
 

 

 

1 

IDENTIFIKASI KESULITAN GURU MATEMATIKA SMK PADA PEMBELAJARAN 
MATEMATIKA YANG MENGACU PADA PERMENDIKNAS NO. 22 TAHUN 2006 

 
Fadjar Shadiq, M.App.Sc 

WI Madya PPPPTK Matematika 
(fadjar_p3g@yahoo.com & www.fadjarp.wordpresscom) 

 
Abstract. The purpose of this study is to determine the level of 
understanding and difficulties of Vocational Secondary School (SMK) 
mathematics teachers in implementing Permendiknas Number 22/2006 
which relates to reasoning, problem solving, communication, and contextual 
approach in teaching mathematics. Six cities were selected as samples. 
Each city is represented by two SMK’s from the provincial capital, and each 
SMK is represented by two mathematics teachers. Overall, the total of the 
sample is 36 respondents. Test and questionnaire are used in finding the 
level of understanding and in identifying the difficulties of teachers. The 
conclusions of this research are: (1) Most teachers of mathematics SMK are 
still using the traditional ways during the learning and teaching process. 
They still use the paradigm of transferring knowledge from brain to brain. (2) 
Many teachers never attend the socialization of contextual or realistic 
approach also problem solving, reasoning, and communication on 
mathematics education. (3) Although the level of understanding of vocational 
school mathematics teachers about the four aspects is good enough for some 
things, but the difficulty is in application in the classroom. (4) Teachers are 
having difficulties in getting the source books, designing the contextual 
learning, designing the mathematical problems and reasoning problems. In 
addition, guidelines for scoring the assessment related to problem solving 
and the project has not owned the majority of teachers. 
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1. Pendahuluan  
 

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
(PPPPTK) adalah lembaga yang melaksanakan dan mengembangkan program-
program diklat untuk para pendidik dan tenaga kependidikan matematika, 
termasuk diklat untuk para guru matematika SMK. Agar diklat yang diadakan 
PPPPTK Matematika dapat mempersempit kesenjangan (gap) antara keadaan real 
(nyata) para guru matematika SMK dengan keadaan yang ideal, maka perlu 
diidentifikasi berbagai kesulitan guru di lapangan yang terkait dengan implementasi 
Standar Isi, yang sudah dibakukan dalam dokumen Permendiknas no. 22 tahun 
2006. Lampiran Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi tanggal 23 
Mei 2006 (Depdiknas, 2006: 346) menyatakan bahwa tujuan pembelajaran 
matematika di SMK adalah agar para siswa SMK dapat: (1) memahami konsep 
matematika, (2) menggunakan penalaran, (3) memecahkan masalah, (4) 
mengomunikasikan gagasan, dan (5) memiliki sikap menghargai kegunaan 
matematika dalam kehidupan. 
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Di samping itu, lampiran Permendiknas nomor 22 tahun 2006 (Depdiknas, 2006: 387) 
menyatakan juga bahwa: “Pendekatan pemecahan masalah merupakan fokus dalam 
pembelajaran matematika .... Dalam setiap kesempatan, pembelajaran matematika 
hendaknya dimulai dengan pengenalan masalah yang sesuai dengan situasi (contextual 
problem).” Dari penjelasan di atas, beberapa hal yang dapat diidentifikasi menjadi 
kesulitan guru matematika SMK pada pembelajaran matematika yang mengacu pada 
permendiknas No. 22 tahun 2006 dan berkait dengan lima tujuan pembelajaran 
matematika SMK, ditambah dengan isu pendekatan kontekstual maupun Pembelajaran 
Matematika Realistik adalah: (1) sejauh mana pemahaman guru matematika SMK 
tentang tujuan pembelajaran matematika SMK dan pendekatan kontekstual atau CTL 
maupun Pembelajaran Matematika Realistik? (2) Kesulitan apa saja yang dihadapi guru 
matematika SMK dalam mengimplementasikan pencapaian lima tujuan pembelajaran 
matematika SMK dan pendekatan kontekstual tersebut selama proses pembelajaran di 
kelas?  
 
Pada masa sekarang ini; kemampuan bernalar, berkomunikasi, dan memecahkan 
masalah ditengarai akan jauh lebih penting daripada jika para siswa hanya memiliki 
pengetahuan matematika saja. National Research Council dari Amerika Serikat (NRC, 
1989:1) menyatakan: “ . ... require worker who are mentally fit – workers who are 
prepared to absorb new ideas, to adapt to change, to cope with ambiguity, to perceive 
patterns, and to solve unconventional problems.” Dari lima tujuan pembelajaran 
matematika SMK seperti dinyatakan tadi, tujuan pembelajaran matematika nomor (1) 
yang terkait dengan pengetahuan matematika bukanlah hal baru bagi para guru 
matematika. Hal baru adalah tujuan nomor: (2) tentang penalaran, (3) tentang 
pemecahan masalah, (4) tentang komunikasi,  dan (5) tentang sikap menghargai 
kegunaan matematika.  
 
Puncak keberhasilan pembelajaran matematika adalah ketika para siswa mampu 
memecahkan masalah yang mereka hadapi. Selama proses pemecahan masalah, di 
samping sikap positif dan memiliki pengetahuan matematika yang baik; maka 
kemampuan bernalar dan berkomunikasi merupakan dua aspek yang sangat 
mendukung keberhasilan proses pemecahan masalah tersebut. Untuk melaporkan hasil 
yang didapat, para siswa harus menggunakan kemampuan berargumentasinya dan hal 
ini membutuhkan juga kemampuan bernalar, baik penalaran induktif maupun 
penalaran deduktif. Karena itu, penelitian kali ini lebih memfokuskan atau dibatasi 
hanya pada identifikasi kesulitan guru dalam pencapaian tujuan pembelajaran 
matematika SMK nomor (2), (3), dan (4) saja; yaitu tentang penalaran, pemecahan 
masalah, dan komunikasi; sedangkan isu tentang sikap menghargai matematika 
diusulkan dapat dikaji pada kesempatan lain. 
 
Kata kunci pada penelitian ini di antaranya adalah  penalaran (reasoning), pemecahan 
masalah (problem-solving), komunikasi (communication), pendekatan kontekstual 
(contextual teaching and learning). Penalaran (jalan pikiran atau reasoning) adalah suatu 
proses penarikan kesimpulan berdasar pada premis yang ada. Ada dua macam 
penalaran, yaitu penalaran induktif (induksi) dan penalaran deduktif (deduksi). Pada 
penalaran induktif terjadi proses berpikir yang berusaha menghubung-hubungkan 
fakta-fakta atau evidensi-evidensi khusus yang ada menuju kepada suatu kesimpulan 
yang bersifat umum (general). Sebaliknya, penalaran deduktif (deduksi) adalah proses 
berpikir yang berusaha menarik kesimpulan dari sesuatu yang bersifat umum (general) 
ke bentuk atau kasus khusus.  
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Masalah adalah suatu pertanyaan yang menunjukkan adanya suatu tantangan 
(challenge) namun tidak dapat dipecahkan oleh suatu prosedur rutin yang diketahui si 
pelaku. Empat langkah penting menurut Permendiknas No 22 (Depdiknas, 2006) yang 
harus dipelajari siswa, yaitu (1) memahami masalah; (2) merancang model matematika; 
(3) menyelesaikan model; dan (4) menafsirkan solusi yang diperoleh. Disamping itu, 
selama di kelas, guru matematika dituntut untuk memulai proses pembelajarannya 
dengan mengajukan ‘masalah kontekstual’ atau ‘masalah realistik’ yang cukup 
menantang dan menarik perhatian para siswa. Engel (1997:3) menyatakan: “In fact, 
problem-solving can be learned only by solving problems. But it must be supported by 
strategies provided by the trainer.” Jadi, pemecahan masalah, menurut Engel, hanya 
dapat dipelajari para siswa dengan cara berlatih memecahkan masalah itu sendiri.  
  
Matematika merupakan alat komunikasi yang sangat penting, teliti, dan tidak 
membingungkan. Sangatlah penting untuk memiliki kemampuan menyampaikan ide 
atau gagasan dari diri sendiri; baik dalam bentuk tertulis maupun lisan; sehingga para 
pembaca dapat dengan mudah diyakinkan dan difasilitasi. Penting juga untuk mampu 
memahami dan menerima gagasan serta ide orang lain, dan jika diperlukan, secara 
kritis, seseorang akan menolak keseluruhan ataupun sebagian ide maupun gagasan 
orang lain yang menurutnya salah ataupun penarikan kesimpulannya tidak valid.  
 
Pendekatan kontekstual merupakan operasionalisasi pencapaian tujuan pembelajaran 
matematika. Masalah kontekstual merupakan inti dari pembelajaran kontekstual atau 
realistik. Dengan masalah kontekstual, para siswa akan belajar memecahkan masalah 
dan bernalar, lalu selama proses diskusi para siswa akan belajar berkomunikasi. 
Selanjutnya, hasil yang didapat selama proses pembelajaran akan lebih tahan lama 
karena ide matematikanya ditemukan siswa sendiri dengan bantuan guru (guided re-
invention). Pada akhirnya, para siswa akan memiliki sikap menghargai matematika 
karena dengan masalah kontekstual yang berkait dengan kehidupan nyata sehari-hari 
proses pembelajaran matematika tidak menjadi kering dan tidak langsung ke bentuk 
abstrak.  
 
Secara umum, berdasar identifikasi dan pembatasan masalah di atas, rumusan 
masalah penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman dan 
kesulitan guru matematika SMK dalam mengimplementasikan Permendiknas nomor 22 
tahun 2006 yang berkait dengan penalaran, pemecahan masalah, komunikasi, dan 
pelaksanaan pendekatan kontekstual. Secara umum, penelitian dengan judul: 
‘Identifikasi Kesulitan Guru Matematika SMK Pada Pembelajaran Matematika Yang 
Mengacu Pada Permendiknas No. 22 Tahun 2006’ ini bertujuan untuk: 
1. mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman dan kesulitan guru matematika SMK 

dalam mengimplementasikan Permendiknas nomor 22 tahun 2006 yang berkait 
dengan penalaran? 

2. mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman dan kesulitan guru matematika SMK 
dalam mengimplementasikan Permendiknas nomor 22 tahun 2006 yang berkait 
dengan pemecahan masalah? 

3. mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman dan kesulitan guru matematika SMK 
dalam mengimplementasikan Permendiknas nomor 22 tahun 2006 yang berkait 
dengan komunikasi? 

4. mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman dan kesulitan guru matematika SMK 
dalam mengimplementasikan Permendiknas nomor 22 tahun 2006 yang berkait 
dengan pendekatan kontekstual? 
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2. Metodologi Penelitian 
 
Populasi penelitian ini adalah guru-guru matematika SMK di seluruh Indonesia. Karena 
adanya keterbatasan dana dan tenaga maka hanya dipilih 6 provinsi sebagai provinsi 
sampel dengan kriteria, masing-masing 1 Provinsi mewakili Pulau atau Kepulauan: (1) 
Jawa, yang diwakili Bandung, Jawa Barat; (2) Sumatera, yang diwakili Kota Palembang, 
Sumatera Selatan, (3) Kalimantan, yang diwakili Kota Palangka Raya, Kalimantan 
Tengah; (4) Sulawesi, yang diwakili Kota Kendari, Sulawesi Tenggara; (5) Papua dan 
Maluku, yang diwakili Kota Ternate, Maluku Utara; dan (6) Nusa Tenggara dan Bali, 
yang diwakili Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.  
 
Sekolah yang menjadi sampel penelitian ini adalah 3 SMK dari setiap kota di atas, 
dengan kriteria bahwa sekolah yang akan dijadikan sampel adalah sekolah yang ada di 
kota provinsi tersebut dan telah melaksanakan ataupun telah mendapat sosialisasi 
KTSP; sehingga seluruhnya akan terdapat 6 × 3 = 18 SMK. Setiap SMK diwakili oleh 2 
orang guru matematika, sehingga terdapat 18×2 = 36 guru matematika SMK sebagai 
sampel pada penelitian ini.  
 
Instrumen penelitian yang digunakan adalah: (1) tes untuk mengungkap pemahaman 
guru mengenai empat aspek penelitian yang berkait dengan pembelajaran kontekstual, 
penalaran, komunikasi, dan pemecahan masalah; dan (2) angket untuk menjaring 
tingkat pemahaman dan hambatan yang berkait dengan keempat aspek penelitian, 
yaitu: aspek pembelajaran kontekstual yang terdiri atas 19 item dan 11 item di 
antaranya tentang kendala atau hambatan yang berkait dengan aspek tersebut; aspek 
pemecahan masalah terdiri atas 15 item dan 4 item di antaranya tentang kendala atau 
hambatan yang berkait dengan aspek tersebut; aspek penalaran terdiri atas 6 item dan 
1 item di antaranya tentang kendala atau hambatan yang berkait dengan aspek 
tersebut; serta aspek komunikasi terdiri atas 5 item dan 2 item di antaranya tentang 
kendala atau hambatan yang berkait dengan aspek tersebut.  
 
Angket untuk guru digunakan untuk mendapatkan data tentang persepsi guru yang 
berkait dengan kesiapan dan pemahaman guru tentang implementasi standar isi mata 
pelajaran matematika. Secara terinci, dengan angket diharapkan dapat mengumpulkan 
data tentang tingkat pemahaman guru matematika SMK terhadap standar isi mata 
pelajaran matematika dan strategi pendukungnya; kemampuan guru matematika dalam 
mendesain model pembelajarannya yang mengacu pada implementasi standar isi mata 
pelajaran matematika; dan kondisi sehari-hari para guru yang dapat menunjang atau 
menjadi kendala pada pelaksanaan pembelajaran matematika yang mengacu pada 
implementasi standar isi mata pelajaran matematika. 
 
Setelah data terkumpul, dengan analisis deskriptif, akan diperoleh gambaran yang lebih 
mendalam dan akurat, terkait dengan: 
1. Tingkat pemahaman guru matematika SMK tentang penalaran dan kesulitan mereka 

dalam mengimplementasikannya di kelas. 
2. Tingkat pemahaman guru matematika SMK tentang pemecahan masalah dan 

kesulitan mereka dalam mengimplementasikannya di kelas. 
3. Tingkat pemahaman guru matematika SMK tentang komunikasi dan kesulitan 

mereka dalam mengimplementasikannya di kelas. 
4. Tingkat pemahaman guru matematika SMK tentang pembelajaran kontekstual dan 

kesulitan mereka dalam mengimplementasikannya di kelas. 
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Dari hasil analisis data tersebut akan didapatkan gambaran tentang tingkat 
pemahaman dan kemampuan guru dalam mengimplementasikan standar isi mata 
pelajaran matematika. Secara umum dapat dinyatakan bahwa penganalisisan dan 
pelaporan dari data yang didapat pada penelitian ini lebih bersifat deskriptif di mana 
data disajikan secara apa adanya dan sama sekali tidak menarik kesimpulan yang lebih 
jauh atau bahkan meramalkan ke depan dari data yang ada tersebut. Secara lebih jelas 
dan terinci, pembicaraan tentang instrumen tersebut akan dibahas pada bagian berikut 
ini.  

 

3. Instrumen Penelitian 
 

Sebagai mana sudah disampaikan di depan, instrumen penelitian yang digunakan 
adalah: (1) tes untuk mengungkap pemahaman guru mengenai empat aspek penelitian 
yang terdiri atas yang berkait dengan pembelajaran kontekstual, komunikasi, 
penalaran, dan pemecahan masalah; dan (2) angket yang juga berkait dengan 
pemahaman dan kesulitan guru  tentang pembelajaran kontekstual, komunikasi, 
penalaran, dan pemecahan masalah. Berikut ini adalah instrumen tes dimaksud, yang 
terdiri atas empat soal, yaitu: 

 
 
  

1. Pilih salah satu soal berikut! 
a. Dalam membelajarkan konsep persamaan linier dengan dua peubah, 

langkah-langkah apa yang Anda lakukan di dalam kelas? Jelaskan dan 
berilah contoh. 

b. Dalam membelajarkan konsep penjumlahan dua bilangan bulat, langkah-
langkah apa yang Anda lakukan di dalam kelas? Jelaskan dan berilah 
contoh. 

 
2. Perhatikan soal di dalam kotak berikut. 
 

 
 

 
 
 
 

 
Menurut Anda, bentuk soal di atas tepat untuk mengungkap kemampuan 
siswa pada aspek: 
a. Komunikasi                          b. Penalaran                  c. Pemecahan masalah 
Jelaskan alasan Anda memilih jawaban tersebut. 
 

3. Perhatikan soal di dalam kotak berikut. 
 

 
 
 
 

 
 

Diketahui himpunan bilangan asli A = { 1, 2, 3, 4, … } dan himpunan 
bilangan asli genap B = { 2, 4, 6, 8, … }. Banyak anggota kedua himpunan 
itu sama. Bagaimana Anda menjelaskan fenomena tersebut sehingga dapat 

diterima para pembacanya? 

Pak Amir menjual dua buah kendaraannya yang masing-masing harganya 
Rp. 5.200.000,00. Ia memperoleh keuntungan 30% dari kendaraan pertama 
tapi menderita kerugian 20% dari kendaraan kedua. Secara keseluruhan pak 
Amir mengalami keuntungan atau kerugian? Berapa besar keuntungan atau 

kerugian tersebut? 
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Menurut Anda, bentuk soal di atas tepat untuk mengungkap kemampuan 
siswa pada aspek: 
a. Komunikasi                          b. Penalaran                  c. Pemecahan masalah 
Jelaskan alasan Anda memilih jawaban tersebut. 
 

4. Perhatikan soal di dalam kotak berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
Menurut Anda, bentuk soal di atas tepat untuk mengungkap kemampuan 
siswa pada aspek: 
a. Komunikasi                          b. Penalaran                  c. Pemecahan masalah 
Jelaskan alasan Anda memilih jawaban tersebut. 
 
 

Pedoman penyekorannya untuk tes di atas adalah sebagai berikut. 
 
1. Aspek pembelajaran kontekstual atau realistik ditunjukkan pada tes nomor 1 di 

atas. Pada soal tersebut, guru diminta menceriterakan cara (langkah-langkah) 
mengajarkan salah satu dari dua topik yang dipilihnya. Setiap jawaban guru 
akan dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu: 
a. Guru yang masih menggunakan cara-cara tradisional, di mana guru masih 

menggunakan paradigma untuk memindahkan pengetahuan yang dimiliki 
guru ke dalam otak atau pikiran siswa. Skor yang diberikan adalah 1.  

b. Guru yang sudah bergerak dari cara-cara tradisional ke arah cara-cara yang 
mengarah ke pendekatan kontekstual atau realistik. Contohnya, guru yang 
sudah menggunakan alat peraga untuk memberi kesempatan para siswa 
berpikir dan menemukan sendiri pengetahuan. Skor yang diberikan adalah 
2. 

c. Guru yang sudah menggunakan pendekatan kontekstual atau realistik cara-
cara tradisional, di mana guru sudah menggunakan paradigma siswa 
sendiri yang akan membangun sendiri pengetahuan, misalnya dengan 
mengajukan masalah kontekstual di awal kegiatan. Skor yang diberikan 
adalah 3. 

Hasil penyekoran dengan skor 1-3 seperti itu ditunjukkan juga pada Tabel 2 di 
bawah ini. 
 

2. Aspek komunikasi ditunjukkan pada tes nomor 2. Pada soal ini, guru diminta 
memilih dan menjelaskan mengapa ia memilih soal tersebut merupakan soal 
yang berkait dengan komunikasi. Setiap jawaban guru akan dikategorikan 
menjadi dua kelompok, yaitu: 
a. Guru yang menjawab benar soal nomor 2a dan 2b. Setiap jawaban benar 

diberi skor 1. 
b. Guru yang menjawab salah soal nomor 2a dan 2b. Setiap jawaban salah 

diberi skor 0. 

Tiga plat berbentuk lingkaran dengan jari-jari 7 cm 
dikelilingi tali baja seperti terlihat pada gambar di ini. 

Tentukan panjang tali baja tersebut! 
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Hasil penyekoran dengan skor 1-2 seperti itu ditunjukkan juga pada Tabel 2 di 
bawah ini. 
 

3. Aspek penalaran ditunjukkan pada tes nomor 3. Pada soal ini, guru diminta 
memilih dan menjelaskan mengapa ia memilih soal tersebut merupakan soal 
yang berkait dengan penalaran. Setiap jawaban guru akan dikategorikan 
menjadi dua kelompok, yaitu: 
a. Guru yang menjawab benar soal nomor 3a dan 3b. Setiap jawaban benar 

diberi skor 1. 
b. Guru yang menjawab salah soal nomor 3a dan 3b. Setiap jawaban salah 

diberi skor 0. 
Hasil penyekoran dengan skor 1-2 seperti itu ditunjukkan juga pada Tabel 2 di 
bawah ini. 
 

4. Aspek pemecahan masalah ditunjukkan pada tes nomor 4. Pada soal ini, guru 
diminta memilih dan menjelaskan mengapa ia memilih soal tersebut merupakan 
soal yang berkait dengan pemecahan masalah. Setiap jawaban guru akan 
dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu: 
a. Guru yang menjawab benar soal 3a dan 3b. Setiap jawaban benar diberi 

skor 1. 
b. Guru yang menjawab salah soal 3a dan 3b. Setiap jawaban salah diberi skor 

0. 
 

Instrumen berupa angket yang digunakan adalah untuk mendapatkan data tentang 
persepsi guru yang berkait dengan kesiapan dan pemahaman guru tentang 
implementasi standar isi mata pelajaran matematika. Secara terinci, dengan angket 
diharapkan dapat dikumpulkan data tentang pemahaman dan hambatan yang 
berkait dengan keempat aspek penelitian, yaitu: (1) aspek pembelajaran 
kontekstual yang terdiri atas 19 item dan 11 item di antaranya berkait dengan 
kendala atau hambatan yang berkait dengan aspek tersebut; (2) aspek pemecahan 
masalah yang terdiri atas 15 item dan 4 item di antaranya berkait dengan kendala 
atau hambatan yang berkait dengan aspek tersebut; (3) aspek penalaran yang 
terdiri atas 6 item dan 1 item di antaranya berkait dengan kendala atau hambatan 
yang berkait dengan aspek tersebut; dan (4) aspek komunikasi yang terdiri atas 5 
item dan 2 item di antaranya berkait dengan kendala atau hambatan yang berkait 
dengan aspek tersebut. 
 

Tabel 1. Contoh Angket Guru SMK  

No P e r n y a t a a n / P e r t a n y a a n 

1 Keikutsertaan dalam diklat atau sosialisasi tentang pembelajaran 
matematika dengan pendekatan kontekstual atau realistik. 

 a. Belum pernah 

 b. Pernah  

2 Mendapat diklat atau sosialisasi tentang pembelajaran matematika dengan 
pendekatan kontekstual atau realistik dari: 

 a. Teman sejawat di sekolah  

 b. Teman sejawat di sanggar MGMP/KKG  
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No P e r n y a t a a n / P e r t a n y a a n 

 c. Paket inservice training pada diklat  

 d. PPPPTK bidang studi, yaitu matematika, P3G Kejuruan Sawangan 

 e. LPMP 

 f. Dinas Pendidikan  

 g. LPTK 

 h. Lainnya: ... . 

30 Strategi umum yang sering digunakan dalam problem solving, antara lain…. 

 a. membuat gambar atau diagram *) 

 b. bergerak dari belakang *) 

 c. menebak secara bijak dan mengujinya *) 

 d. menemukan pola *) 

 e. mempertimbangkan hal yang ekstrim *)  

 f. mengabaikan hal yang tidak mungkin *) 

 g. mengorganisasikan data *) 

 h. menggunakan alasan logis *) 

 i. mencobakan pada permasalahan yang lebih sederhana *) 

 j. memperhitungkan setiap kemungkinan *) 

 k. menggunakan sudut pandang yang berbeda (memandang masalah dari 
berbagai sudut) *) 

34 Pada proses pemecahan masalah, kesulitan yang dihadapi siswa pada 
umumnya adalah pada langkah ... .  

 a. memahami masalah 

 b. menyusun/memilih strategi pemecahan masalah 

 c. melaksanakan proses pemecahan masalah 

 d. mengecek hasil 

35 Dalam mendesain soal-soal pemecahan masalah, kesulitan yang dihadapi 
guru adalah…. 

 a. kekurangan contoh-contoh soal 

 b. menentukan soal yang dapat dikategorikan sebagai masalah 

 c. menyusun pedoman penyekoran (rubrik/marking scheme) yang sesuai 
dengan pemecahan masalah (analytic scoring scale)  

39 Perhatikan penarikan kesimpulan berikut:  

1 + 3 = 2 × 2 

1 + 3 + 5 = 3 × 3 

1 + 3 + 5 + 7 = 4 × 4 
Untuk menentukan nilai 1 + 3 + 5 + 7 + … + 19; proses berpikir yang 
digunakan adalah …. 

 a. induksi (penalaran induktif) *) 

 b. deduksi (penalaran deduktif) 

 c. gabungan induktif dan deduktif 

44 Kemampuan siswa yang dapat digolongkan pada komunikasi adalah  

 a. menyampaikan pernyataan matematika dengan simbol *) 
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No P e r n y a t a a n / P e r t a n y a a n 

 b. mengajukan dugaan/konjektur berdasar tabel *) 

 c. menjelaskan manipulasi matematika *) 

 d. menuliskan langkah-langkah penyelesaian (algoritma) *) 

 e. menyatakan rumusan jawab *) 

 

4. Hasil Penelitian 
 

Setelah data terkumpul, dengan analisis deskriptif, akan diperoleh gambaran yang 
lebih mendalam dan akurat, yang terkait dengan tingkat pemahaman guru 
matematika SMK tentang penalaran, pemecahan masalah, komunikasi, dan 
pnedekatan kontekstual serta kesulitan mereka dalam mengimplementasikannya di 
kelas. Hasil penelitian untuk tes dinyatakan dalam Tabel 2 di bawah ini. 

 
Tabel 2. Hasil tes Guru SMK (N=36) 

Skor 
No Jenis Soal (Skor) 

Jml  Rerata 

1 Pembelajaran Kontekstual (Skor 1-3) 47 1,3 
2 Aspek Penalaran   

  a. Jawaban (Skor 0-1) 24 0,7 
  b. Alasan (Skor 0-1) 11 0,3 

3 Aspek Komunikasi   
  a. Jawaban (Skor 0-1) 20 0,6 
  b. Alasan (Skor 0-1) 7 0,2 

4 Aspek Pemecahan Masalah   
  a. Jawaban (Skor 0-1) 29 0,8 
  b. Alasan (Skor 0-1) 10 0,3 

 
Tabel 2 di atas, di antaranya menunjukkan beberapa hal berikut. 
1. Untuk aspek pembelajaran kontekstual atau realistik.  

a. Sebagian besar guru masih menggunakan cara-cara tradisional. Hal ini 
ditunjukkan dengan hasil rata-rata skor yang hanya mencapai 1,3 dari 
rentang skor 1 – 3. Sebanyak 27 dari 36 atau 75% guru mendapat skor 1 
(Tradisionil), 7 dari 36 atau 19% guru mendapat skor 2 (Peralihan), dan 
hanya 2 guru dari 36 atau 5% guru mendapat skor 3 (Kontekstual).  

b. Salah satu contoh langkah pembelajaran yang mendekati pembelajaran 
kontekstual ditunjukkan salah seorang responden, sebagai berikut: 
1). Menyampaikan masalah kontekstual (realistik) tentang harga pensil dan 

buku yang dibeli Anton dan Budi. 
2). Siswa diminta membuat model matematikanya. 
3). Siswa diminta menyelesaikan model matematikanya. 

c. Salah satu contoh langkah pembelajaran yang mendekati pembelajaran 
tradisional ditunjukkan salah seorang responden dengan cara berikut. 
1). Memberikan bentuk umum dan menjelaskannya. 
2). Membahas cara-cara penyelesaiannya. 
3). Siswa berlatih menyelesaikan soal. 
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2. Untuk aspek pengertian komunikasi, penalaran, dan pemecahan masalah. 
a. Sebagian besar guru (70% atau 60%) sudah dapat menentukan contoh-

contoh soal yang menyangkut komunikasi, penalaran, dan pemecahan 
masalah. 

b. Namun hanya sebagian kecil guru (30% atau 20%) yang dapat menjelaskan 
dengan benar alasan mengapa soal-soal tersebut termasuk kategori 
komunikasi, penalaran, atau pemecahan masalah. 

 
Dapat disimpulkan bahwa sebagaian besar guru matematika SMK masih 
menggunakan cara-cara tradisional pada proses pembelajarannya, sudah dapat 
menentukan soal yang termasuk kategori komunikasi, penalaran, dan pemecahan 
masalah, namun sebagian besar masih belum dapat menjelaskan pengertian 
komunikasi, penalaran, dan pemecahan masalah.  
 
Selanjutnya, berikut ini adalah beberapa hasil penelitian dari data hasil angket 
guru tersebut. Untuk aspek pembelajaran kontekstual atau realistik, banyak guru 
belum pernah mengikuti diklat atau sosialisasi pembelajaran matematika dengan 
pendekatan kontekstual atau realistik. Meskipun demikian, tingkat pemahaman 
guru matematika SMK tentang pendekatan kontekstual dalam pembelajaran 
matematika cukup baik sampai baik untuk beberapa hal. Contohnya, sebagian 
besar guru matematika SMK sudah mengetahui bahwa pembelajaran kontekstual 
dapat membantu siswa membentuk (mengkonstruksi) pengetahuannya sendiri dan 
pembelajaran kontekstual dapat membantu siswa mengkaitkan matematika dengan 
kehidupan sehari-hari. Di samping itu, mereka juga telah mengetahui bahwa pada 
pembelajaran kontekstual tugas guru adalah memfasilitasi proses pembelajaran. 
Kesulitan mereka justeru pada penerapan teori tersebut dalam atau selama proses 
pemebelajaran di kelas. Contohnya, (1) para guru matematika SMK kesulitan dalam 
memahami dan menerapkan filsafat konstruktivisme dalam pembelajaran 
kontekstual, (2) mendorong siswa untuk merumuskan sendiri masalahnya dalam 
melakukan penemuan (inquiry), dan (3) mendorong dan membantu siswa agar 
dapat membuat hubungan-hubungan antara pengetahuan yang telah dimilikinya 
dengan pengetahuan yang baru saja dipelajari. 
 
Untuk aspek pemecahan masalah, secara umum dapat disimpulkan bahwa banyak 
guru yang belum mengikuti diklat atau sosialisasi pemecahan masalah pada 
pembelajaran matematika. Meskipun demikian, tingkat pemahaman guru 
matematika SMK tentang pengertian ‘masalah’ dan proses baku pemecahan 
masalah lumayan bagus. Namun sebagian besar guru belum mengetahui beberapa 
strategi pemecahan masalah. Kesulitan mereka justru pada: (1) mendapatkan buku 
sumber, (2) mendesain soal-soal yang terkategori sebagai masalah, (3) siswa 
kesulitan memecahkan masalah, dan (4) sulit menyusun pedoman penyekoran atau 
marking scheme. 
 
Untuk aspek penalaran, secara umum dapat disimpulkan bahwa banyak guru 
belum mengikuti diklat atau sosialisasi yang berkait dengan penalaran pada 
pembelajaran matematika. Meskipun demikian, tingkat pemahaman guru 
matematika SMK tentang penalaran cukup baik. Contohnya, sebagian guru 
matematika SMK sudah mengetahui bahwa bahwa penalaran adalah suatu proses 
berpikir untuk menarik kesimpulan dan mengaitkan fakta-fakta. Kesulitan yang 
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pada dihadapi guru yang berkait dengan penalaran adalah (1) sulit mendapatkan 
referensi/buku acuan yang relevan dan (2) siswa tidak terbiasa diberi soal-soal 
penalaran. 
 
Untuk aspek komunikasi, secara umum dapat disimpulkan bahwa banyak guru 
yang belum mengikuti diklat atau sosialisasi yang berkait dengan komunikasi pada 
pembelajaran matematika. Meskipun demikian, tingkat pemahaman guru 
matematika SMK sangat baik bahwa menyampaikan pernyataan matematika 
dengan simbol merupakan contoh komunikasi. Namun tidak sampai 40 guru yang 
mengetahui bahwa aspek lain seperti mengajukan dugaan/konjektur berdasar 
tabel, menjelaskan manipulasi matematika, maupun menuliskan langkah-langkah 
penyelesaian (algoritma), dan menyatakan rumusan jawab merupakan merupakan 
contoh komunikasi juga. Kesulitan guru di antaranya berkait dengan siswa yang 
kurang atau tidak dibiasakan mengemukakan gagasan. Di samping itu, guru 
kesulitan dalam membimbing siswa merumuskan suatu konjektur dari data yang 
ada. 

 

5. Simpulan dan Saran 
 
Secara umum dapat disimpulkan bahwa para guru matematika SMK mengalami 
kesulitan dalam mengimplementasikan Permendiknas nomor 22 tahun 2006 di 
kelasnya, terutama pengimplementasian yang berkait dengan pembelajaran 
kontekstual (pembelajaran realistik atau PAKEM); dan penerapan pencapaian 
tujuan pembelajaran yang berkait dengan aspek penalaran, komunikasi, dan 
pemecahan masalah secara konkret di kelasnya masing-masing. Karenanya, secara 
umum, Permendiknas nomor 22 tahun 2006 belum dapat mengubah pola 
pembelajaran dan penilaian di kelas. 
 
Beberapa keterbatasan pada penelitian ini, diantaranya adalah: (1) hanya enam 
propinsi yang dijadikan sampel dari 33 propinsi di seluruh Indonesia dan hanya 
tiga SMK di kota dari berpuluh-puluh SMK di enam propinsi yang telah ditetapkan 

sebagai sekolah sampel, sehingga hanya ada 6×3×2 = 36 guru matematika SMK 
yang menjadi sampel. Meskipun demikian, pemilihan propinsi telah diusahakan 
agar mencerminkan populasi dari seluruh Indonesia, (2) sekolah sampel hanya 
berada di Ibukota propinsi sehingga hasilnya tidak dapat mewakili sekolah yang 
berada di luar Ibukota propinsi. Namun berdasar pada asumsi bahwa masalah 
yang muncul di kota-kota cenderung akan muncul juga di luar kota, maka hasil 
penelitian ini secara umum dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program 
diklat di PPPPTK Matematika.  
 
Usaha-usaha yang sudah dilakukan PPPPTK matematika melalui kegiatan 
Pembelajaran Matematika Realistik hendaknya lebih digalakkan lagi. Sebagai 
contoh, dengan menerbitkan makalah, modul, buku petunjuk, model pembelajaran 
serta buku siswa yang mengacu pada pendekatan-pendekatan tersebut. PPPPTK 
Matematika sejatinya sudah menerbitkan makalah, modul, buku petunjuk, serta 
contoh-contoh konkret yang berkait dengan pembelajaran kontekstual, realistik, 
pembelajaran berbasis masalah, penalaran, komunikasi, dan pemecahan masalah 
melalui kegiatan penyusunan PPP (Paket Pembinaan Penataran) maupun PPM 
(Paket Penggemar Matematika) namun penyebaran bahan-bahan tersebut belum 
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mencakup seluruh sekolah di Indonesia, sehingga kekurangan buku pegangan dan 
contoh konkret tersebut belum dapat diatasi melalui kegiatan penyusunan PPP dan 
PPPM. Untuk itu, diusulkan agar penyebaran PPP dan PPM dapat lebih menjangkau 
seluruh sekolah di Indonesia, termasuk di dalamnya untuk para guru matematika 
SMK. 
 
Mengingat sebagian besar guru matematika SMK belum mendapat sosialisasi yang 
berkait dengan pendekatan kontekstual serta penalaran, komunikasi, dan 
pemecahan masalah pada pembelajaran matematika maka diusulkan agar peran 
PPPPTK Matematika yang berkait dengan sosialisasi beberapa aspek tersebut dapat 
ditingkatkan. Kerjasama dengan universitas atau lembaga lain agar lebih 
ditingkatkan sehingga para WI mata pelajaran matematika baik di PPPPTK 
Matematika maupun di LPMP akan makin besar perannya dalam proses perubahan 
pembelajaran di Indonesia ke arah yang lebih aktif, kreatif, efektif, dan 
menyenangkan, sehingga para sisiwa Indonesia akan mampu bersaing dengan 
warga bangsa lain. 
 
Program sosisalisasi untuk para guru matematika agar berkait langsung dengan 
proses pembelajaran di kelas. Contoh-contoh konkret pembelajaran dan 
penilaiannya agar diberikan contoh dan dikembangkan sendiri para guru 
matematika selama lokakarya dan dicobakan di kelas, selanjutnya mereka dapat 
mengembangkan sendiri di daerahnya masing-masing. Hasilnya dibahas selama 
kegiatan KKG atau MGMP. Mengingat banyaknya guru matematika SMK yang 
belum mengikuti diklat di PPPPTK matematika maka hasil penelitian ini dapat 
ditindak lanjuti dengan melakukan kerjasama antara PPPPTK Matematika dengan 
Ditjen Mandikdasmen dalam bentuk: (1) diklat-diklat yang dapat meningkatkan 
proses pembelajaran di kelas ke arah yang non tradisional yang secara tidak 
langsung akan meningkatkan kemampuan bernalar, memecahkan masalah, dan 
berkomunikasi para siswa SMK, (2) pengembangan makalah, modul, buku 
petunjuk, serta contoh-contoh konkret yang berkait dengan proses pembelajaran 
non tradisional dan peningkatan kemampuan bernalar, memecahkan masalah, dan 
berkomunikasi para siswa, (3) kerjasama lainnya sehingga program-program 
PPPPTK Matematika dapat saling melengkapi dan saling menunjang dengan proram 
Direktorat Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan. 
 
Penyebaran PPP dan PPM perlu mendapat bantuan dari Ditjen PMPTK sehingga 
dana untuk penggandaan dan penyebaran PPP dan PPM ditingkatkan sehingga 
penyebarannya lebih merata ke seluruh SMK di Indonesia. Di samping itu, Ditjen 
PMPTK diharapkan dapat membantu meningkatkan kompetensi WI Matematika 
dari PPPPTK dan LPMP tentang pembelajaran terbaru (non tradisonal) serta 
penerapan penalaran, pemecahan masalah, dan komunikasi dalam pembelajaran 
matematika melalui: (1) diklat-diklat yang bekerja sama dengan lembaga di luar 
negeri, dalam arti pakar dari luar negeri didatangkan ke Indonesia, (2) kunjungan 
WI matematika ke lembaga inservice (dalam jabatan) untuk para guru, sehingga 
para WI matematika dapat menimba contoh konkret pelaksanaan diklat dalam 
jabatan di luar negeri maupun di dalam negeri di samping mempelajari trend dan 
issu terbaru di bidang pendidikan matematika. Dengan cara seperti ini, ide-ide para 
WI matematika akan selalu mengikuti perkembangan zaman dan tidak akan kalah 
dengan lembaga-lembaga lainnya. 
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