umum penyelesaiannya. 

Mencobakan pada soal yang lebih sederhana; strategi ini berkaitan dengan penggunaan contoh khusus tertentu pada masalah tersebut agar lebih mudah dipelajari, sehingga gambaran umum penyelesaian yang sebenarnya dapat ditemukan.  
	Membuat tabel; strategi ini digunakan untuk membantu menganalisis permasalahan atau jalan pikiran kita, sehingga segala sesuatunya tidak dibayangkan hanya oleh otak yang kemampuannya sangat terbatas, dan dapat terlihat berbagai kecenderungan yang terdapat dalam tabel itu. 
	Menemukan pola; strategi ini berkaitan dengan  keteraturan yang terlihat dalam suatu situasi (misalnya susunan sekumpulan bilangan) dilanjutkan dengan pencarian aturan-aturan itu. Keteraturan tersebut akan memudahkan kita menemukan penyelesaiannya. 
	Memecah tujuan; strategi ini berkaitan dengan pemecahan tujuan umum yang hendak kita capai menjadi satu atau beberapa tujuan bagian. Tujuan bagian ini dapat digunakan sebagai batu loncatan untuk  mencapai tujuan yang sesungguhnya. Hal ini sering terjadi pada situasi yang amat kompleks. 
Memperhitungkan setiap kemungkinan; strategi ini berkaitan dengan penggunaan aturan-aturan yang dibuat sendiri oleh si pelaku selama proses pemecahan masalah sehingga tidak akan ada satupun alternatif yang terabaikan.  
	Berpikir logis; strategi ini berkaitan dengan penggunaan penalaran maupun penarikan kesimpulan yang sah atau valid dari berbagai informasi atau data yang ada. 
	Bergerak mundur; strategi ini dimulai dengan menganalisis bagaimana cara mendapatkan tujuan yang hendak dicapai. Dengan strategi ini, kita bergerak dari yang diinginkan lalu menyesuaikannya dengan yang diketahui.  
Mengabaikan (mengelimiasi) hal yang tidak mungkin; dari berbagai alternatif yang ada, alternatif yang sudah jelas-jelas tidak mungkin hendaknya dicoret/diabaikan sehingga perhatian dapat tercurah sepenuhnya untuk hal-hal yang tersisa dan masih mungkin saja.  
	Mencoba-coba; strategi ini biasanya digunakan untuk mendapatkan gambaran umum pemecahan masalahnya dengan mencoba-coba berdasarkan informasi yang diketahui. 
	Teknik penemuan terbimbing; dalam teknik ini, peranan guru adalah: menyatakan persoalan, kemudian membimbing peserta didik untuk menemukan penyelesaian dari persoalan itu dengan perintah-perintah atau dengan penggunaan lembar kerja. Peserta didik mengikuti pertunjuk yang tersedia dalam lembar kerja dan menemukan sendiri penyelesaiannya. Penemuan terbimbing biasanya dilakukan berkaitan dengan bahan ajar yang pembelajarannya dikembangkan secara induktif. Guru harus yakin benar bahwa bahan “yang ditemukan” sungguh secara matematis dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.  Kedalaman tingkat pemikiran yang harus digunakan untuk isian  atau  jawaban peserta didik, bergantung pada keadaan kelas secara umum atau tingkat kemampuan peserta didik yang akan mengerjakannya. Jika peserta didiknya berkemampuan tinggi, pertanyaannya juga berbobot untuk memberikan rangsangan yang masih terjangkau peserta didik dan tidak sangat mudah bagi mereka. Jika peserta didiknya berkemampuan kurang, pertanyan atau tempat kosong yang harus diisi peserta didik cenderung pada hal-hal yang memerlukan tingkat pemikiran tidak terlalu tinggi. Jika lembar kerja digunakan secara klasikal, maka pertanyaan atau tugas isian yang bervariasi, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah tingkat kesukarannya sehingga dapat dikerjakan oleh sebagian besar peserta didik. Untuk sebuah kelas dapat disusun beberapa jenis tingkat kesukaran lembar kerja dengan muatan yang bertujuan sama di titik akhirnya. Perbedaannya adalah terutama pada tingkat dan banyaknya isian atau jawaban yang dituntut atas pertanyaannya. Setiap kelompok peserta didik mengerjakan lembar kerja yang berbeda  sesuai tingkat kemampuan masing-masing.



Model Pembelajaran

Untuk mengembangkan dan menciptakan pembelajaran saintifik dapat diterapkan berbagai model pembelajaran. Model adalah sesuatu yang direncanakan, direkayasa, dikembangkan, diujicobakan, lalu dikembalikan pada badan yang mendesainnya, kemudian diujicoba ulang, baru menjadi sesuatu yang final. Melalui tahapan tersebut, maka suatu model dapat melaksanakan fungsinya sebagaimana mestinya. (George L. Gropper dan Paul A. Ross dalam Hamalik, 2000). 

Model adalah suatu struktur konseptual yang telah berhasil dikembangkan dalam suatu bidang, dan sekarang diterapkan, terutama untuk membimbing penelitian dan berpikir dalam bidang lain, biasanya dalam bidang yang belum begitu berkembang, (Marx, 1976). Model adalah kerangka konseptual yang dipakai sebagai pedoman dalam melakukan  suatu kegiatan. 

Model pembelajaran merupakan suatu kerangka konseptual yang melukiskan prosedur secara sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran, (Winataputra, 1996). Model pembelajaran berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pembelajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. 

Model pembelajaran mengandung empat unsur. Unsur pertama adalah sintaks; yaitu, tahap-tahap kegiatan dalam model itu. Unsur kedua adalah sistem sosial; yaitu, situasi atau suasana dan norma yang berlaku dalam model itu. Unsur ketiga adalah prinsip reaksi; yaitu, pola kegiatan yang menggambarkan bagaimana guru melihat dan memperlakukan para peserta didik; bagaimana seharusnya pembelajar memberikan respon; bagaimana guru menggunakan permainan yang berlaku pada setiap model. Unsur keempat adalah sistem pendukung; yaitu, segala sarana, bahan alat yang diperlukan untuk melaksanakan model.
 
Berikut  ini akan dibahas beberapa model pembelajaran matematika dari sekian model yang telah banyak dikembangkan, antara lain: Model Pembelajaran Inkuiri, Model Pembelajaran Kooperatif, Pembelajaran Kontekstual, Model Pembelajaran Penemuan Terbimbing, Model Pembelajaran Berbasis Masalah.
	Pembelajaran Inkuiri (Inquiry Learning)

  Inkuiri berarti mencari pengetahuan. Tahapan dalam pembelajaran berbasis inkuiri meliputi memverifikasi yaitu mengumpulkan data untuk menemukan konsep dengan cara mengonstruksi konsep tersebut, menerima informasi, dan latihan menggunakan konsep tersebut (Gracolice, 2009: 23). Siswa aktif terlibat dalam mengonstruksi pengetahuan yang dipelajari, bukan sebagai sesuatu yang diberi. Pengetahuan yang dikonstruksi dapat digunakan untuk memecahkan masalah dan digunakan untuk membuat dugaan–dugaan (Collins dalam Jaworski, 2003: 10). Pembelajaran inkuiri adalah model pembelajaran dimana siswa menemukan dan menggunakan berbagai macam sumber-sumber informasi dan ide-ide untuk menambah pemahaman mereka tentang suatu masalah, topik, atau isu (Kuhlthau, Maniotes, & Caspari 2007: 2). Proses penemuan dimulai dari proses mencari. Dari proses mencari sampai dengan menemukan akan memberikan potensi munculnya rasa ingin tahu (curiosity). Kegiatan mencari dan menemukan akan menyebabkan siswa antusias dalam mempelajari, menyelidiki, dan mencari tahu. Antusiasme tersebut dinamakan curiosity, sehingga curiosity dapat diidentifikasi dari keinginan untuk mempelajari, menyelidiki, dan mengetahui (McElmeel, 2002: 51).

  Dalam langkah penerapannya, model pembelajaran inkuiri tidak jauh berbeda dengan Model Pembelajaran Penemuan. Cukup banyak literatur berbeda yang menjelaskan tentang model pembelajaran berbasis inkuiri. Ada yang memandang inkuiri sebagai suatu metode pembelajaran, ada yang memandang sebagai strategi pembelajaran, ada juga yang memandang sebagai model pembelajaran. Staver dan Bay (1987) membagi metode pembelajaran inkuiri menjadi tiga berdasar teknik yang digunakan. Pertama, inkuiri terstruktur yaitu ketika siswa diberikan suatu permasalahan dan kerangka untuk memecahkannya. Kedua, inkuiri terbimbing di mana siswa harus juga mampu menggambarkan metode pemecahannya. Dan ketiga, Inkuri terbuka di mana siswa merumuskan masalah secara mandiri. Sementara Smith (1996) membagi metode pembelajaran inkuiri menjadi dua berdasarkan pembuat masalah dalam pembelajaran. Pertama, inkuiri guru (teacher inquiry) yaitu ketika masalah awal dalam pembelajaran inkuiri dibuat oleh guru. Kedua, Inkuiri siswa (learner inquiry) yaitu ketika masalah awal dalam pembelajaran inkuiri dibuat oleh siswa.

  Secara umum pembelajaran berbasis Inkuiri dimulai ketika siswa belajar dengan pertanyaan untuk menuju jawaban, masalah menuju pemecahan, atau himpunan observasi menuju kejelasan (Bateman, 2006). Jika model pembelajaran inkuiri terlaksana dengan benar, seharusnya siswa belajar untuk merumuskan pertanyaan menarik, mengidentifikasi dan mengumpulkan data/bukti, menyajikan hasil secara sistematis, menganalisis dan menginterpretasikan hasil, merumuskan kesimpulan, dan mengevaluasi kesalahan yang dilakuakan dalam penarikan kesimpulan (Lee, 2004). Pada pembelajaran menggunakan model pembelajaran inkuiri juga memungkinkan untuk melakukan ceramah interaktif, diskusi, simulasi, belajar mandiri.
   
 Ciri-ciri Model Pembelajaran Inkuri
	Pembelajaran inkuiri menekankan pada ide pembelajaran konstruktivis. Pembelajaran sebaiknya dilakukan dalam situasi kelompok. 

Guru tidak memulai dengan pernyataan tetapi dengan pertanyaan. Pengajuan pertanyaan kepada siswa merupakan instruksi yang lebih efektif di beberapa sekolah/daerah.
Topik, masalah yang dipelajari, dan metode yang digunakan untuk menjawab masalah ini ditentukan oleh siswa

Gulo (2002) menyatakan bahwa inquiry tidak hanya mengembangkan kemampuan dan intelektual tetapi seluruh potensi yang ada termasuk pengembangan emosional dan keterampilan inquiry merupakan suatu proses yang bermula dari merumuskn masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data dan membuat kesimpulan. Di dalam sistem belajar-mengajar ini, guru menyajikan bahan pelajaran tidak dalam bentuknya yang final, tetapi peserta didik yang diberi peluang untuk mencari dan menemukannya sendiri dengan mempergunakan teknik pendekatan pemecahan masalah. Secara garis besar prosedurnya sebagai  berikut:

Tabel 3.1 Sintaks  kegiatan pembelajaran inkuiri

Fase
Aktivitas
Keterangan

Stimulation (pemberian stimulus)
Guru memberikan sesuatu rangsangan kepada siswa yang menimbulkan kebingungannya dan timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri. Bentuk rangsangan dapat berupa pertanyaan, gambar, benda, cerita, fenomena, dan aktivitas belajar lainnya yang mengarah pada persiapan menemukan suatu konsep.
	

Problem statement (pernyataan/identifikasi masalah)
Guru mengajak siswa untuk mengidentifikasi masalah yang relevan dengan bahan disajikan untuk stimulus. Dari masalah tersebut, dirumuskan jawaban sebagai dugaan sementara (hipotesis).
	

Data collection (pengumpulan data)
Siswa mengumpulkan informasi yang relevan untuk membuktikan kebenaran hipotesis atau menemukan suatu konsep. Data dapat diperoleh melalui membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan nara sumber, melakukan uji coba sendiri dan sebagainya.
	

Data processing (pengolahan data)
Siswa mengolah data yang telah dikumpulkan. Pengolahan  data dalam rangka mengarahkan kepada konsep yang akan dicapai.
	

Verification (memverifikasi)
Siswa melakukan pemeriksaan kebenaran hipotesis terkait dengan hasil pengolahan data processing.
	

Generalization (penarikan kesimpulan/generalisasi)

Siswa diajak untuk melakukan generalisasi konsep yang sudah dibuktikan untuk kondisi umum.


	Model Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning)

Ciri-ciri model pembelajaran kooperatif antara lain:
	Untuk menuntaskan materi belajar, peserta didik belajar dalam kelompok secara kooperatif

Kelompok dibentuk dari peserta didik yang memiliki kemampuan heterogen
Jika dalam kelas terdiri atas beberapa ras, suku, budaya, jenis kelamin yang berbeda, maka diupayakan agar tiap kelompok berbaur
Penghargaan lebih diutamakan pada kerja kelompok daripada perorangan
Tujuan:
	Hasil Belajar Akademik

      Meningkatkan kinerja peserta didik dalam tugas-tugas akademik
	Penerimaan terhadap keragaman

      Peserta didik dapat menerima teman-temannya yang beraneka latar belakang.
	Pengembangan keterampilan sosial


Tabel 3.2 Sintaks  kegiatan pembelajaran kooperatif
Fase
Indikator
Kegiatan Guru
1
Menyampaikan tujuan dan memotivasi peserta didik
Menyampaikan tujuan pelajaran yang ingin dicapai dan memotivasi peserta didik belajar
2
Menyajikan informasi
Menyajikan informasi kepada peserta didik dengan jalan demonstrasi atau  lewat bahan bacaan
3
Mengorganisasikan peserta didik ke dalam kelompok-kelompok belajar
Menjelaskan kepada peserta didik bagaimana cara membentuk kelompok dan membantu kelompok agar melakukan transisi secara efisien
4
Membimbing kelompok bekerja dan belajar
Membimbing kelompok-kelompok belajat pa da saat mereka mengerjakan tugas
5
Evaluasi
Mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari atau masing-masing ke-lompok mempresentasekan hasil kerjanya
6
Memberikan penghargaan
Mencari cara menghargai upaya atau hasil belajar individual maupun kelompok
 
Dalam perkembangannya, model pembelajaran kooperatif dikembangkan oleh beberapa ahli menjadi beberapa tipe. Berikut ini beberapa tipe pembelajaran kooperatif yang dikemukakan oleh ahli antara lain Slavin (1985), Lazarowitz (1988), atau Sharan (1990) sebagai berikut.

	Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw

Pembelajaran kooperatif tipe jigsaw ini pertama kali dikembangkan oleh Aronson dkk. Langkah-langkah dalam penerapan jigsaw adalah sebagai berikut.
	Guru  membagi  suatu  kelas  menjadi  beberapa  kelompok,  dengan  setiap kelompok terdiri dari 4 - 6 siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda baik tingkat  kemampuan tinggi, sedang dan rendah. Jika memungkinkan sebaiknya anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku yang berbeda serta kesetaraan jender. Kelompok ini disebut kelompok asal. Jumlah anggota dalam kelompok asal menyesuaikan dengan jumlah  bagian materi pelajaran  yang akan dipelajari siswa  sesuai dengan   tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Dalam tipe jigsaw ini, setiap siswa diberi  tugas mempelajari salah satu bagian materi pembelajaran tersebut. Semua siswa dengan materi pembelajaran yang sama belajar  bersama dalam kelompok yang disebut kelompok ahli (Counterpart Group/CG).

Dalam kelompok ahli siswa mendiskusikan bagian materi pembelajaran yang sama,  serta menyusun rencana bagaimana menyampaikan kepada temannya jika kembali  ke  kelompok asal. Kelompok asal ini oleh Aronson disebut kelompok jigsaw (gigi gergaji).
Misal dalam suatu kelas terdapat 30 siswa. Ke-30 siswa tersebut dibagi menjadi 6 kelompok asal masing-masing terdiri atas 5 siswa. Dari ke-5 siswa tersebut kemudian menyebar ke dalam 5 tim ahli, dengan masing-masing tim ahli membahas suatu sub pokok bahasan. Setelah pembahasan dalam kelompok ahli selesai, setiap anggota kembali ke kelompok asalnya untuk saling berbagi informasi yang dibahas di dalam tim ahli dengan anggota kelompok asal yang lain. Guru memfasilitasi diskusi  kelompok  baik yang ada pada kelompok ahli maupun kelompok asal. Berikut contoh diagram pengelolaan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw.

Kelompok Asal 1
Kelompok Asal 2
Kelompok Asal 3
Kelompok Asal 4
Kelompok Asal 5
Kelompok Asal 6
Kelompok Ahli 1
Kelompok Ahli 3
Kelompok Ahli 2
Kelompok Ahli 4
Kelompok Ahli 5














Gambar 3.1 Contoh perpindahan kelompok dalam Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw

	Setelah  siswa  berdiskusi  dalam  kelompok  ahli  maupun  kelompok  asal, selanjutnya  dilakukan  presentasi  masing-masing  kelompok  atau  dilakukan pengundian salah satu kelompok untuk  menyajikan hasil diskusi kelompok yang  telah  dilakukan  agar  guru  dapat  menyamakan persepsi pada materi pembelajaran yang telah didiskusikan.

Guru memberikan kuis untuk siswa secara individual.
Guru memberikan penghargaan pada kelompok melalui skor penghargaan berdasarkan  perolehan  nilai  peningkatan  hasil  belajar  individual  dari  skor dasar ke skor kuis berikutnya (terkini).

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw antara lain:
	Materi sebaiknya secara alami dapat dibagi menjadi beberapa bagian materi pembelajaran. Antar bagian bagian materi juga tidak saling menjadi prasyarat, sehingga ketercapaian suatu bagian materi tidak berpengaruh terhadap proses pembelajaran bagian materi yang lain. 
	Perlu diperhatikan bahwa jika menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw untuk belajar materi baru maka perlu dipersiapkan suatu tuntunan dan isi materi yang runtut serta cukup sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai.


Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT (Number Heads Together)
Pembelajaran kooperatif tipe NHT dikembangkan oleh Spencer Kagen (1993). Pada   umumnya  NHT  digunakan  untuk  melibatkan  siswa  dalam  penguatan pemahaman  pembelajaran  atau  mengecek  pemahaman  siswa  terhadap  materi pembelajaran.
Langkah-langkah penerapan NHT:
	Guru menyampaikan materi pembelajaran atau permasalahan kepada siswa sesuai kompetensi dasar yang akan dicapai.
Guru memberikan kuis  secara individual  kepada siswa untuk  mendapatkan skor dasar atau awal.

Guru membagi kelas dalam beberapa kelompok, setiap kelompok terdiri dari
4–5 siswa, setiap anggota kelompok diberi nomor.
Guru mengajukan permasalahan untuk dipecahkan bersama dalam kelompok. 
Guru mengecek pemahaman siswa dengan menyebut salah satu nomor anggota kelompok untuk menjawab. Jawaban salah satu siswa yang ditunjuk oleh guru merupakan wakil jawaban dari kelompok.
Guru  memfasilitasi  siswa  dalam  membuat  rangkuman,  mengarahkan, dan memberikan penegasan pada akhir pembelajaran.
Guru memberikan tes/kuis kepada siswa secara individual
Guru  memberi  penghargaan  pada  kelompok  melalui skor penghargaan berdasarkan  perolehan  nilai  peningkatan  hasil  belajar  individual  dari  skor dasar ke skor kuis berikutnya(terkini).

	Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD (Student Teams Achievement Divisions)

Pembelajaran kooperatif tipe STAD dikembangkan oleh Slavin dkk. Pembelajaran kooperatif tipe STAD biasanya digunakan untuk penguatan pemahaman materi (Slavin, 1995). Langkah-langkah penerapan pembelajaran kooperatif tipe STAD:
	Guru menyampaikan materi pembelajaran atau permasalahan kepada siswa sesuai kompetensi dasar yang akan dicapai.

Guru  memberikan  tes/kuis  kepada  setiap  siswa  secara  individual  sehingga akan diperoleh skor awal.
Guru  membentuk  beberapa  kelompok.  Setiap  kelompok  terdiri  dari  4  –  5 siswa  dengan kemampuan  yang berbeda-beda (tinggi, sedang dan rendah). Jika mungkin anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku yang berbeda serta kesetaraan jender.
Guru memberikan bahan materi yang telah dipersiapkan untuk didiskusikan dalam kelompok. 
Guru memfasilitasi siswa dalam membuat rangkuman,  mengarahkan, dan memberikan penegasan pada materi pembelajaran yang telah dipelajari.
Guru memberikan tes/kuis kepada setiap siswa  secara individual.
Guru memberi penghargaan pada kelompok berdasarkan  perolehan nilai peningkatan hasil belajar individual dari skor dasar ke skor kuis berikutnya (terkini).
	Pembelajaran Kooperatif Tipe TAI (Team  Assisted  Individualization  atau  Team Accelarated Instruction)

Pembelajaran kooperatif tipe TAI ini dikembangkan oleh Slavin. Tipe ini mengkombinasikan   keunggulan   pembelajaran   kooperatif   dan   pembelajaran individual. Tipe ini dirancang untuk  mengatasi  kesulitan belajar  siswa secara individual. Oleh karena itu kegiatan pembelajarannya lebih banyak digunakan untuk pemecahan masalah. Ciri khas pada tipe TAI ini adalah setiap siswa secara individual belajar materi pembelajaran yang sudah dipersiapkan oleh guru. Hasil belajar individual dibawa ke kelompok-kelompok untuk didiskusikan dan saling dibahas  oleh  anggota  kelompok,  dan  semua  anggota  kelompok  bertanggung jawab atas keseluruhan jawaban sebagai tanggung jawab bersama.

Langkah-langkah pmbelajaran kooperatif tipe TAI sebagai berikut.
	Guru memberikan tugas kepada siswa untuk mempelajari materi pembelajaran secara individual yang sudah dipersiapkan oleh guru.

Guru memberikan kuis  secara individual untuk  mendapatkan skor dasar atau skor awal.
Guru  membentuk  beberapa  kelompok.  Setiap  kelompok  terdiri  dari  4  –  5 siswa   dengan  kemampuan  yang  berbeda-beda  baik  tingkat  kemampuan (tinggi, sedang dan rendah) Jika mungkin anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku yang berbeda serta kesetaraan jender.
Hasil belajar siswa secara individual   didiskusikan dalam kelompok. Dalam diskusi kelompok, setiap anggota kelompok  saling memeriksa jawaban teman satu kelompok.
Guru  memfasilitasi  siswa  dalam  membuat  rangkuman,  mengarahkan, dan memberikan penegasan pada materi pembelajaran yang telah dipelajari.
Guru memberikan kuis kepada siswa secara individual.
Guru  memberi  penghargaan  pada  kelompok  berdasarkan  perolehan  nilai peningkatan hasil belajar individual dari skor dasar ke skor kuis berikutnya (terkini).

	Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games Tournaments (TGT)

Model ini menggunakan turnamen untuk menggantikan kuis, di mana siswa memainkan game di meja turnamen dengan anggota tim yang lain untuk menyumbangkan poin bagi timnya. Sebuah prosedur “menggeser kedudukan” membuat permainan ini cukup adil. Bagi siswa yang berprestasi tinggi bermain dengan siswa yang berprestasi tinggi dan yang berprestasi rendah bermain dengan siswa yang prestasi rendah juga. keduanya memiliki kesempatan yang sama untuk sukses dan menentukan skor bagi kelompoknya. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Team Games Tournament (TGT) membuat siswa merasa gembira karena pembelajaran dikemas dalam suatu permainan. Teman satu tim akan  saling  membantu  dalam  mempersiapkan diri untuk permainan dengan mempelajari lembar kegiatan dan menjelaskan masalah-masalah satu sama  lain, tetapi  sewaktu  siswa  sedang  bermain dalam game, temannya tidak boleh membantu, memastikan telah terjadi tanggung jawab individu.

Langkah-langkah dalam menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe TGT sebagai berikut.
	Guru menyampaikan materi awal serta aturan dalam melakukan pertandingan untuk memulai pembelajaran.

Guru membagi siswa ke dalam kelompok siswa. Pembagian kelompok berdasarkan kriteria kemampuan (prestasi) siswa dari  ulangan harian sebelumnya, jenis kelamin (gender), etnik dan ras. Tiap kelompok beranggotakan 4–5 orang, tiap siswa diberi nomor dada dari 1, 2, 3, 4, 5.
Guru membagikan LKS atau bahan diskusi kepada masing-masing kelompok kemudian meminta sisw untuk belajar dalam kelompok.
Guru melakukan pengamatan terhadap kegiatan belajar siswa di dalam kelompok. Jika perlu, guru memberikan pembimbingan kelompok secukupnya.
Pelaksanaan pertandingan
Contoh aturan pertandingan dengan 3 peserta, meja turnamen:
	Membagikan satu lembar permainan, satu lembar jawaban, satu kotak kartu  bernomor dan satu lembar skor permainan pada tiap meja.

Untuk memulai permainan, para siswa menarik kartu untuk menentukan pemain pertama, permainan berlangsung sesuai waktu dimulai dari pemain pertama.
Pemain pertama mengambil kartu bernomor dan menjawab sesuai kartu tersebut pada lembar permainan.
Peserta di sebelah kiri atau kanannya (pemain pertama) punya opsi untuk menantang untuk memberikan jawaban berbeda, dengan kompensasi untuk berhati-hati dalam menantang karena jika jawabannya salah maka dia harus mengembalikan kartu yang telah dimenangkan sebelumnya. Penantang II boleh menantang jika penantang I melewatinya. Apabila semua penantang sudah menantang atau melewati maka penantang kedua membacakan jawabannya dan bagi yang jawaban benar akan menyimpan kartu.
Permainan berlanjut hingga periode kelas berakhir atau kotaknya telah kosong.
Masing-masing peserta mencatat skor pada lembar skor permainan.
Jika waktu yang tersedia masih ada maka dilanjutkan pertandingan berikutnya.
	Guru melakukan validasi, penjelasan tentang soal dan kunci jawaban kuis dan memberi kesempatan untuk tanya jawab bagi siswa yang belum memahami soal.
	Penentuan skor tim serta pemberian  penghargaan bagi tim dengan skor tertinggi 



3. Model Pembelajaran Kontekstual (Contextual Teaching and Learning)
Pembelajaran kontekstual mengasumsikan bahwa secara alami pikiran mencari makna konteks sesuai dengan situasi nyata lingkungan seseorang melalui pencarian hubungan masuk akal dan bermanfaat. Melalui pemaduan materi yang dipelajari dengan pengalaman keseharian peserta didik akan menghasilkan dasar-dasar pengetahuan yang mendalam. Peserta didik akan mampu menggunakan pengetahuannya untuk menyelesaikan masalah-masalah baru dan belum pernah dihadapinya dengan peningkatan pengalaman dan pengetahuannya. Peserta didik diharapkan dapat membangun pengetahuannya yang akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan memadukan materi pelajaran yang telah diterimanya di sekolah.
Pembelajaran kontekstual merupakan suatu konsepsi pengajaran dan pembelajaran yang membantu guru mengaitkan bahan pelajaran yang dipelajari dengan situasi dunia sebenarnya dan memotivasi pebelajar untuk membuat kaitan antara pengetahuan dan aplikasinya dalam kehidupan harian mereka sebagai ahli keluarga, warga masyarakat, dan pekerja.
Pembelajaran kontekstual adalah sebuah sistem belajar yang didasarkan pada filosofi bahwa peserta didik mampu menyerap pelajaran apabila mereka menangkap makna dalam materi akademis yang mereka terima, dan mereka menangkap makna dalam tugas-tugas sekolah jika mereka bisa mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan dan pengalaman yang sudah mereka miliki sebelumnya (Johnson, 2007:14).
Dalam pembelajaran kontekstual, ada delapan komponen yang harus ditempuh, yaitu: (1) Membuat keterkaitan-keterkaitan yang bermakna, (2) melakukan pekerjaan yang berarti, (3) melakukan pembelajaran yang diatur sendiri, (4) bekerja sama, (5) berpikir kritis dan kreatif, (6) membantu individu untuk tumbuh dan berkembang, (7) mencapai standar yang tinggi, dan (8) menggunakan penilaian otentik (Johnson, 2007).
Berdasarkan pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa pembelajaran kontekstual mempraktikkan konsep belajar yang mengaitkan materi yang dipelajari dengan situasi dunia nyata peserta didik. Peserta didik secara bersama-sama membentuk suatu sistem yang memungkinkan mereka melihat makna di dalamnya.
Pembelajaran kontekstual merupakan konsep pembelajaran yang membantu para guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi nyata peserta didik dan mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Dengan konsep itu, hasil pembelajaran berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan peserta didik bekerja dan mengalami, bukan transfer pengetahuan dari guru kepada peserta didik. Proses pembelajaran lebih dipentingkan daripada hasil.
Pembelajaran kontekstual adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong peserta didik untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan meraka (Sanjaya, 2005).
Dari konsep tersebut ada tiga hal yang harus kita pahami. Pertama, pembelajaran kontekstual  menekankan pada proses keterlibatan peserta didik untuk menemukan materi. Artinya, proses belajar diorientasikan pada proses pengalaman secara langsung. Proses belajar dalam konteks pembelajaran kontekstual tidak mengharapkan agar peserta didik hanya menerima pelajaran, tetapi yang diutamakan adalah proses mencari dan menemukan sendiri materi pelajaran.
Kedua, pembelajaran kontekstual  mendorong agar peserta didik dapat menemukan hubungan antara materi yang dipelajari dengan situasi kehidupan nyata. Artinya, peserta didik dituntut untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyata. Hal ini sangat penting sebab dengan dapat mengkorelasikan materi yang ditemukan dengan kehidupan nyata, materi yang dipelajarinya itu akan bermakna secara fungsional dan tertanam erat dalam memori peserta didik sehingga tidak akan mudah terlupakan.
Ketiga, pembelajaran kontekstual mendorong peserta didik untuk dapat menerapkan pengetahuannya dalam kehidupan. Artinya, tidak hanya mengharapkan peserta didik dapat memahami materi yang dipelajarinya, tetapi bagaimana materi itu dapat mewarnai perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Materi pelajaran dalam konteks tidak untuk ditumpuk di otak dan kemudian dilupakan, tetapi sebagai bekal bagi mereka dalam kehidupan nyata.
Terdapat lima karakteristik penting dalam proses pembelajaran yang menggunakan pendekatan kontekstual:
	Dalam pembelajaran kontekstual terjadi proses pengaktifan pengetahuan yang sudah ada (activating knowledge). Artinya, apa yang akan dipelajari tidak terlepas dari pengetahuan yang sudah dipelajari. Dengan demikian, pengetahuan yang akan diperoleh peserta didik adalah pengetahuan yang utuh yang memiliki keterkaitan satu sama lain.

Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran dalam rangka memperoleh dan menambah pengetahuan baru (acquiring knowledge).  Pengetahuan baru itu dapat diperoleh dengan cara deduktif. Artinya, pembelajaran dimulai dengan mempelajari secara keseluruhan kemudian memperhatikan rinciannya.
Pemahaman pengetahuan (understanding knowledge) berarti pengetahuan yang diperoleh bukan untuk dihafal, melainkan untuk dipahami dan diyakini.
Mempraktikkan pengetahuan dan pengalaman tersebut (applying knowledge). Artinya, pengetahuan dan pengalaman yang diperolehnya harus dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata.
Melakukan refleksi (reflecting knowledge) terhadap strategi pengembangan pengetahuan. Hal ini dilakukan sebagai umpan balik untuk proses perbaikan dan penyempurnaan strategi.
Di sisi lain, Hernowo (2005) menawarkan langkah-langkah praktis menggunakan strategi pembelajaran kontekstual berikut:
	Kaitkan setiap mata pelajaran dengan seorang tokoh yang sukses dalam menerapkan mata pelajaran tersebut.

Kisahkan terlebih dahulu riwayat hidup sang tokoh atau temukan cara-cara sukses yang ditempuh sang tokoh dalam menerapkan ilmu yang dimilikinya.
Rumuskan dan tunjukkan manfaat yang jelas dan spesifik kepada anak didik berkaitan dengan ilmu (mata pelajaran) yang diajarkan kepada mereka.
Upayakan agar ilmu-ilmu yang dipelajari di sekolah dapat memotivasi anak didik untuk mengulang dan mengaitkannya dengan kehidupan keseharian mereka.
Berikan kebebasan kepada setiap anak didik untuk mengkonstruksi ilmu yang diterimanya secara subjektif sehingga anak didik dapat menemukan sendiri cara belajar alamiah yang cocok dengan dirinya.
Galilah kekayaan emosi yang ada pada diri setiap anak didik dan biarkan mereka mengekspresikannya dengan bebas.
Bimbing mereka untuk menggunakan emosi dalam setiap pembelajaran sehingga anak didik penuh arti (tidak sia-sia dalam belajar di sekolah).

	Model Pembelajaran Penemuan (Discovery Learning) 

Pembelajaran penemuan adalah proses belajar yang di dalamnya tidak disajikan suatu konsep dalam bentuk jadi (final), tetapi peserta didik dituntut untuk  mengorganisasi sendiri  cara belajarnya dalam menemukan konsep. Sebagaimana pendapat Bruner, bahwa “Discovery Learning can be defined as the learning that takes place when the student is not presented with subject matter in the final form, but rather is required to organize it himself” (Lefancois dalam Emetembun, 1986). Dasar ide Bruner ialah pendapat Piaget yang menyatakan bahwa anak harus berperan aktif dalam belajar di kelas. 
Bruner memakai metode yang disebutnya Discovery Learning, di mana murid mengorganisasi bahan yang dipelajari dengan suatu bentuk akhir (Dalyono, 1996). Metode pembelajaran penemuan adalah memahami konsep, arti, dan hubungan, melalui proses intuitif sehingga akhirnya sampai pada suatu kesimpulan (Budiningsih, 2005). Penemuan terjadi bila individu terlibat, terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Penemuan dilakukan melalui observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan dan penarikan simpulan. Proses tersebut disebut proses kognitif sedangkan penemuan itu sendiri adalah proses mental mengasimilasi konsep dan prinsip di dalam pikiran (Robert B. Sund dalam Malik, 2001).
Dalam konsep belajar, sesungguhnya metode pembelajaran penemuan merupakan pembentukan kategori-kategori atau konsep-konsep, yang dapat memungkinkan terjadinya generalisasi. Sebagaimana teori Bruner tentang kategorisasi yang tampak dalam penemuan, bahwa penemuan adalah pembentukan kategori-kategori, atau lebih sering disebut sistem-sistem pengkodean (coding). Pembentukan kategori-kategori dan sistem-sistem pengkodean dirumuskan demikian dalam arti relasi-relasi (persamaan & perbedaan) yang terjadi diantara objek-objek dan kejadian-kejadian (events). 
Bruner memandang bahwa suatu konsep atau kategorisasi memiliki lima unsur, dan peserta didik dikatakan memahami suatu konsep apabila mengetahui semua unsur konsep itu, meliputi: 1) Nama; 2) Contoh-contoh baik yang positif maupun yang negatif; 3) Karakteristik, baik yang pokok maupun tidak; 4) Rentangan karakteristik; dan 5) Kaidah (Budiningsih, 2005). Bruner menjelaskan bahwa pembentukan konsep merupakan dua kegiatan mengkategori yang berbeda yang menuntut proses berpikir yang berbeda pula. Seluruh kegiatan mengkategori meliputi mengidentifikasi dan menempatkan contoh-contoh (objek-objek atau peristiwa-peristiwa) ke dalam kelas dengan menggunakan dasar kriteria tertentu. 
Di dalam proses belajar, Bruner mementingkan partisipasi aktif tiap peserta didik, dan mengenal dengan baik adanya perbedaan kemampuan. Untuk menunjang proses belajar perlunya lingkungan memfasilitasi rasa ingin tahu peserta didik pada tahap eksplorasi. Lingkungan ini dinamakan lingkungan belajar penemuan, yaitu lingkungan tempat peserta didik dapat melakukan eksplorasi, penemuan-penemuan baru yang belum dikenal atau pengertian yang mirip dengan yang sudah diketahui. Lingkungan seperti ini bertujuan agar peserta didik dalam proses belajar dapat berjalan dengan baik dan lebih kreatif.
Untuk memfasilitasi proses belajar yang baik dan kreatif harus didasarkan pada manipulasi bahan pelajaran sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif peserta didik. Manipulasi bahan pelajaran bertujuan untuk memfasilitasi kemampuan peserta didik dalam berpikir (merepresentasikan apa yang dipahami) sesuai dengan tingkat perkembangannya. 
Menurut Bruner perkembangan kognitif seseorang terjadi melalui tiga tahap yang ditentukan oleh bagaimana cara lingkungan, yaitu: enaktif (enactive), ikonik (iconic), dan simbolik (symbolic). Pada tahap enaktif, seseorang melakukan aktivitas-aktivitas dalam upaya untuk memahami lingkungan sekitarnya, artinya, dalam memahami dunia sekitarnya anak menggunakan pengetahuan motorik, misalnya melalui gigitan, sentuhan, pegangan, dan sebagainya. Pada tahap ikonik, seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal. Maksudnya, dalam memahami dunia sekitarnya anak belajar melalui bentuk perumpamaan (tampil) dan perbandingan (komparasi). Pada tahap simbolik, seseorang telah mampu memiliki ide-ide atau gagasan-gagasan abstrak yang sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam berbahasa dan logika. Dalam memahami dunia sekitarnya anak belajar melalui simbol-simbol bahasa, logika, matematika, dan sebagainya. 
Komunikasi dilakukan dengan menggunakan banyak simbol. Makin matang seseorang dalam proses berpikirnya, makin dominan sistem simbolnya. Secara sederhana teori perkembangan dalam fase enaktif, ikonik dan simbolik menyatakan bahwa jika anak menjelaskan sesuatu melalui perbuatan (ia bergeser ke depan atau kebelakang di papan mainan untuk menyesuaikan beratnya dengan berat temannya bermain), inilah fase enaktif. Kemudian pada fase ikonik ia menjelaskan keseimbangan pada gambar atau bagan dan akhirnya pada fase simbolik ia menggunakan bahasa untuk menjelaskan prinsip keseimbangan (Syaodih, 2001). 
Dalam mengaplikasikan metode pembelajaran penemuan guru berperan sebagai pembimbing dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar secara aktif, sebagaimana pendapat guru harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar peserta didik sesuai dengan tujuan (Sardiman, 2005). Kondisi seperti ini ingin mengubah kegiatan belajar mengajar yang berpusat pada guru menjadi berpusat pada peserta didik. 
Hal yang menarik dalam pendapat Bruner yang menyebutkan: hendaknya guru harus memberikan kesempatan muridnya untuk menjadi seorang pemecah masalah, seorang ilmuwan, sejarahwan, atau ahli matematika. Dalam metode pembelajaran penemuan bahan ajar tidak disajikan dalam bentuk akhir, peserta didik dituntut untuk melakukan berbagai kegiatan menghimpun informasi, membandingkan, mengkategorikan, menganalisis, mengintegrasikan, mereorganisasikan bahan serta membuat kesimpulan-kesimpulan.
Langkah-langkah model pembelajaran penemuan  adalah sebagai berikut:

	Merumuskan masalah yang akan diberikan kepada peserta didik dengan data secukupnya. Perumusannya harus jelas dan hilangkan pernyataan yang multi tafsir

Berdasarkan data yang diberikan guru, peserta didik menyusun, memproses, mengorganisasi, dan menganalisis data tersebut. Dalam hal ini bimbingan guru dapat diberikan sejauh yang diperlukan saja, bimbingan lebih mengarah kepada langkah yang hendak dituju, melalui pertanyaan-pertanyaan.
Peserta didik menyusun prakiraan hasil analisis yang dilakukannya
Bila dipandang perlu, prakiraan yang telah dibuat peserta didik tersebut hendaknya diperiksa oleh guru. Hal ini penting dilakukan untuk meyakinkan kebenaran prakiraan peserta didik, sehingga akan menuju ke arah yang hendak dicapai.
Apabila telah diperoleh kepastian tentang kebenaran prakiraan tersebut, maka verbalisasi prakiraan sebaiknya diserahkan juga kepada peserta didik untuk menyusunnya. Di samping itu perlu diingat pula bahwa induksi tidak menjamin 100% kebenaran prakiraan.
Sesudah peserta didik menemukan apa yang dicari, hendaknya guru menyediakan soal latihan atau soal tambahan untuk memeriksa apakah hasil penemuan itu benar.

	Model Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning)

Model pembelajaran berbasis masalah adalah pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai langkah awal untuk mendapatkan pengetahuan baru. Seperti yang diungkapkan oleh Suyatno (2009) bahwa :
”Model pembelajaran berdasarkan masalah adalah proses pembelajaran yang titik awal pembelajaran dimulai berdasarkan masalah dalam kehidupan nyata peserta didik dirangsang untuk mempelajari masalah berdasarkan pengetahuan dan pengalaman telah mereka miliki sebelumnya (prior knowledge) untuk membentuk pengetahuan dan pengalaman baru”. 
Sedangkan Arends (2012, 397) menyatakan bahwa: ”Pembelajaran berbasis masalah dirancang terutama untuk membantu peserta didik mengembangkan keterampilan berpikir, pemecahan masalah, dan keterampilan intelektual; belajar peran orang dewasa dengan mengalaminya melalui situasi nyata atau simulasi dan menjadi pebelajar mandiri dan otonom.” 
Berbagai pengembang pembelajaran berbasis masalah menyatakan bahwa model ini memiliki ciri-ciri berikut:
	Pertanyaan atau masalah penuntun

Pembelajaran berbasis masalah mengorganisasi pembelajaran di sekitar pertanyaan dan masalah yang penting dan bermakna baik secara sosial maupun personal bagi peserta didik. Pertanyaan atau masalah diambil dari situasi dunia nyata yang tidak memiliki jawaban sederhana tetapi banyak penyelesaian yang bersaing.
	Fokus antardisipliner

Meskipun pembelajaran berbasis masalah dapat berpusat pada mata pelajaran tertentu (sains, matematika, sejarah) masalah aktual yang diselidiki dipilih karena penyelesaiannya mewajibkan peserta didik menggali informasi dalam banyak disiplin ilmu. 
	Penyelidikan autentik.

Pembelajaran berbasis masalah menuntut peserta didik melakukan penyelidikan autentik yang mencari penyelesaian nyata untuk masalah nyata. Mereka harus menganalisis dan membatasi masalahnya, mengembangkan hipotesis dan membuat prediksi, mengumpulkan dan menganalisis informasi, mengadakan eksperimen, melakukan deduksi, dan menarik kesimpulan.
	Produksi karya dan bukti

Pembelajaran berbasis masalah menuntut peserta didik untuk menghasilkan produk dalam bentuk karya dan bukti yang menjelaskan atau merepresentasikan penyelesaiannya. Produk itu dapat berupa laporan, model fisik, video, program komputer, atau situ Web buatan peserta didik.
	Kolaborasi.

Pembelajaran berbasis masalah dicirikan oleh peserta didik yang bekerja sama,, paling sering secara berpasangan atau dalam kelompok kecil. Bekerjasama memberikan motivasi untuk tetap  terlibat dalam tugas-tugas kompleks dan meningkatkan kesempatan untuk inkuiri dan dialog bersama, dan untuk pengembangan keterampilan sosial. 

Pada model pembelajaran berbasis masalah terdapat lima tahap utama yang dimulai dengan memperkenalkan peserta didik tehadap masalah yang diakhiri dengan tahap penyajian dan analisis hasil kerja peserta didik. Kelima tahap tersebut disajikan dalam bentuk tabel (dalam Arends, 2012: 411)

Tabel 3.3  Sintaks Model pembelajaran berdasarkan masalah
Fase
Indikator
Aktifitas / Kegiatan Guru
1
Orientasikan peserta didik pada masalah
Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang diperlukan,, memotivasi peserta didik terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah.
2
Organisasikan peserta didik untuk belajar
Guru membantu peserta didik membatasi dan mengorganisasikan tugas belajar yang berkaitan dengan masalah tersebut.
3
Bantu penyelidikan mandiri dan kelompok
Guru mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen, dan mencari penjelasan dan penyelesaian
4
Kembangkan dan sajikan karya dan bukti
Guru membantu peserta didik dalam perencanaan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, video, dan model dan membantu mereka untuk berbagi tugas dengan kelompoknya.
5
Analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah
Guru membantu peserta didik melakukan refleksi terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan.

	Model Pembelajaran Berbasis Proyek (Project Based Learning)

Pembelajaran Berbasis Proyek (Project Based Learning=PjBL) adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek/kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. 
Pembelajaran berbasis proyek merupakan metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. Pembelajaran berbasis proyek dirancang untuk digunakan pada permasalahan kompleks yang diperlukan peserta didik dalam melakukan insvestigasi dan memahaminya. 
Melalui PjBL, proses inkuiri dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun (a guiding question) dan membimbing peserta didik dalam sebuah proyek kolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek (materi) dalam kurikulum. Pada saat pertanyaan terjawab, secara langsung peserta didik dapat melihat berbagai elemen utama sekaligus berbagai prinsip dalam sebuah disiplin yang sedang dikajinya. PjBL merupakan investigasi mendalam tentang sebuah topik dunia nyata, hal ini akan berharga bagi atensi dan usaha peserta didik.
Mengingat bahwa masing-masing peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda, maka pembelajaran berbasis proyek memberikan kesempatan kepada para peserta didik untuk menggali konten (materi) dengan menggunakan berbagai cara yang bermakna bagi dirinya, dan melakukan eksperimen secara kolaboratif. Pembelajaran berbasis proyek merupakan investigasi mendalam tentang sebuah topik dunia nyata, hal ini akan berharga bagi atensi dan usaha peserta didik.
Pembelajaran berbasis proyek memiliki karakteristik sebagai berikut:
	peserta didik membuat keputusan tentang sebuah kerangka kerja;

adanya permasalahan atau tantangan yang diajukan kepada peserta didik;
peserta didik mendesain proses untuk menentukan solusi atas permasalahan atau tantangan yang diajukan;
peserta didik secara kolaboratif bertanggungjawab untuk mengakses dan mengelola informasi untuk memecahkan permasalahan;
proses evaluasi dijalankan secara kontinyu;
peserta didik secara berkala melakukan refleksi atas aktivitas yang sudah dijalankan; 
produk akhir aktivitas belajar akan dievaluasi secara kualitatif; dan
situasi pembelajaran sangat toleran terhadap kesalahan dan perubahan.
Peran instruktur atau guru dalam pembelajaran berbasis proyek sebaiknya sebagai fasilitator, pelatih, penasehat dan perantara untuk mendapatkan hasil yang optimal sesuai dengan daya imajinasi, kreasi dan inovasi dari peserta didik.
Berikut ini tahapan yang dilalui dalam pelaksanaan model pembelajaran berbasis proyek.

Fase
Aktivitas
Keterangan

Start With the Essential Question (Memulai dengan Pertanyaan Mendasar)
Pertanyaan yang dapat memberi penugasan siswa dalam melakukan suatu aktivitas/proyek. Mengambil topik yang sesuai dengan realitas dunia nyata dan dimulai dengan sebuah investigasi mendalam. Guru berusaha agar topik yang diangkat relevan untuk para siswa.
	

Design a Plan for the Project (Mendesain Perencanaan Proyek)
Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara siswa dan guru. Dengan demikian siswa diharapkan akan merasa memiliki atas proyek tersebut. Perencanaan berisi tentang kegiatan, alat, dan bahan yang berguna untuk penyelesaian proyek.
	

Create a Schedule (Menyusun Jadwal)
Siswa dengan guru secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek. Aktivitas pada tahap ini antara lain: (1) membuat timeline untuk menyelesaikan proyek, (2) membuat deadline penyelesaian proyek, (3) membawa siswa agar merencanakan cara yang baru, (4) membimbing siswa ketika mereka membuat cara yang tidak berhubungan dengan proyek, dan (5) meminta siswa untuk membuat penjelasan (alasan) tentang pemilihan suatu cara
	

Monitor the Students and the Progress of the Project (Memonitor siswa dan kemajuan proyek)
Guru bertanggungjawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas siswa selama menyelesaikan proyek. Guru berperan menjadi mentor bagi aktivitas siswa. Agar mempermudah proses monitoring, dibuat sebuah rubrik yang dapat merekam keseluruhan aktivitas yang  penting
	

Assess the Outcome (Menguji Hasil)
Penilaian dilakukan untuk mengukur ketercapaian kompetensi, berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing siswa/kelompok siswa, memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai siswa/kelompok, membantu guru dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya.
	

Evaluate the Experience (Mengevaluasi Pengalaman) 
Pada akhir proses pembelajaran, siswa dan guru melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dilakukan. Proses refleksi dilakukan baik secara individu maupun kelompok. Pada tahap ini siswa diminta untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama menyelesaikan proyek. Guru dan siswa mengembangkan diskusi dalam rangka memperbaiki kinerja selama proses pembelajaran, sehingga pada akhirnya ditemukan suatu temuan untuk menjawab permasalahan yang diajukan pada tahap pertama pembelajaran.
.
Beberapa hambatan dalam implementasi metode Pembelajaran Berbasis Proyek antara lain berikut ini:
	Pembelajaran berbasis proyek memerlukan banyak waktu yang harus disediakan untuk menyelesaikan permasalahan yang komplek.

Banyak orang tua peserta didik yang merasa dirugikan, karena menambah biaya untuk memasuki system baru.
Banyak instruktur merasa nyaman dengan kelas tradisional ,dimana instruktur memegang peran utama di kelas. Ini merupakan suatu transisi yang sulit, terutama bagi instruktur yang kurang atau tidak menguasai teknologi.
Banyaknya peralatan yang harus disediakan, sehingga kebutuhan listrik bertambah.
Untuk itu disarankan menggunakan team teaching dalam proses pembelajaran, dan akan lebih menarik lagi jika suasana ruang belajar tidak monoton, beberapa contoh perubahan lay-out ruang kelas, seperti: traditional class (teori), discussion group (pembuatan konsep dan pembagian tugas kelompok), lab tables (saat mengerjakan tugas mandiri), circle (presentasi). Atau buatlah suasana belajar menyenangkan, bahkan saat diskusi dapat dilakukan di taman, artinya belajar tidak harus dilakukan di dalam ruang kelas.
Model-model pembelajaran dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan pembelajarannya, sintaks dan sifat lingkungan belajarnya. Sebagai contoh pengklasifikasian berdasarkan tujuan adalah pembelajaran langsung, suatu model pembelajaran yang baik untuk membantu peserta didik mempelajari keterampilan dasar seperti tabel perkalian atau untuk topik-topik yang banyak berkaitan dengan penggunaan alat. Akan tetapi ini tidak sesuai bila digunakan untuk mengajarkan konsep-konsep matematika tingkat tinggi. Sintaks suatu model pembelajaran adalah pola yang menggambarkan urutan alur tahap-tahap keseluruhan yang pada umumnya disertai dengan serangkaian kegiatan pembelajaran. Sintaks suatu model pembelajaran tertentu menunjukkan dengan jelas kegiatan-kegiatan apa yang harus dilakukan oleh guru atau peserta didik. Sintaks bermacam-macam model pembelajaran memiliki komponen-komponen yang sama. Contoh, setiap model pembelajaran diawali dengan upaya menarik perhatian peserta didik dan memotivasi peserta didik agar terlibat dalam proses pembelajaran. Setiap model pembelajaran diakhiri dengan tahap menutup pelajaran, di dalamnya meliputi kegiatan merangkum pokok-pokok pelajaran yang dilakukan oleh peserta didik dengan bimbingan guru. Tiap-tiap model pembelajaran membutuhkan sistem pengelolaan dan lingkungan belajar yang sedikit berbeda. Misalnya, model pembelajaran kooperatif memerlukan lingkungan belajar yang fleksibel seperti tersedia meja dan kursi yang mudah dipindahkan. Model pembelajaran langsung peserta didik duduk berhadap-hadapan dengan guru. Pada model pembelajaran kooperatif peserta didik perlu berkomunikasi satu sama lain, sedangkan pada model pembelajaran langsung peserta didik harus tenang dan memperhatikan guru. Pemilihan model dan metode pembelajaran menyangkut strategi dalam pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah perencanaan dan tindakan yang tepat dan cermat mengenai kegiatan pembelajaran agar kompetensi dasar dan indikator pembelajarannya dapat tercapai. Pembelajaran adalah upaya menciptakan iklim dan pelayanan terhadap kemampuan, potensi, minat, bakat, dan kebutuhan peserta didik yang beragam agar terjadi interaksi optimal antara guru dengan peserta didik serta antara peserta didik dengan peserta didik. 

Implementasi dalam Pembelajaran
Mekanisme pelaksanaan pembelajaran mencakup perencanaan, pelaksanaan (termasuk didalamnya kegiatan evaluasi), dan pertimbangan daya dukung. Tahap pertama, perencanaan pembelajaran yang diwujudkan dengan kegiatan penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Pengembangan RPP dapat dilakukan oleh guru secara mandiri dan/atau berkelompok di sekolah/madrasah dikoordinasi, difasilitasi, dan disupervisi oleh kepala sekolah/madrasah. Pengembangan RPP dapat juga dilakukan oleh guru secara berkelompok antarsekolah atau antarwilayah dikoordinasi, difasilitasi, dan disupervisi oleh dinas pendidikan atau kantor kementerian agama setempat.
Prinsip penyusunan RPP adalah sebagai berikut:
	Setiap  RPP  harus secara  utuh  memuat  kompetensi  sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. 
	Satu RPP dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih.
	Memperhatikan perbedaan individu peserta didik. RPP disusun dengan memperhatikan perbedaan kemampuan awal, tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan/atau lingkungan peserta didik.

Berpusat pada peserta didik. Proses pembelajaran dirancang dengan   berpusat  pada peserta didik untuk mendorong motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, dan semangat belajar, menggunakan berbagai pendekatan/model. 
Berbasis konteks. Proses pembelajaran yang menjadikan lingkungan sekitarnya sebagai sumber belajar.
Berorientasi kekinian. Pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan nilai-nilai kehidupan masa kini.
Mengembangkan kemandirian belajar. Pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik untuk belajar secara mandiri.
	Memberikan umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran. RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi. Pembelajaran pengayaan dan remedi dilakukan setelah evaluasi terhadap hasil belajar siswa dilakukan. 
Memiliki keterkaitan dan keterpaduan antarkompetensi dan/atau antarmuatan. RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan  antara  KI,  KD,  indikator  pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. RPP disusun dengan mengakomodasikan pembelajaran tematik, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya.
Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. RPP  disusun  dengan  mempertimbangkan  penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi.

Komponen minimal RPP memuat: 
	Identitas sekolah/madrasah (nama sekolah), mata pelajaran atau tema (nama mata pelajaran atau judul tema), kelas/semester (kelas dan semester yang akan dibelajarkan), dan alokasi waktu (prakiraan durasi waktu untuk menyelesaikan kompetensi dan materi yang akan dibelajarkan);
	Kompetensi Dasar dan indikator pencapaian kompetensi 
	Materi pembelajaran (mengacu pada silabus);
	Kegiatan pembelajaran yang meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup (skenario kegiatan menggunakan pendekatan keilmuan dengan model-model dan metode sesuai dengan kebutuhan pencapaian KD);
	Penilaian, mencakup kompetensi yang akan dinilai, instrumen penilaian, cara melaksanakan penilaian, pengolahan data, serta pelaporannya. 
	Pendukung pembelajaran, meliputi: media, alat, bahan, dan sumber belajar.


Contoh format RPP mata pelajaran Matematika
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Sekolah                          :
Mata pelajaran            : Matematika
Kelas/Semester          :
Alokasi Waktu             :

	Kompetensi Inti (KI)

[disajikan Deskripsi Rumusan KI-1 dan KI-2 seperti yang dinyatakan dalam silabus]
KI3:
KI4:
B. Kompetensi Dasar dan Indikator
Kompetensi Dasar
Indikator

KD pada KI 3
…

KD pada KI4
…


C. Materi Pembelajaran 
 [disajikan materi pokok] 

D. Kegiatan Pembelajaran
1. Pertemuan Pertama: (...JP)
      Indikator: … 
[indikator yang dirujuk untuk pembelajaran pertemuan pertama]
a. Kegiatan Pendahuluan
b. Kegiatan Inti 
[disajikan garis besar alur berpikir pembelajaran secara 
lengkap, materi rinci pembelajaran dimuat pada 
Lampiran Materi Pembelajaran Pertemuan 1]

c. Kegiatan Penutup

2. Pertemuan Kedua: (...JP)
      Indikator: … 
 [inddikator yang dirujuk untuk pembelajaran pertemuan kedua]

a. Kegiatan Pendahuluan
b. Kegiatan Inti
[disajikan garis besar alur berpikir pembelajaran secara 
lengkap, materi rinci pembelajaran dimuat pada 
Lampiran Materi Pembelajaran Pertemuan 2]

c. Kegiatan Penutup
3. Pertemuan seterusnya.
E.    Teknik penilaian
[disajikan nama Teknik Penilaian, instrumen lengkap 
penilaiansetiap pertemuan dimuat dalam Lampiran 
Instrumen Penilaian Pertemuan 1, Lampiran Instrumen 
Penilaian Pertemuan 2, dan seterusnya tergantung pada 
banyak pertemuan]  

F. Media/alat, Bahan, dan Sumber Belajar
1. Media/alat
2. Bahan
3. Sumber Belajar
Lampiran-lampiran:
	Materi Pembelajaran Pertemuan 1

Instrumen Penilaian Pertemuan 1
Materi Pembelajaran Pertemuan 2
Instrumen Penilaian Pertemuan 2
Dan seterusnya tergantung banyak pertemuan.


Langkah Penyusunan RPP
	Pengkajian silabus untuk menentukan keluasan, kedalaman, dan urutan  materi serta  aktivitas dalam pembelajaran.

Perumusan indikator pencapaian setiap KD
	Penentuan materi Pembelajaran. 
	Penjabaran Kegiatan Pembelajaran berupa kegiatan-kegiatan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang dibelajarkan
	Penentuan alokasi waktu untuk setiap pertemuan sesuai kebutuhan.
Penentuan penilaian, mencakup kompetensi yang akan dinilai, instrumen penilaian, cara melaksanakan penilaian, pengolahan data, serta pelaporannya. 
	Menentukan pendukung pembelajaran (media, alat, bahan dan sumber belajar sesuai dengan langkah-langkah kegiatan dan kompetensi yang akan dicapai oleh peserta didik. 

Tahap pelaksanaan pembelajaran meliputi:
1. Kegiatan Pendahuluan
    Dalam kegiatan pendahuluan, guru:
	mengondisikan suasana belajar yang menyenangkan;
	mendiskusikan kompetensi yang sudah dipelajari dan dikembangkan sebelumnya berkaitan dengan kompetensi yang akan dipelajari dan dikembangkan;
	menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari;
	menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan; dan

menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan.



2. Kegiatan Inti
Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi, yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.
3. Kegiatan Penutup
Kegiatan penutup mencakup:
	Kegiatan guru bersama peserta melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan dan memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; dan
	Kegiatan guru bersama peserta didik merencanakan pembelajaran pada pertemuan berikut..


Proses pembelajaran memerlukan daya dukung berupa ketersediaan narasumber, sarana dan prasarana pembelajaran yang bervariasi dan mendukung pencapaian kompetensi. Pihak-pihak yang terlibat dalam pembelajaran antara lain: peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, kepala sekolah, Dinas Pendidikan  atau kantor Kementerian Agama provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya, dan dukungan partisipasi orang tua, masyarakat, dan dunia usaha atau dunia industri.


BAB IV
PENILAIAN


Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh informasi atau data mengenai proses dan hasil belajar peserta didik. Penilaian dilakukan dengan cara menganalisis dan menafsirkan data hasil pengukuran capaian kompetensi peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. 

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum berbasis kompetensi yang menekankan pembelajaran berbasis aktivitas yang bertujuan memfasilitasi peserta didik dalam memperoleh sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Hal ini berimplikasi pada penilaian yang harus meliputi sikap, pengetahuan,dan keterampilan, baik selama proses (formatif) maupun pada akhir periode pembelajaran (sumatif).  

Penilaian otentik dalam pembelajaran matematika menekankan pada:
	Beorientasi pada proses maupun hasil dalam menyelesaikan masalah.

Aspek penalaran untuk meningkatkan dan mengembangkan keterampilan berpikir logis, kritis, analitis, dan kreatif.

Berikut uraian singkat mengenai pengertian dan teknik-teknik penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Penilaian Sikap

Pengertian Penilaian Sikap 

Penilaian sikap adalah kegiatan untuk mengetahui kecenderungan perilaku spiritual dan sosial peserta didik dalam kehidupan sehari-hari di dalam dan di luar kelas sebagai hasil pendidikan. Penilaian sikap ditujukan untuk mengetahui capaian/perkembangan sikap peserta didik dan memfasilitasi tumbuhnya perilaku peserta didik sesuai dengan butir-butir nilai sikap dalam KD dari KI-1 dan KI-2.
  
Teknik Penilaian Sikap 

Penilaian sikap dilakukan dengan menggunakan teknik observasi oleh guru matematika selama proses pembelajaran pada jam pelajaran yang ditulis dalam buku jurnal (yang selanjutnya disebut jurnal). Jurnal berisi catatan anekdot (anecdotal record), catatan kejadian tertentu (incidental record), dan informasi lain yang valid dan relevan. 

Instrumen yang digunakan dalam observasi berupa lembar observasi atau jurnal. Lembar observasi atau jurnal tersebut berisi kolom catatan perilaku yang diisi oleh guru mata pelajaran, wali kelas, dan guru BK berdasarkan pengamatan terhadap perilaku peserta didik yang muncul secara alami selama satu semester. Perilaku peserta didik yang dicatat di dalam jurnal pada dasarnya adalah perilaku yang berkaitan dengan indikator sikap spiritual dan sikap sosial. Setiap catatan memuat deskripsi perilaku yang dilengkapi dengan waktu dan tempat teramatinya perilaku tersebut. Catatan tersebut disusun berdasarkan waktu kejadian. Dalam Tabel 4.1 kolom “Catatan Perilaku” diisi dengan deskripsi perilaku yang dilengkapi dengan hasil penilaian; yaitu, sangat baik, baik, kurang baik. 

Tabel 4.1 Contoh lembar observasi perkembangan sikap
No
Tanggal
Nama Peserta Didik
Catatan Perilaku
Butir Sikap
















Penilaian Pengetahuan

Pengertian Penilaian Pengetahuan 
Penilaian pengetahuan adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui penguasaan peserta didik yang meliputi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan kecakapan berpikir tingkat rendah hingga tinggi. Penilaian pengetahuan dilakukan dengan berbagai teknik penilaian. Guru memilih teknik penilaian yang sesuai dengan karakteristik kompetensi yang akan dinilai. Penilaian dimulai dengan perencanaan yang dilakukan pada saat menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).  

Penilaian pengetahuan, selain untuk mengetahui apakah peserta didik telah mencapai KKM, juga untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan penguasaan pengetahuan peserta didik dalam proses pembelajaran (diagnostic). Hasil penilaian digunakan untuk memberi umpan balik (feedback) kepada peserta didik dan guru sebagai perbaikan mutu pembelajaran. Hasil penilaian pengetahuan yang dilakukan selama dan setelah proses pembelajaran dinyatakan dalam bentuk angka dengan rentang 0 – 100.  

Teknik Penilaian Pengetahuan 
Berbagai teknik penilaian pengetahuan dapat digunakan sesuai dengan karakteristik tiap-tiap KD. Teknik yang biasa digunakan antara lain tes tertulis, tes lisan, penugasan, dan portofolio. Teknik-teknik penilaian pengetahuan yang biasa digunakan disajikan dalam Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2 Teknik Penilaian Pengetahuan
Teknik
Bentuk Instrumen
Tujuan
Tes Tertulis
Benar-Salah, Menjodohkan, Pilihan Ganda, Isian/Melengkapi, Uraian
Mengetahui penguasaan pengetahuan peserta didik untuk perbaikan proses pembelajaran
Tes Lisan
Tanya jawab
Mengecek pemahaman peserta didik untuk perbaikan proses pembelajaran
Penugasan
Tugas yang dilakukan secara individu maupun kelompok
Memfasilitasi penguasaan pengetahuan (bila diberikan selama proses pembelajaran) atau mengetahui penguasaan pengetahuan (bila diberikan pada akhir pembelajaran)
Portofolio
Sampel pekerjaan peserta didik terbaik yang diperoleh dari penugasan dan tes tertulis
Sebagai bahan guru mendeskripsikan capaian pengetahuan di akhir semester

Penilaian Keterampilan

Pengertian Penilaian Keterampilan 
Penilaian keterampilan adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan untuk melakukan tugas tertentu di dalam berbagai macam konteks sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Penilaian keterampilan dapat dilakukan dengan berbagai teknik, antara lain penilaian kinerja, penilaian proyek, dan penilaian portofolio. Teknik penilaian keterampilan yang digunakan dipilih sesuai dengan karakteristik KD pada KI-4. 

Teknik Penilaian Keterampilan  
Berikut disajikan uraian singkat mengenai teknik-teknik penilaian keterampilan yang mencakup pengertian, langkah-langkah, contoh instrumen dan rubrik penilaian.

Penilaian Kinerja
Penilaian kinerja adalah penilaian untuk mengukur capaian pembelajaran yang berupa keterampilan proses atau hasil (produk). Dengan demikian, aspek yang dinilai dalam penilaian kinerja adalah kualitas proses dalam mengerjakan suatu tugas atau kualitas produk yang dihasilkan atau kedua-duanya. Keterampilan proses adalah keterampilan melakukan tugas/tindakan dengan menggunakan alat atau bahan dengan prosedur kerja kerja tertentu, sementara produk adalah sesuatu (bisanya barang) yang dihasilkan dari penyelesaian sebuah tugas.

Penilaian Proyek
Penilaian proyek adalah suatu kegiatan untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuannya melalui penyelesaian suatu tugas dalam periode/waktu tertentu. Penilaian proyek dapat dilakukan untuk mengukur satu atau beberapa KD dalam satu atau beberapa mata pelajaran. Tugas tersebut berupa rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian data, pengolahan, penyajian data, serta pelaporan.

Penilaian Portofolio
Seperti pada penilaian pengetahuan, portofolio untuk penilaian keterampilan berupa kumpulan sampel karya terbaik dari KD pada KI-4. Portofolio setiap peserta didik disimpan dalam suatu folder (map) dan diberi tanggal pengumpulan oleh guru. Portofolio dapat disimpan dalam bentuk cetakan atau elektronik. Pada akhir semester kumpulan sampel karya tersebut digunakan sebagai sebagian bahan untuk mendeskripsikan pencapaian keterampilan secara deskriptif.

BAB V
MEDIA DAN SUMBER BELAJAR


Media Pembelajaran

Media pembelajaran merupakan perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima. Media sebagai alat komunikasi merupakan segala sesuatu yang membawa informasi (pesan) dari sumber informasi kepada penerima informasi. Oleh sebab itu media pembelajaran merupakan segala wujud yang tepat dipakai sebagai sumber belajar yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, kemauan peserta didik, sehingga dapat mendorong terjadinya proses pembelajaran ke tingkat lebih efektif dan efisien.

Media yang menyajikan pesan-pesan terkait dengan tujuan pembelajaran disebut media pembelajaran. Leshin, Pollock, & Reigeluth mengklasifikasi media ke dalam lima kelompok, yaitu (1) media berbasis manusia (guru, instruktor, tutor, main-peran, kegiatan kelompok, field-trip), (2) media berbasis cetak (buku, buku penuntun, buku latihan, alat bantu kerja, lembaran lepas), (3) media berbasis visual (buku, alat bantu kerja, bagan, grafik, peta, tranparansi, slide), (4) media berbasis audio-visual (video, film, program slide-tape, televisi), (5) media berbasis komputer (pengajaran dengan bantuan komputer, video interaktif, hypertext). 

Media dapat menjadi komponen sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional yang dapat merangsang peserta didik untuk belajar. Pengertian ini mengandung makna bahwa media merupakan komponen sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional di lingkungan peserta didik yang dapat menarik perhatian peserta didik untuk belajar. 

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa seorang guru dalam memanfaatkan suatu media untuk digunakan dalam proses belajar mengajar harus memperhatikan beberapa hal, yaitu: 
	tujuan pembelajaran yang akan dicapai,  

isi materi pelajaran,  
strategi belajar mengajar yang digunakan,  
karakteristik peserta didik yang belajar. 
Karakteristik peserta didik yang belajar yang dimaksud adalah tingkat pengetahuan peserta didik terhadap media yang digunakan, bahasa peserta didik, artinya isi pesan yang disampaikan melalui media harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan berbahasa atau kosakata yang dimiliki peserta didik sehingga memudahkan peserta didik dalam memahami isi materi yang disampaikan melalui media. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan jumlah peserta didik. Artinya media yang digunakan hendaknya disesuaikan dengan jumlah peserta didik yang belajar.




Sumber Belajar

Sumber belajar (learning resources) adalah segala sumber sesuatu atau daya yang dapat dimanfaatkan oleh guru dan peserta didik, baik secara terpisah maupun dalam bentuk gabungan, dalam proses belajar mengajar. Penggunaan sumber belajar dalam proses belajar mengajar bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencapaian komptensi yang diharapkan. Sumber belajar Matematika SMA/MA dapat berupa: 
	benda yang dipakai sebagai alat peraga baik yang sudah ada di sekitar maupun yang dirancang khusus.
	orang (narasumber) yang mengandung informasi yamg dapat digunakan sebagai wahana bagi peserta didik untuk melakukan proses perubahan tingkah laku.

buku-buku seperti  buku teks pelajaran (buku pokok peserta didik), buku panduan pendidik (teacher’s manual), buku pengayaan, dan buku referensi sesuai dengan kebutuhan pembelajaran.
	berbagai aplikasi penggunaan teknologi yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan sekolah misalnya program wingeom, cabri, maple, geogebra, spps, cd tutorial, dan lain sebagainya.
	tempat atau lingkungan, misalnya ruang kelas, halaman sekolah, perpustakaan, pasar, museum, sungai, gunung, tempat pembuangan sampah, kolam ikan dan lain sebagainya. 
	bahan yaitu segala sesuatu yang berupa teks tertulis, cetak, rekaman elektronik, dan lain-lain yang dapat digunakan untuk belajar.
peristiwa dan fakta yang sedang terjadi, misalnya peristiwa kerusuhan, peristiwa bencana, dan peristiwa lainnya.  
	internet. 


Sumber belajar harus dirancang sedemikian rupa agar menjadi bermakna untuk pembelajaran. Jika tidak dirancang, tempat atau lingkungan alam sekitar, benda, orang, dan atau buku hanya sekedar tempat, benda, orang atau buku yang tidak bermakna apa-apa.














BAB VI
GURU MATA PELAJARAN MATEMATIKA 
DALAM PEMBELAJARAN ABAD KE-21 


Kemendikbud telah menetapkan standar proses untuk mengembangkan pembelajaran abad ke-21, melalui Permendikbud No. 65 tahun 2013 tentang Standar Proses. 

National Education Association (NEA) telah memberikan panduan bagi para pendidik dengan empat C (Communication, Collaboration, Critical Thinking and creativity) dalam Preparing 21st Century Students for a Global Society. Dalam hal kemampuan dan keterampilan yang perlu dikembangakan dalam proses pembelajran sebagai berikut: 

Komunikasi
Kemampuan untuk membagikan ide, pikiran, pertanyaan dan penyelesaian masalah. Peserta didik perlu mengembangkan diri dalam kemampuan mengkomunikasikan permasalahan, proses dan penyelesaian dalam persoalan yang dihadapinya.

2. 	Kolaborasi,
kemampuan kolaborasi merupakan kemampuan untuk dapat bekerja sama dengan keahlian dan talenta yang berbeda untuk mencapai tujuan. Peserta didik menggali informasi dan membangun makna serta didorong untuk bisa berkolaborasi dengan teman-teman di kelasnya. Peserta didik perlu belajar menerima dan menghargai keterampilan dan talenta individu lain serta mengambil peran dalam mencapai tujuan bersama.

	Berpikir kritis

Kemampuan melihat permasalahan dalam cara yang berbeda, mengaitkan pembelajaran dengan lintas disiplin dan subjek. 

	Berpikir Kreatif

Kemampuan dalam mencoba pendekatan baru untuk menyelesaikan sesuatu pekerjaan dengan penemuan dan inovasi

Dalam kerangka P21 (Partnership for 21st century skills) dijelaskan bahwa peserta didik harus menguasai keterampilan, pengetahuan dan keahlian untuk berhasil dalam pekerjaan dan kehidupan. Salah satu hal penting yang menjamin keberhasilan peserta didik adalah kemampuan dalam menggabungkan antara kandungan matematika dengan permasalahan nyata dari bidang ilmu lainnya.  Nilai dari pendidikan matematika tidak hanya dirasakan dalam bentuk keberhasilan di perguruan tinggi dan kesiapan kerja, namun dengan kemampuan matematikanya juga membantu mengembangkan jiwa kepemimpinan, mampu memecahkan masalah yang kompleks yang melibatkan multidisiplin keilmuan. Untuk itu dalam pengajaran matematika abad ke-21 dirancang dengan memadukan dengan kesadaran global, finansial, ekonomi, bisnis, dan kewirausahaan, kewarganegaraan, kesehatan dan lingkungan. Dengan bantuan Mathematical Association of America (MAA) dan National Council of Theachers ofMathematics (MCNM), P21 mengembangkan peta pembelajaran matematika abad ke-21 yang terdiri atas 11 pilar sebagai berikut.

	Kreativitas dan Inovasi
	membandingkan beberapa cara dalam menyelesaikan masalah matematika, untuk mendapatkan solusi inovatif dengan menggunakan contoh-contoh praktis yang sesuai. Dalam konteks ini peserta didik dimungkinkan untuk mencari solusi tersebut melalui berbagai media termasuk internet. 

memperhatikandan mengevaluasi argumen dari rekannya untuk koreksi dan perbaikan untuk menghasilkan argumen yang mendukung. Mereka menerima umpan balik untuk terus menemukan pemecahan masalah.
Secara kreatif menemukan pola, menyederhanakan,  dan mengeneralisasi untuk memecahkan masalah.
Mengembangakan wawasan dan mampu mengkomunikasikan hasilnya bagi pemahamam matematika sebagai upaya kreatif yang dibangun pengetahuan sebelumnya.
	Berpikir Kritis dan Memecahkan Masalah
	menemukan struktur logis untuk menghadapi tantangan matematika serta mampu membuat beberapa alternatif dan membangun argumen untuk mempertahankan pilihannya
mengidentifikasi dan mengajukan pertanyaan penting tentang matematika serta menganalisis jawaban yang diajukan
memahami masalah matematika terapan melalui analisis dan sintesis untuk menemukan solusinya.
menganalisis bagian-bagian dari suatu sistem matematika yang saling berinteraksi.
	Komunikasi dan kolaborasi
	mengartikulasikan ide dan pemikiran matematika secara lisan dan tertulis dengan menggunakan abstraksi dan penalaran kuantitatif untuk  membangun argumen yang layak.
menyimak argumen secara efektif serta menjelaskan ulang dalam rangka menjelaskan solusi dari suatu permasalahan matematika
bekerja sama dalam tim yang berbeda, saling menghargai, mengungkapkan ide dan pemikiran matematik secara efektif. 
mengkomunikasikan baik secara lisan, tulisan, atau mendemonstrasikan kegunaaa matematika dalam permasalahan secara luas.
	Melek informasi
	mengidentifikasi, mengakses, mengevaluasi, serta mengeksplorasi sumber-sumber untuk menjawab pertanyaan penting terkait permasalahan keseharian
mengeksplorasi topik-topik matematika yang baru dan aaplikasinya, serta mampu berbagi pengetahuan yang diperolehnya.
	peserta didik belajar tentang matematika melalui sumber-sumber informasi yang terpercaya serta mampuberbagi pengetahuan yang diperolehnya.
	Melek media 
	memahami statistika, peluang dan pesan media yang dihasilkan bagi kegunaan sosial, dan dapat diinterpretasikan secara berbeda oleh individu.

memeriksa tujuan, alat, karakteristik dan kaidah statistika yang digunakan, sertaimplikasi media yang mempengaruhi keyakinan dan perilaku.
mendapatkan pemahaman yang mendasar tentang  masalah aturan dan etika mengenai akses, penggunaan, dan potensi dari distorsi informasi matematika.  
	menyajikan informasi statistik untuk mendukung suatu pandangan atau membantu individu lain dalam memahami suatu informasi.
	Melek Informasi, Komunikasi, dan Teknologi
	menggunakan peralatan elektronik seperti kalkulator, komputer, gawai (gadget), dan sumberdaya online secara tepat dan efektif.

menggunakan teknologi untuk mengkomunikasikan wawasan matematika dengan menggunakan representasi grafis dari fungsi dan data. 
	Fleksibilitas dan kemampuan adaptasi
	Menghadapi tantangan matematika berkaitan dengan peran dan tanggungjawab dalam perubahan iklim dan perubahan prioritas, secara individu dan berkelompok
	Inisiatif dan pengarahan diri
	Memahami permasalah, mendefinisikan, memprioritaskan, dan menyelesaikan tugas secara mandari dengan menyeimbangkan antara taktik dan tujuan strategis dalam menyelesaikan memecahkan masalah matematika.
Secara kritis mampu melakukan refleksi terhadap pengalaman memecahkan masalah matematikadi masa lalu serta mengkaitkan untuk menyelesaikan tantangan matematika mendatang 
	Ketrampilan sosial dan lintas budaya
	menggunakan matematika dalam berbagai lingkup budaya, seperti penggunaan ukuran panjang atau ukuran berat yang berbeda-beda antara daerah atau negara.
menerapkan matematika sebagai alat untuk menganalisis data statitika untuk memahami permasalahan antar budaya.
	Produktivitas dan akuntabilitas
	menetapkan tujuan, prioritas, penjadwalan dan bekerja sesuai dengan jadwal yang telah dibuat.
	Kepemimpinan dan tanggung jawab
	menggunakan kemampuan interpersonal dan penyelesaian masalah untuk menyakinkan pentingnya kebersamaan dan memecahkan masalah penting di masyarakat. 
mempertimbangkan implikasi etis dalam pengambilan keputusan secara matematis.

Profil

Berdasarkan pada kebutuhan pembelajaran abad ke-21, guru harus memiliki kemampuan professional yang mampu mengakomodasi tujuan pembelajaran abad ke-21. Selain kemampuan profesional dalam mendidik dan pemahaman akan materi yang diajarkan, maka profil guru bagi pembelajaran abad ke-21 perlu memiliki:
	Kemampuan dan keterampilan dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) dan mengoperasikan mode-mode belajar (belajar berbasis kemajuan teknologi informasi)

Kemampuan berkomunikasi dan menvisualiasikan dalam konteks perangkat teknologi.
Kemampuan dalam menggunakan berbagai aplikasi perangkat lunak dalam aplikasi pembelajaran matematika yang menarik dan kreatif.
	Kemampuan menanamkan budaya kreatif dan inovatif kepada para peserta didiknya, sebagai pengembang kultur.
	Kemampuan menyesuaikan topik dengan keperluan kompetensi yang berbeda, misalkan menggunakan topik yang berkaitan dengan keuangan untuk menyiapkan kompetensi perbankkan. 
	Kemampuan mengorganisasikan kelas, dalam konteks pembelajaran abad ke-21 seperti, collaborative, cooperative, inquiry-based learning dan problem based learning.

Peran

Sesuai dengan proses pembelajaran abad ke-21, peran guru mata pelajaran matematika tidak hanya berperan sebagai sumber ilmu bagi peserta didik, melainkan juga berperan sebagai, pembimbing, fasilitator,dan evaluator bagi para peserta didiknya sebagai berikut.

	Selain menanamkan konsep matematika, guru perlu memberikan waktu yang cukup untuk membahas permasalahan kontekstual. 

Membantu peserta didik belajar mandiri, memotivasi peserta didik agar tertarik pada life-long learning.
Mengajarkan peserta didik untuk menggunakan berbagai perangkat teknologi dan aplikasinya yang digunakan dalam proses pembelajaran
Mengajarkan peserta didik bagaimana mengakses informasi yang tepat, yang sesuai, akurat dan tidak melanggar hak cipta (digital citizenship), seta dapat mengimplementasikan dalam pengayaan matematika.
	Guru mendidik sikap dan tingkah laku peserta didik yang positif baik di dalam maupun di luar sekolah. 
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