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Jepang telah menghasilkan tiga penerima nobel yang fotonya ditunjukkan di 
bawah ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Penerima hadiah Nobel pertama dari Jepang adalah Dr. Tomonaga Sin-Itiro, 
seorang Professor Emeritus dari Tokyo University of Education yang merupakan 
mantan Presiden Universitas Tomonaga Memorial Room. Beliau penerima hadiah 
Nobel di bidang Fisika pada 1965. Penerima hadiah Nobel kedua adalah Dr. Esaki 
Leo, seorang Professor Emeritus, mantan Presiden The University of Tsukuba. 
Beliau juga penerima hadiah Nobel di bidang Fisika pada 1973. Penerima hadiah 
Nobel ketiga adalah Dr. Shirakawa Hideki, seorang Professor Emeritus. Beliau 
penerima hadiah Nobel di bidang Kimia pada 2000 untuk penemuannya pada 
penemuan dan pengembangan polimer konduktif (conductive polymers). Ketika 
membaca artikel tentang tiga penerima Nobel dari Jepang ini, pertanyaan 
menggelitik yang muncul di benak penulis adalah: “Kapan Bangsa Indonesia 
menghasilkan atau memiliki penerima Nobel bergengsi ini?” Inilah salah satu 
tantangan terberat bagi para pendidik, utamanya para pendidik matematika di 
Indonesia. Alangkah banganya kita sebagai warga bangsa jika pada akhirnya ada 
beberapa murid yang dididik guru matematika Indonesia berhasil mendapatkan 
hadiah Nobel tertsebut. Inilah cita-cita luhur, tantangan yang tidak mudah 
sehingga harus diperjuangkan. Keberhasilan Jepang dengan tiga penerima Nobel 
ini, tentu saja tidak terlepas dari keberhasilan pendidikan, termasuk juga 
keberhasilan pendidikan matematikanya. Sejak lama, mereka sudah 
mempraktekkan lesson study yang terdiri atas tiga langkah, yaitu ‘plan � do � 
see’ atau ‘rancang � lakukan � lihat’. Istilah ‘lihat/see’’ pada masa kini lebih 
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dikenal dengan istilah ‘refleksi’ yang akan sangat menentukan keberhasilan 
seorang guru pada kegiatan pembelajaran.  
 
Yang menarik lagi, ketiga penerima Nobel tersebut berasal dari University of 
Tsukuba. Selanjutnya, CRICED (Centre for Research on Innovation Cooperation in 
Educational Development) merupakan suatu lembaga pada University of Tsukuba di 
Jepang yang sangat aktif menggalang kerjasama dengan negara-negara di dunia 
terutama untuk hal-hal yang berkait dengan pendidikan. Salah satu periset 
tangguh dari CRICED untuk bidang pendidikan matematika adalah Associate 
Professor Masami Isoda. Pada 14 sampai dengan 18 Februari 2012, University of 
Tsukuba bekerja sama dengan Khon Kaen University menjadi tuan rumah ‘APEC - 
Tsukuba International Conference VI’, dengan tema: ”Innovation of Mathematics 
Education through Lesson Study - Challenges to Emergency Preparedness for 
Mathematics.” Sebelumnya, pada 17 sampai dengan 20 February 2011, University 
of Tsukuba bekerja sama dengan Khon Kaen University menjadi tuan rumah ‘APEC 
- Tsukuba International Conference V’. Tema konferensi adalah: ‘Innovation of 
Classroom Teaching and Learning through Lesson Study - Focusing on Mathematics 
Textbooks, e-Textbooks and Educational Tools.’ Tempat kegiatannya di Tokyo & 
Tsukuba. Ketua (Chair) konferensi ini adalah Profesor Masami Isoda. Pada 
konferensi tersebut, Profesor Isoda melakukan kegiatan ‘open lesson’ atau 
‘pembelajaran terbuka’ sehingga dapat diamati para peserta konferensi, termasuk 
penulis artikel ini. Ketika penulis membaca bahwa Profesor Isoda akan melakukan 
kegiatan ‘pembelajaran terbuka’, yang muncul di benak penulis adalah seorang 
professor di Jepang masih tetap berhubungan dan belajar langsung dari kelas 
matematika, guru matematika, dan para siswa yang belajar matematika. Hal ini 
menunjukkan bahwa di Jepang, kelas matematika dan para siswa yang belajar 
matematika merupakan fokus pembelajaran matematika. 
 
Bagaimana Pembelajaran Matematika di Jepang? 
 
Kegiatan pembelajaran yang dilakukan Prof. Masami Isoda adalah di salah satu 
kelas IX pada salah satu SMP (Grade 3 at Junior High School). Judul 
pembelajarannya adalah ‘Mengeksplorasi Hubungan dengan Geometri’ (Exploring 
Linkages with Geometry). Kegiatan ini hanya diikuti oleh peserta konferensi seperti 
ditunjukkan gambar. Pembelajaran ini menjadi sangat menarik karena yang akan 
mengajar adalah seorang profesor dan seorang pakar lesson study atau lesson 
research. Sekali lagi, hal ini menunjukkan tentang pentingnya ‘siswa’ pada 
kegiatan lesson study. Artinya, siswa dan kelas matematika harus menjadi fokus 
pada proses pembelajaran matematika. Seorang profesor saja masih bersedia 
‘turun gunung’ untuk selalu ‘belajar’ dari para siswa dan kelas matematika. 
Rencana pembelajaran, buku teks, pertanyaan kunci, antisipasi jawaban siswa ang 
mungkin, masalah, masalah kontektual, masalah realistik, masalah matematika, 
ataupun penggunaan papan tulis sampai e-book; semuanya didisain untuk 
membantu siswa belajar matematika secara bermakna (meaningful) dan membantu 
siswa untuk belajar berpikir, bernalar, memecakan masalah, dan berkomunikasi. 
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Sebelum mengikuti kegiatan ini, beberapa pertanyaan yang muncul pada diri 
penulis, di antaranya adalah sebagai berikut.  
1. Apa yang dilakukan sang profesor pada kegiatan pendahuluan, pada kegiatan 

inti, dan pada kegiatan penutup?  
2. Bagaimana cara sang profesor membantu atau memfasilitasi siswanya untuk 

belajar berpikir, bernalar, berkomunikasi, dan memecahkan masalah?  
3. Bagaimana cara sang profesor membantu atau memfasilitasi siswanya untuk 

belajar secara bermakna (meaningful)?  
4. Bagaimana dengan siswanya, apakah mereka akan mengikuti kegiatan 

pembelajarannya secara sungguh-sungguh atau hanya bermain-main saja?  
5. Bagaimana penggunaan papan tulis, buku teks, dan teknologi informasi dan 

komunikasi?  
6. Apakah pembelajaranna sesuai dengan tuntutan Permendiknas 22/2006 

tentang Standar Isi? Beberapa pertanyaan tersebut beserta beberapa 
pertanyaan lainnya makin menjadi motivasi tersendiri bagi penulis untuk 
mengikuti kegiatan ini. 

 
 
 
 

 

Nampak Prof. Masami Isoda Mengajar di Hadapan Siswa SMP di Jepang 
dan Disaksikan Peserta Konferensi  
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Memulai dengan Mengemukakan Masalah 
 
Ternyata, langkah pertama yang dilakukan sang profesor pada proses 
pembelajarannya adalah dengan mengajukan pertanyaan seperti ditunjukkan pada 
kotak di bawah ini. Di Indonesia, latar belakang lampiran dokumen Standar Isi 
pada Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 (Depdiknas, 2006) tentang mata 
pelajaran matematika yang harus diacu para guru matematika menyatakan 
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).” Jelaslah sekarang bahwa yang dilakukan Prof Isoda adalah sesuai 
dengan tuntutan Permendiknas. 
 
Soal ditayangkan menggunakan LCD ke layar. Penulis yakin jika pertanyaan 
tersebut dapat dikategorikan sebagai ‘masalah’ karena langkah-langkah 
penyelesaiannya belum diketahui penulis sendiri, sebagian besar peserta 
konferensi yang hadir, dan kemungkinan oleh seluruh siswa. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soal di atas merupakan soal dari buku yang dikarang van Schooten pada 1646, 
seperti ditunjukkan gambar di bawah ini. 
 

Batang CD dan batang AB bertemu di B sehingga AB = CB = BD. Ujung batang 
A tetap pada tempatnya; sedangkan ujung D dapat bergerak pada garis 

mendatar AD. Tentukan tempat kedudukan C.  
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Formulasi tujuan (objective) pembelajaran yang disusun Prof Isoda adalah sebagai 
berikut: “Through exploring the van Schooten (1646) textbook problem with various 
representations, students learn how to adopt geometric reasoning into 
mechanism/kinematics and appreciate the significance of proof which they learned.“ 
Artinya, dengan menggunakan masalah dari buku van Schooten (1646), para siswa 
belajar bagaimana mengadopsi penalaran pada geometri ke mekanika atau 
kinematika dan membantu siswa menghargai signifikansi pembuktian yang 
mereka pelajari. Berhentilah membaca sejenak. Apa yang akan Anda lakukan jika 
Anda yang mendapat soal tersebut? Mungkin dengan mencoba-coba yang 
menggunakan penalaran induktif? Lalu bagaimana membuktikannya yang akan 
menggunakan penalaran deduktif?  
 
Siswa Belajar Memecahkan Masalah secara Mandiri 
 
Setelah mendapat soal, siswa tidak dberitahu jawabannya, namun mereka harus 
memecahkan masalah tersebut secara mandiri. Siswa tidak dicecoki dengan 
jawaban yang sudah jadi. Ketika para siswa mulai bersiap untuk belajar 
memecahkan masalah, guru lalu membagikan Lembar Kerja dan kertas A4 (kuarto) 
kepada para siswa, diikuti dengan meminta siswa untuk membaca soal secara 
sungguh-sungguh pada buku teks karangan Schooten yang ditayangkan di layar 
serta meminta siswa untuk menduga-duga penyelesaian soal tersebut. Meskipun 
para siswa sudah mempelajari tentang garis, lingkaran, hiperbola dan parabola, 
guru memperluas imaginasi mereka, meskipun garis dan lingkaran yang lebih 
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dekat ke jawaban soal tersebut. Guru mendorong siswa untuk melipat kertas A4 
yang sudah dibaikan untuk membuat model bersama teman-teman di dekatnya 
untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi untuk meyakinkan jawaban 
yang mungkin beserta syarat-syaratnya mengapa jawabannya adalah seperti itu. 
Alternatif pertanyaan yang sudah disiapkan Prof. Isoda adalah sebagai berikut. 
 
G: Mari kita duga bagaimana pergerakan C. 
S: Apakah pergerakan C berbentuk kurva? Garis? Atau Lingkaran? 
T: Ya, ada beberapa kemungkinan? Yang mana yang paling mendekati menurut 

pikiran anak-anak? Lalu, bagaimana cara kita mendapatkan hasil tersebut? 
S: Apakah dengan menggambar? Apakah dengan menggunakan model? Apakah 

dengan menggunakan kertas A4?  
 

 
Guru mendorong siswa untuk menduga jawabannya sambil bereksplorasi atau 
mencoba-coba. Ketika siswa melakukan kegiatan bereksplorasi ini, guru telah 
memfasilitasi para siswa untuk mempelajari penalaran induktif (induksi) karena 
mereka masih menggunakan kasus-kasus khusus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Perhatikan sekali lagi gambar di atas, di mana posisi titik C berada tepat d atas A. 
Dengan kata lain, garis AC akan tegak lurus pada AD. Ketika membaca soal 
tersebut untuk kali pertama dan berusaha untuk menyelesaikan atau 
memecahkannya, penulis juga melakukan kegiatan mencoba-coba sambil 
bereksplorasi. Namun penulis menggunakan strategi mencoba pada kasus-kasus 
khusus yang berbeda dari yang ditanyakan Prof Isoda kepada para siswa. Penulis 
mengajukan pertanyaan yang disebut para pakar dengaan mempelajari atau 
mengkaji kasus-kasus ekstrim. Pertanyaan yang penulis ajukan ini lebih abstrak. 
Di antara pertanyaan yang diajukan adalah sebagai berikut. 
 
P: Apa yang akan terjadi jika titik D bergerak menuju ke posisi paling kanan? 

Bagaimana pergerakan titik C? 
J: Titik C akan bergerak menuju ke titik A.  
P: Perhatikan sekali lagi gambar di atas. Apa yang akan terjadi jika titik D 

bergerak menuju ke posisi titik A? 
J: Titik C akan bergerak menuju ke titik pada garis AC sehingga AC = DC. 
 

A 

B 

C 

D 
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Berdasar kegiatan mencoba-coba sambil bereksplorasi tersebut, penulis meyakini 
bahwa jika ujung batang A tetap pada tempatnya; sedangkan ujung D dapat 
bergerak pada garis mendatar AD, maka tempat kedudukan C adalah pada garis 
AC sehingga AC = DC. Selanjutnya siswa difasilitasi untuk belajar menggunakan 
penalaran deduktif (deduksi) yang menggunakan bentuk umum atau generalisasi. 
Menurut Isoda (2011), di Jepang, siswa SMP belajar melakukan proses 
pembuktian pada pelajaran geometri ketika mereka belajar kekongruenan atau 
kesamasebangunan (congruency), kesebangunan (similarity), lingkaran, dan 
teorema Pythagoras. Langkah selanjutnya, guru memberi kesempatan kepada para 
siswa untuk mempresentasikan dan mendiskusikan hasil kegiatan sebelumnya.  
 
Membandingkan dan Mendiskusikan Hasil  
 
Pada dua kegiatan atau dua langkah (step) sebelumnya yang dilakukan guru dan 
siswa adalah sebagai berikut. 
1. Guru mengajukan masalah (problem posing) dan guru harus memastikan 

bahwa para siswa telah memahami masalah tersebut, dalam arti sudah 
memahami apa yang diketahui dan yang ditanyakan. 

2. Para siswa berusaha, sekaligus belajar, untuk memecahkan masalah secara 
mandiri (independent solving) melalui kegiatan mencoba-coba atau 
bereksplorasi.  

 
Dengan dua kegiatan pertama tersebut di atas, jelaslah bahwa proses 
pembelajaran yang dilakukan para guru di Jepang adalah berusaha untuk 
membantu siswanya unuk menemukan kembali pengetahuan matematika 
sebagaimana yang ditemukan matematikawan Schooten dahulu. Guru di atas 
dapat dianalogikan dengan seseorang yang memberi kail dan tidak memberi ikan; 
sebagaimana dinyatakan pepatah: “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 sehari saja, namun, mereka dilatih seperti 
layaknya belajar cara menangkap, dengan diberi kail, sehingga ia bisa makan ikan 
selama hidupnya, yang sejalan dengan pendapat Bapak Pendidikan Nasional KI 
Hadjar Dewantoro yang didapat penulis ketika kuliah dulu yakni pendidikan 
adalah usaha sadar untuk memandirikan siswa.  
 
Langkah selanjutnya yang dilakukan guru adalah meminta para siswa sebagai 
sampel untuk mempresentasikan hasilnya, sehingga di samping para siswa dapat 
belajar mengemukakan pendapat, maka siswa lain dapat belajar memahami 
pendapat teman lainnya. Selama kegiatan ini, para siswa akan saling belajar (share 
ideas). Tentunya, langkah ini termasuk atau merupakan bagian dari proses 
pebelajaran. Ketika penulis sedang mengobservasi proses pembelajaran tersebut di 
kelas dan seorang siswa mempresentasikan hasilnya, siswa yang lain dengn tekun 
mendengarkannya, karena ada nilai atau ide baru yang ia kemukakan dan tidak 
hanya mengulang-ulang sehingga dapat membosankan teman lainnya yang 
mendengarkan. Di sinilah peran penting guru untuk memilih dan memilah ide 
yang akan dipresentasikan siswanya. Pada akhirnya, Isoda (2011) menyatakan, 
dengan strategi pembelajaran seperti itu, pembelajarannya diharapkan dapat 
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meningkatkan kemampuan belajar mereka secara mandiri, sehingga para siswa 
dapat mengkonstruksi pengetahuan berdasar pada pengetahuan yang sudah 
mereka miliki, yang sesuai dengan pendapat para penganut konstruktivisme. 
Dengan kata lain, guru membantu para siswa agar dapat memecahkan masalah 
yang mirip pada kegiatan lain atau ‘teach students ‘how to learn’’ atau ‘mengajar 
siswa bagaimana cara belajar.’  
  
Rangkuman dan Integrasi 
 
Langkah terakhir pada pendekatan pemecahan masalah ini adalah ‘rangkuman 
dan integrasi’. Kegiatan terakhir ini sangat penting dilakukan untuk merangkum 
ide-ide yang sudah didapat dan dikemukakan siswa. Langkah ini, seperti langkah 
lainnya, merupakan bagian dari proses pembelajaran. Pada langkah ini, guru 
dapat juga menugaskan kegiatan kepada para siswanya sebagai bagian dari 
pengintegrasian ide-ide yang baru didapat tadi sehinga menjadi bagian integral 
pada diri siswa sendiri. Isoda (2011) merangkum bahwa paling tidak ada tiga cara 
untuk membuktikan, yaitu: 
1. B1: Menggunakan ide tentang sifat-sifat persegipanjang (Using idea of 

Rectangular property).  
2. B2: Menggunakan ide tentang sifat-sifat segitiga sama-sisi (Using idea of 

Isosceles triangle theorem).  
3. B3: Menggunakan ide tentang sifat-sifat pada lingkaran (Using idea of Circle 

theorem).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nampak sang Guru Profesional Sedang Merenung dan Tekun 
Belajar juga Ketika Para Siswanya sedang Belajar 
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Penutup 
 
Demikian gambaran selintas tentang pendekatan pemecahan masalah (problem 
solving approach) yang digagas dan dikembangkan Prof. Masami Isoda yang terdiri 
atas empat langkah: (1) mengemukakan masalah; (2) siswa belajar memecahkan 
masalah secara mandiri; (3) membandingkan dan mendiskusikan hasil, dan (4) 
merangkum hasil dan integrasi. Menurut Isoda (2011), ada dua hal yang perlu 
diperhatikan pada pendekatan ini, yaitu: (1) membantu siswa untuk menggunakan 
dan mengembangkan ide-ide yang sudah dipelajari ke masalah atau situasi baru 
yang sedang dipelajari secara mandiri (enabling students to apply and extend the 
learned ideas to the new problem situation by and for themselves) dan (2) guru 
harus menerima ide-ide baru dari para siswanya jika hal itu berasal dari hal-hal 
yang sudah dipelajari dan disilakan untuk berbicara sesuai permintaan mereka 
(teacher must accept any ideas of children if it is originated from what they already 
learned but allows them to talk on their demand). 
 
Peran guru dalam membantu siswa sangatlah penting dan menentukan, 
sebagaimana dinyatakan Even dan Ball (2009:1): “ ... teachers are key to students’ 
opportunities to learn mathematics.” Bantuan guru selama proses pembelajaran 
tidak boleh terlalu banyak namun juga tidak boleh terlalu sedikit. Acuannya, siswa 
sendirilah yang harus dapat ‘belajar’ menemukan sendiri pengetahuan. Kata 
lainnya, pengetahuan tidak diberikan ataupun dijelaskan guru dalam bentuk jadi, 
akan tetapi hanya memfasilitasi. Tugas guru jugalah untuk memfasilitasi siswanya 
agar mereka mau belajar mendengarkan pendapat orang lain (terutama temannya) 
dan mau belajar mengemukakan pendapatnya sendiri selama kegiatan diskusi 
berlangsung sedemikian rupa sehingga si siswa dapat belajar bernegosiasi dan 
dapat belajar memutuskan sendiri langkah-langkah yang akan mereka lakukan 
untuk mendapatkan dan mengkonstrusi sendiri ide-ide dan pengetahuannya.  
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