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Pakar Pendidikan Matematika dari Jepang, yaitu Sugiyama (2008) sebagaimana 
dikutip Sutarto Hadi (2009) membagi tingkat kepakaran guru dalam proses 
pembelajaran matematika menjadi tiga level atau tingkat, yaitu:  
 
1. Guru level 1, yaitu para guru SD yang mengajar matematika dengan memberi 

tahu atau mengumumkan (telling) muridnya tentang ide dasar matematika, 
seperti tentang fakta (kesepakatan), konsep (pengertian), dan prosedur (urutan 
langkah) matematika. Sugiyama menyebutnya dengan teaching by telling atau 
mengajar matematika dengan memberi tahu atau mengumumkan.  

2. Guru level 2, yaitu para guru SD yang mengajar matematika dengan 
menjelaskan (explaining) ide-ide dasar matematika beserta alasannya untuk 
membantu siswanya memahami matematika. Sugiyama menyebutnya dengan 
teaching by explaining atau mengajar matematika dengan menjelaskan untuk 
pemahaman. 

3. Guru level 3, yaitu para guru SD yang mengajar matematika dan dapat 
memfasilitasi siswanya untuk memahami ide-ide dasar matematika dan 
mendukung proses pembelajaran sedemikian rupa sehingga para siswanya 
dapat menjadi siswa yang mampu belajar secara mandiri (independent learners). 
Sugiyama menyebutnya dengan teaching based on students' independent work atau 
mengajar matematika dengan tujuan untuk kemandirian siswanya dalam belajar. 

 
Penulis berpendapat bahwa guru level 1 seperti dinyatakan Sugiyama hanya 
mengajari siswanya untuk menghafal dan mengingat saja. Guru level 2 jauh lebih 
baik karena ia telah berusaha untuk membantu siswanya agar memahami ide-ide 
matematika. Tingkat atau level tertinggi seorang guru, menurut pengkategorian 
Sugiyama, adalah para guru level 3 yaitu para guru yang secara pelan tetapi pasti 
akan terus berusaha untuk membantu atau memfasilitasi siswanya agar mandiri. 
Pertanyaan yang dapat diajukan sekarang adalah: “Berada pada tingkat berapakah 
Anda sebagai guru ketika mengajar mata pelajaran matematika?” 
 
Contoh Pembelajaran Guru Level 1 
 
Perhatikan soal matematika berikut. 
 
 
 
 
 

Tentukan hasil dari: 

5 − (−3) 
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Beberapa pertanyaan berkait dengan soal pada kotak di atas adalah: 
a. Bagaimana cara menentukan hasil pengurangan di atas? Mengapa hasilnya 8? 
b. Bagaimana pembelajarannya? Bagaimana membantu siswa agar dia paham? 
c. Apakah kita sudah membantu siswa untuk menjadi siswa yang mandiri dalam 

belajarnya? 
 
Berkait dengan pertanyaan a dan b di atas, jawaban yang mungkin adalah: 
a. Karena mengurangi dengan suatu bilangan adalah sama dengan menambah 

dengan lawannya. Jadi, karena pengurangnya adalah (−3), maka hal ini berarti 

sama dengan menambah dengan lawan dari (−3), yaitu +3; sehingga 5 − (−3) = 5 
+ 3 = 8. 

b. Bentuk − (−3) dapat dianggap sebagai bentuk perkalian. Pada operasi perkalian, 
bilangan negatif dikali dengan bilangan negatif akan menghasilkan bilangan 

positif, sehingga bentuk − (−3) adalah sama dengan + 3. Padahalnya, perkalian 
belum diajarkan. 

c. Pokoknya, pada operasi pengurangan, contohnya 5 − (−3), jika operasi “−” (min, 
minus, atau kurang) bertemu dengan blangan negatif maka dapat diubah 
menjadi tambah. 

 
Jika ada siswa yang bertanya lebih jauh lagi, mengapa hasilnya begitu?; jawaban 
sebagian guru SD di antaranya adalah: “Pokoknya begitu. Guru saya juga 
mengajarnya begitu.” Jawaban lainnya: “Ya dari sononya memang begitu. Mau apa 
lagi.” Pada masa lalu, dan mungkin juga sampai saat ini, sebagian guru SD memulai 
proses pembelajaran matematika dengan mengumumkan sesuatu yang bisa berupa 
rumus, aturan, atau urutan langkah pengerjaan, diikuti dengan membahas contoh-
contoh soal, dan diakhiri dengan meminta para siswanya untuk mengerjakan soal-
soal latihan. Dengan pembelajaran seperti itu, para guru akan mengontrol secara 
penuh materi serta metode penyampaiannya. Akibatnya, proses pembelajaran 
matematika di kelas di saat itu lalu menjadi proses mengikuti langkah-langkah, 
aturan-aturan, serta contoh-contoh yang diberikan para guru, tanpa pemahaman 
mengapa  harus dilakukan seperti itu.  
 
Nur (2000:9) mengakui bahwa pendidikan matematika di Indonesia pada umumnya 
masih berada pada pendidikan matematika konvensional yang banyak ditandai oleh 
‘strukturalistik’ dan ‘mekanistik’. Di samping itu, kurikulumnya terlalu sarat dan 
kelasnya didominasi pelajaran yang berpusat pada guru. Seperti para guru di 
Indonesia, para guru di Asia Tenggara berkecenderungan juga untuk menggunakan 
strategi pembelajaran tradisional yang dikenal dengan beberapa istilah seperti: 
pembelajaran terpusat pada guru (teacher centred approach), pembelajaran langsung 
(direct instruction), pembelajaran deduktif (deductive teaching), ceramah (expository 
teaching), maupun whole class instruction (Tran Vui, 2001).  
 
Strategi pembelajaran seperti dinyatakan di atas dapat dikatakan lebih menekankan 
kepada para siswa untuk mengingat (memorizing) atau menghafal (rote learning) dan 
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kurang atau malah tidak menekankan kepada para siswa untuk bernalar (reasoning), 
memecahkan masalah (problem-solving), ataupun pada pemahaman (understanding). 
Dengan strategi pembelajaran seperti itu, kadar keaktifan siswa menjadi sangat 
rendah. Para siswa hanya menggunakan kemampuan mengingat yang tergolong 
kepada berpikir tingkat rendah (low order thinking skills).  
 
Mengikuti pembagian level atau tingkatan guru yang dikemukakan Sugiyama di 
atas, guru seperti diceriterakan ini disebutnya masih berada pada level 1. Level yang 
paling rendah. Pertanyaan yang dapat dimunculkan adalah, apakah cara 
pembelajaran seperti itu akan dapat menghasilkan siswa yang kreatif, siswa yang 
jago memecahkan masalah, dan mampu menemukan hal-hal baru di bidangnya 
masing-masing? Tentunya, jawabannya adalah tidak. Karena itulah praktek 
pembelajaran yang hanya melatih siswa untuk mengikuti hal-hal yang telah 
dicontohkan gurunya seperti yang diceriterakan di atas tadi sesungguhnya tidak 
sesuai dengan arah pengembangan dan inovasi pendidikan kita. 
 
Contoh Pembelajaran Guru Level 2 
 
Berbeda dengan proses pembelajaran guru level 1, guru level 2 sudah berupaya 

untuk membantu siswanya memahami mengapa 5 − (−3) = 5 + 3 = 8. Contoh 
pembelajaran yang dapat dilakukan guru adalah dengan meminta siswanya untuk 
mengerjakan tugas berikut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ketika para siswa melaksanakan kegiatan di atas, diharapkan akan didapat hasil 
berikut. 

5 − 4 = 1 

5 − 3 = 2 

5 − 2 = 3 

5 − 1 = 4 

5 − 0 = 5 

5 − (−1) = 6 

Perhatikan lima pengurangan di bawah ini. 

5 − 4 = …. 

5 − 3 = …. 

5 − 2 = …. 

5 − 1 = …. 
…. 

a. Tentukan hasil pengurangannya. 
b. Perhatikan bilangan yang dikurangi, bilangan pengurangannya, bilangan 

hasilnya. Bagaimana polanya? 
c. Lanjutkan kegiatan di atas. 

d. Jelaskan mengapa 5 − (−3) = 8 
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5 − (−2) = 7 

5 − (−3) = 8 

5 − (−4) = 9 

5 − (−5) = 10 

5 − (−6) = 11 
 
Perhatikan hasil di atas. Nampaklah bahwa bilangan yang dikurangi adalah tetap, 
yaitu 5. Selanjutnya, bilangan pengurangannya turun satu-satu, dan bilangan 
hasilnya adalah naik satu-satu. Dengan langkah seperti ini guru telah berusaha 

untuk membantu siswanya memahami mengapa 5 − (−3) = 5 + 3 = 8. Berdasar pada 
pendapat Sugiyama, langkah pembelajaran yang dilakukan guru di atas sudah 
berada pada level 2. Proses pembelajaran yang dilakukannya jauh lebih baik dari 
proses pembelajaran yang dilakukan guru level 1 di atas. Dengan strategi 
pembelajaran seperti ini, diharapkan adanya perubahan dari: 
 
1. Mengingat (memorizing) atau menghafal (rote learning) ke arah berpikir (thinking) 

dan pemahaman (understanding) 
2. Model ceramah ke pendekatan: discovery learning, inductive learning, atau inquiry 

learning. 
 
Peningkatan kemampuan bernalar dan berpikir para siswa selama proses 
pembelajaran matematika di kelas menjadi sangat penting dan menentukan 
keberhasilan mereka dan bangsa ini di masa yang akan datang. Karenanya proses 
pembelajaran matematika yang dilakukan para guru level 2 diharapkan akan ikut 
membantu para siwa Indonesia untuk berlatih cara berpikir dan bernalar dalam 
menarik kesimpulan. 
 
Contoh Pembelajaran Guru Level 3 
 
Perhatikan sekali lagi contoh pembelajaran guru level 2 seperti dicontohkan pada 
kotak di atas. Memang benar bahwa guru level 2 tadi sudah berupaya untuk 

membantu siswanya memahami mengapa 5 − (−3) = 5 + 3 = 8. Namun, langkah-
langkah yang dilakukan guru belum ada upaya darinya untuk memandirikan 
siswanya. Dengan kata lain, guru level 2 hanya berupaya untuk membantu 
siswanya agar paham. Jika seorang guru telah berupaya untuk memandirikan 
siswanya, maka ia akan berada pada level 3. Kotak berikut ini adalah Lembar Kerja 
Siswa (LKS) yang dirancangnya.  
 
Setiap guru level 3 akan selalu berusaha untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa 
para siswanya telah memahami tugas di atas, utamanya untuk kegiatan b. Pada 
kotak di atas, guru harus tetap berupaya agar setiap siswanya mampu 
menemutunjukkan pola, keteraturan, atau struktur yang ada pada lima 
pengurangan di atas. Jika siswanya tidak mampu mengungkap pola yang ada, ia 
akan memfasilitasi siswanya dengan mengajukan beberapa alternatif pertanyaan 
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seperti: “Apa yang menarik pada: (1) bilangan yang dikurangi? (2) bilangan 
pengurangannya? (3) bilangan hasilnya? (4) keteraturan atau pola yang ada?” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dengan cara seperti itulah, para siswa diharapkan akan mampu menemukan aturan 
sendiri jika dihadapakan dengan tugas atau kegiatan lain seperti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proses pembelajaran yang dilakukan guru level 3 ini jauh lebih baik dari proses 
pembelajaran yang dilakukan guru level 1 dan 2 di atas. Guru level 3 dapat 
dianalogikan dengan seseorang yang memberi kail dan tidak memberi ikan; 
sebagaimana dinyatakan Bastow, Hughes, Kissane, dan Mortlock (1986:1) berikut: 
“A person given a fish is fed for a day. A person taught to fish is fed for live.” Jelaslah 
bahwa selama di kelas, para siswa dilatih untuk tidak hanya menerima sesuatu yang 
sudah jadi layaknya diberi seekor ikan yang dapat dan tinggal dimakan selama 

a. Bekerjalah dalam kelompok @ 4 orang 
b. Perhatikan lima pengurangan di bawah ini. 

5 − 4 = …. 

5 − 3 = …. 

5 − 2 = …. 

5 − 1 = …. 
…. 

c. Selidiki dan kembangkan untuk mendapatkan hasil yang menarik. 
d. Kembangkan untuk pola (keteraturan) lainnya 

 

a. Perhatikan lima hal di bawah ini. 

4 × 2 = …. 

3 × 2 = …. 

2 × 2 = …. 

1 × 2 = …. 
…. 

b. Selidiki dan kembangkan untuk mendapatkan hasil yang menarik. 
 

a. Perhatikan lima hal di bawah ini. 

4 × (−2) = …. 

3 × (−2) = …. 

2 × (−2) = …. 

1 × (−2) = …. 
…. 

b. Selidiki dan kembangkan untuk mendapatkan hasil yang menarik. 
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sehari saja, namun, mereka dilatih seperti layaknya belajar cara menangkap, dengan 
diberi kail, sehingga ia bisa makan ikan selama hidupnya. Dengan strategi 
pembelajaran seperti ini, diharapkan adanya perubahan dari: 
 
1. Positivist (behaviorist) ke konstruktivisme, yang ditandai dengan perubahan 

paradigma pembelajaran, dari paradigma pengetahuan dipindahkan dari otak 
guru ke otak siswa (knowledge transmitted) ke bentuk interaktif, investigatif, 
eksploratif, open ended, keterampilan proses, modeling, ataupun pemecahan 
masalah. 

2. Subject centred ke clearer centred (terkonstruksinya pengetahuan siswa). 
 
Sejalan dengan munculnya teori belajar terbaru yang dikenal dengan 
konstruktivisme, menguatnya isu demokratisasi pendidikan, semakin canggihnya 
teknologi informasi dan komunikasi, semakin dibutuhkannya kemampuan 
memecahkan masalah dan berinvestigasi, dan semakin banyak dan cepatnya 
penemuan teori-teori baru, maka pendekatan seperti Pendidikan Matematika 
Realistik (Realistic Mathematics Education), Pembelajaran Berbasis Pemecahan 
Masalah (Problem Based Learning), Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning), 
serta Pendekatan Pembelajaran Matematika Kontekstual (Contextual Teaching & 
Learning) merupakan pendekatan-pendekatan yang sangat dianjurkan para pakar 
untuk digunakan selama proses pembelajaran di kelas-kelas di Indonesia. Karena 
itulah pendekatan dan strategi pembelajaran yang dapat disarankan adalah suatu 
pendekatan yang didasarkan pada suatu pendapat bahwa pemahaman suatu 
konsep atau pengetahuan haruslah dibangun sendiri (dikonstruksi) oleh para siswa. 
 
Daftar Pustaka 
 
Bastow, B. Hughes, J. Kissane, B. & Randall, R. (1986). Another 20 Investigational 

Work. Perth: The Mathematical Association of Western Australia (MAWA). 
 
Bodner, G.M.; (1986). Constructivism: a theory of knowledge. Journal of Chemical 

Education. Vol 63(10) pp 873-878 
 
Depdiknas (2006). Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Sekolah 

Dasar. Jakarta: Depdiknas. 
 
Nur, M. (2000). Realistic Mathematics Education. Makalah, tidak diterbitkan. 
 
Sutarto Hadi (2009). Sustaining Program of Lesson Study Activities. Yogyakarta: 

SEAMEO QITEP in Mathematics. 
 
Tran Vui (2001). Practice Trends and Issues in the Teaching and Learning of Mathematics 

in the Countries. Penang: Recsam. 


