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KATA PENGANTAR 

 
 
 
 

uji	 dan	 Syukur	 	 kehadirat	 Allah	 SAW,	 atas	 petunjuk-Nya	
sehingga	 	 penelitian	dengan	 judul	Pengembangan	Model	
Mentoring	Guru	Matematika	Berbasis	Pedagogical	Content	

Knowledge	 melalui	 Lesson	 Study	 dapat	 terwujud	 sebagaimana	
adanya.	 Model	 yang	 dikembangkan	 diberi	 nama	 Model	 ADD-
CoRE.	 Buku	 Model	 ini	 merupakan	 luaran	 hibah	 Penelitian	
Unggulan	 Perguruan	 Tinggi	 (PDUPT).	 Penulis	 menyampaikan	
terima	 kasih	 kepada	 kepada	 Direktorat	 Riset	 dan	 Pengabdian	
masyarakat	Kementerian	Riset,	Teknologi,	dan	Pendidikan	Tinggi	
yang	 telah	 memberikani	 hibah	 penelitian	 dasar	 unggulan	
perguruan	 tinggi.	 	 Terima	kasih	 juga	disampaikan	kepada	guru	
matematika	 sekolah	 menengah	 pertama	 dan	 dosen	 yang	 telah	
terlibat	dalam	pengumpulan	data.		
	 Penulis	 menyadari	 bahwa	 mendokumentasikan	 hasil-
hasil	 riset	 sangat	 penting,	 bahkan	 bermanfaat	 di	 masa	 depan.	
Setidaknya	 dengan	 menulis,	 keaslian	 ilmu	 akan	 terus	 terjaga,	
sehingga	 dapat	 disampaikan	 dari	 satu	 generasi	 ke	 generasi	
berikutnya.	 Buku	 ini	 hadir	 sebagai	 bahan	 bacaan	 bagi	
siswa/mahasiswa,	guru,	dosen	yang	ingin	mendalami	Pedagogic	
and	 content	 Knowledge	 (PCK)	 dan	 Lesson	 study	 (LS)	 yang	
dikompilasi	sedemikian	rupa	sehingga	menghasilkan	buku	yang	
berjudul	Model	Add-CoRE	ini.	Akhirnya	penulis	berharap,	semoga	
keberkahan	 Allah	 SWT	 selalu	 menyelimuti	 kita	 semua	 selaku	
penggiat	ilmu,	selalu	menyertai	setiap	usaha	kita	dalam	menuntut	
ilmu	dan	menyebarluaskannya.	
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	 Model	 	 ADD-CoRE	 dikembangkan	 pada	 pembelajaran	
Matematika	 di	 Sekolah	 Menegah	 Pertama,	 terdiri	 atas	 lima	
komponen,	yaitu:	sintaks,	sistem	sosial,	prinsip	reaksi,	dan	sistem	
pendukung,	 serta	dampak	 instruksional	dan	dampak	pengiring.	
Model	ini	dikembangkan	melalui	kolaborasi	Dosen	Program	Studi	
Pendidikan	Matematika	Fakultas	Keguruan	dan	Ilmu	pendidikan	
Universitas	 Cokroaminoto	 Palopo	 (UNCP)	 dengan	 Guru	
Matematika	 SMP.	 Lesson	 Study	 merupakan	 salah	 satu	 tema	
penelitian	unggulan	UNCP.	Pembinaan	profesi	pendidik	berbasis	
Lesson	Study		dilakukan	melalui	pengkajian	pembelajaran	secara	
kolaboratif	 dan	 berkelanjutan	 berlandaskan	 prinsip-prinsip	
kolegialitas	untuk	membangun	komunitas	belajar.	
	 	 Penulis	menyadari	sepenuhnya	bahwa	Buku	Model	ADD-
CoRE	ini	masih	jauh	dari	sempurna,	masih	ada	kekurangan	baik	
dari	segi	sistematika,	bahasa,	penyajian	materi	dan	hal	yang	lain	
di	 luar	 kemampuan	 penulis.	 Saran	 dan	 kritik	 dari	 segenap	
pembaca	akan	diterima.	Semoga	ada	manfaatnya.	Aamiin!																																																									
		 	 	 	 	

					 	Palopo,		November		2019	

																																 						 	 	Tim	Penulis	
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BAB  1 

PENDAHULUAN 
 
 

A. Urgensi	Lesson	Study	
	

alah	satu	riset	unggulan	UNCP	adalah	 inovasi	pendidikan	
dengan	 mengembangkan	 	 lesson	 study.	 Lesson	 Study	
merupakan	 kegiatan	 pengkajian	 pembelajaran	 yang	

dilakukan	 oleh	 sekelompok	 guru/dosen	 secara	 kolaboratif	 dan	
berkelanjutan	 untuk	 menguji	 dan	 meningkatkan	 keefektifan	
pembelajaran.	 Lesson	Study	menyediakan	 suatu	 cara	bagi	 guru	
untuk	 dapat	 memperbaiki	 pembelajaran	 secara	 sistematis	
(Podhorsky	&	Moore,	2006).	Lesson	Study	 	menyediakan	suatu	
proses	 untuk	 berkolaborasi	 dan	 merancang	 lesson	
(pembelajaran)	 dan	 mengevaluasi	 kesuksesan	 strategi-strategi	
mengajar	 yang	 telah	 diterapkan	 sebagai	 upaya	 meningkatkan	
proses	dan	 	perolehan	belajar	siswa	(Lewis,	2002;	Lewis,	et	al.,	
2006;	Yuliati,	et	al.,	2006).		

Prinsip-prinsip	 kolegalitas	 yang	 saling	 membantu	 dalam	
belajar	 dengan	 mengintegrasikan	 Pedagogical	 Content	
Knowledge	(PCK)	dalam	bentuk	kolaborasi	sesama	dosen,	sesama	
guru,	 dan	 dosen	 	 dengan	 guru	 melalui	 lesson	 study	 untuk	
membangun	 komunitas	 belajar.	 PCK	 merupakan	 pengetahuan	

S	
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guru	 dan	 keyakinan	 tentang	 berbagai	 aspek	 seperti	 pedagogik,	
siswa,	 materi	 pelajaran	 dan	 kurikulum	 PCK	 guru	 matematika	
sangat	penting	untuk	kesuksesan	pembelajarannya	dan	penting	
untuk	dikaji	secara	berkelanjutan.		

B. Urgensi	Mentoring	Guru	dan	Pedagogical	Content	
Knowledge	
Pengembangan	pelatihan	bagi	guru	 	maupun	calon	guru	

hendaknya	 memperhatikan	 berbagai	 jenis	 pengetahuan	 yang	
dibutuhkan	 guru	 untuk	mengajar	 yang	 efektif.	 Salah	 satu	 jenis	
pengetahuan	 guru	 dijelaskan	 	 Shulman	 (1987)	 adalah	
pedagogical	content	knowledge	(pengetahuan	konten	pedagogik)	
yang	disingkat	PCK.	Hasil	penelitian	Ma’rufi	(2016)	menunjukkan	
bahwa	 pedagogical	 content	 knowledge	 guru	 matematika	 pada	
materi	 fungsi	 kuadrat	 berbeda	 ditinjau	 dari	 perbedaan	
pengalaman	 mengajar.	 Observasi	 pembelajaran	 di	 kelas	 pada	
sepuluh	guru	matematika	di	tiga	sekolah	negeri	yang	ada	di	kota	
Palopo.	Fakta	yang	ditemukan	di	lapangan	menunjukkan,	bahwa	
penugasan	 guru-guru	 baru	 pada	 umumnya	 diberi	 perlakuan	
layaknya	 seperti	 guru	 berpengalaman.	 Para	 guru	 baru	
mejalankan	tugas	pertamanya	mengajar	di	kelas	dan	tugas-tugas	
lain	yang	terkait	dengan	pembelajaran	dilakukan	secara	mandiri	
tanpa	 didampingi	 oleh	 guru	 yang	 berpengalaman.	 Hal	 ini	
menunjukkan	 bahwa	 mentoring	 guru	 penting	 untuk	 dilakukan	
baik	 sesama	guru	maupun	mentoring	melalui	 kolaborasi	 dosen	
dan	guru.	

			Keberadaan	 dan	 peningkatan	 profesionalisme	 guru	
menjadi	hal	yang	sangat	penting	dikembangkan	dan	dibina	secara	
berkelanjutan	 melalui	 mentoring	 guru.	 	 PCK	 merupakan	 jenis	
pengetahuan	khusus	bagi	guru	untuk	pembelajaran	yang	efektif	
yang	akan	dikaji	dan	dikembangkan	melalui	lesson	study	dengan	
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kolaborasi	dosen	program	studi	pendidikan	matematika	dan	guru	
matematika.	Pengembangan	pelatihan	bagi	guru	 	maupun	calon	
guru	 hendaknya	 memperhatikan	 berbagai	 jenis	 pengetahuan	
yang	dibutuhkan	guru	untuk	mengajar	yang	efektif.		

Salah	 satu	 jenis	 pengetahuan	 guru	 dijelaskan	 	 Shulman	
(1987)	 adalah	 pedagogical	 content	 knowledge	 (pengetahuan	
konten	pedagogik)	 yang	disingkat	PCK.	Hasil	penelitian	Ma’rufi	
(2016)	 menunjukkan	 bahwa	 pedagogical	 content	 knowledge	
guru	 matematika	 pada	 materi	 fungsi	 kuadrat	 berbeda	 ditinjau	
dari	perbedaan	pengalaman	mengajar.	Observasi	pembelajaran	di	
kelas	pada	sepuluh	guru	matematika	di	tiga	sekolah	negeri	yang	
ada	 di	 kota	 Palopo.	 Fakta	 yang	 ditemukan	 di	 lapangan	
menunjukkan,	bahwa	penugasan	guru-guru	baru	pada	umumnya	
diberi	perlakuan	layaknya	seperti	guru	berpengalaman.	Para	guru	
baru	mejalankan	tugas	pertamanya	mengajar	di	kelas	dan	tugas-
tugas	 lain	 yang	 terkait	 dengan	 pembelajaran	 dilakukan	 secara	
mandiri	tanpa	didampingi	oleh	guru	yang	berpengalaman.	Hal	ini	
menunjukkan	 bahwa	 mentoring	 guru	 penting	 untuk	 dilakukan	
baik	 sesama	guru	maupun	mentoring	melalui	 kolaborasi	 dosen	
dan	guru.	

Keberadaan	 dan	 peningkatan	 profesionalisme	 guru	
menjadi	hal	yang	sangat	penting	dikembangkan	dan	dibina	secara	
berkelanjutan	 melalui	 mentoring	 guru.	 	 PCK	 merupakan	 jenis	
pengetahuan	khusus	bagi	guru	untuk	pembelajaran	yang	efektif	
yang	akan	dikaji	dan	dikembangkan	melalui	lesson	study	dengan	
kolaborasi	dosen	program	studi	pendidikan	matematika	dan	guru	
matematika.		
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BAB  2 

 TEORI PENDUKUNG PENGEMBANGAN 
MODEL ADD-CORE 

 
 
 
 

enelitian	 ini	 difokuskan	 pada	 pengembangan	 model	
mentoring	guru	matematika	berbasis	pedagogical	content	
knowledge	melalui	lesson	study.	Model	ini	dikembangkan	

melalui	kolaborasi	dosen	program	studi	pendidikan	matematika	
Fakultas	 keguruan	 dan	 Ilmu	 pendidikan	 Universitas	
Cokroaminoto	 palopo	 dengan	 guru	 matematika	 SMPN	 di	 kota	
Palopo.	Model	ini	disingkat	ADD-CORE.	

Model	ADD-CORE	dirancang	untuk	mendorong	mahasiswa	
calon	 guru	 meningkatkan	 pemahaman	 dan	 penguasaan	
metodologi	penelitian	pendidikan	matematika,	mengembangkan	
karakter	 dan	 kecerdasan	 emosional,	 dan	 	 mengembangkan	
kompetensi	 mahasiswa	 calon	 guru,	 khususnya	 kompetensi	
kepribadian	dan	sosial.		

A. Pembinaan		Guru	melalui	Mentoring		
Menjadi	 guru	 berarti	 menjalankan	 tanggung	 jawab	

sebagai	guru.	Tanggung	jawab	guru	untuk	meningkatkan	kualitas	
pembelajaran.	 Kualitas	 pembelajaran	 tergantung	 dari	 strategi,	
metode	pembelajaran,	lingkungan	belajar,	pengetahuan	guru	baik	
pengetahuan	konten	maupun	pengetahuan	pedagogik.	Guru	juga	

P	
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dituntut	 untuk	 menjadikan	 hasil-hasil	 penelitian	 dan	
penerapannya	untuk	mendukung	kegiatan	pembelajaran.	

Guru	 sebagai	 tenaga	 profesional	 mengandung	 makna	
bahwa	 guru	 harus	 terus	 menerus	 meningkatkan	 layanan	
profesinya	 untuk	 kualitas	 peserta	 didiknya.	 	 Tuntunan	 jaman	
yang	makin	berubah	menuntut		guru	harus	terus	menerus	belajar	
bagaimana	 caranya	membelajarkan	 siswanya.	 Siswa	 harus	 juga	
menguasai	 berbagai	 kecakapan	 hidup	 yang	 oleh	 Unesco	
dirumuskan	dalam	bentuk	empat	pilar	pendidikan	yaitu	learning	
to	 be,	 learning	 to	 know,	 learning	 to	 do,	 dan	 learning	 to	 live	
together.	 Guru	 harus	 terus	 menerus	 mengembangkan		
profesionalisme.	

Pengembangan	 profesionalisme	 guru,	 khususnya	 guru	
pemula	dapat	dilakukan	melalui	program	induksi	dan	mentoring	
guru.	 Program	 induksi	 sebagai	 salah	 satu	 tahapan	 	 dalam	
pengembangan	 profesi	 berkelanjutan	 bagi	 seorang	 guru.	
Pelaksanaan	program	induksi	dan	mentoring	yang	baik	haruslah	
sistematis	 dan	 terencana	 berdasarkan	 konsep	 kerjasama	 dan	
kemitraan	 diantara	 para	 guru	 dalam	 pendekatan	pembelajaran	
profesional.	Program	induksi	dan	mentoring	guru	pemula	dapat	
dilakukan	 oleh	 guru	 berpengalaman,	 kepala	 sekolah,	 dan	
pengawas	 sekolah.	 Selain	 itu,	 program	 mentoring	 guru	 dapat	
dikembangkan	melalui	 kerjasama	 dan	 kemitraan	 LPTK	 dengan	
sekolah	yaitu	kolaborasi	dosen	dan	guru	dalam	mengkaji	konten	
materi	dan	cara	mengajarkannya	sehingga	mudah	dipahami	oleh	
siswa.		Hal	ini	sejalan		RPJMN	tahun	2015–2019,	salah	satu	arah	
kebijakan	 yang	 terkait	 dengan	 pendidikan	 tinggi	 yaitu	
meningkatkan	kualitas	LPTK	melaui	strategi	penguatan	program	
induksi	dan	mentoring	guru	(Renstra	Kemenristekdikti).		
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Mentoring	 sebagai	 suatu	 model	 pembinaan	 dan	
pendampingan	 guru	melalui	 kolaborasi	 dosen	 dan	 guru.	 Dosen	
dituntut	 untuk	melaksanakan	 Tridarma	 perguruan	 tinggi	 yaitu	
melaksanakan	 pendidikan	 dan	 pengajaran,	 melaksanakan	
penelitian,	 dan	 melaksanakan	 pengabdian	 kepada	 masyarakat.	
Hasil-hasil	 penelitian	 dosen	 dimplementasikan	 di	 masyarakat,	
termasuk	 di	 sekolah	 	 sebagai	 wujud	 pengabdian	 kepada	
masyarakat.	Guru	dituntut	untuk	melakukan	pengembangan	diri,	
namun	disisi	lain	guru	perlu	bimbingan	dan	pendampingan	untuk	
pengembangan	profesionalisme	secara	berkelanjutan.	Kolaborasi	
dosen	 dan	 guru	 dalam	 menyusun	 perencanaan,	 melaksanakan	
pembelajaran,	 dan	 melakukan	 refleksi	 dapat	 meningkatkan	
kualitas	pembelajaran.	 Selain	 itu	dapat	 juga	menghasilkan	 sutu	
karya	ilmiah	sebagai	hasil	dari	pengakajian	pembelajaran	secara	
berkelanjutan	 melalui	 lesson	 study.	 Bentuk	 mentoring	 dosen	
terhadap	 guru	 berbasis	 PCK,	 dapat	 meningkatkan	 kompetensi	
profesionalisme	dan	kompetensi	pedagogik	guru.	Guru	dibimbing	
tentang	 pengetahuan	 konten	 matematika	 dan	 cara	
mengajarkannya	sehingga	materi	pelajaran	mudah	dipahami	oleh	
siswa.		

	Penguasaan	guru	terhadap	materi	pelajaran	atau	konten	
matematika	 penting	 untuk	 kesuksesan	 guru	 dalam	 mengajar.	
Seorang	 guru	 tidak	 bisa	 diharapkan	 	 menjelaskan	 konsep	
matematika,	 jika	guru	 tidak	memiliki	pemahaman	yang	 lengkap	
tentang	konsep	matematika	yang	diajarkan	(Yeo,	2008).	Namun	
di	 sisi	 lain	menguasai	 materi	 yang	 akan	 diajarkan	 tidak	 cukup	
untuk	mencapai	tujuan	yang	diinginkan	terhadap	siswa	(Isiskal	&	
Cakirogu,	2010).	Dengan	demikian	guru	yang	diharapkan	dapat	
mengajar	efektif	adalah	guru	yang	menguasai	materi	yang	akan	



 

8 Ma’rufi, Muhammad Ilyas, Salwah, Rio Fabrika Pasandaran 
 

diajarkan	 	 dan	 mampu	 menjelaskan	 materi	 tersebut	 sehingga	
dapat	dipahami	oleh	siswa.		

Ada	 berbagai	 deskripsi	 untuk	 menjelaskan	 tujuan	
pelatihan	guru,	mekanisme	pelatihan,	dan	pengawasan.	Kanuka	
(2005)	 menawarkan	 pandangan	 lain,	 bahwa	 mentoring	 dapat	
membantu	mengembangkan	kemajuan	pendidikan.	Dosen	dapat	
mengambil	 peran	 sebagai	 mentor	 untuk	 guru	 pemula.	 Dengan	
harapan	bahwa	dari	proses	 tersebut	 tertanam	hubungan	 saling	
membutuhkan	 dalam	 hal	 berbagi	 informasi,	 saling	mengoreksi,	
dan	menemukan	solusi	dari	setiap	permasalahan	pembelajaran.	
Kriteria	mentor	salah	satunya	adalah	dosen	yang	telah	mengajar	
minimal	tiga	tahun	atau	lebih.	Peran	dosen	dapat	berfokus	pada	
orientasi	 pembelajaran	 secara	 umum,	 namun	 mungkin	 lebih	
efektif	 digunakan	 dengan	 membantu	 aspek	 pengajaran	 secara	
faktual.	 Ini	 bisa	 mencakup	 observasi	 pembelajaran	 dan	
pemberian	umpan	balik,	menciptakan	kesempatan	bagi	guru	baru	
untuk	 mengamati	 dosen	 atau	 guru	 berpengalaman	 lainnya,	
bekerja	melalui	tugas	administratif	yang	berhubungan	langsung	
dengan	pekerjaan	mengajar.		

Berdasarkan	 skenario	 ini,	 seorang	 mentee	 bisa	 berasal	
dari	guru	baru	atau	guru	yang	berpengalaman.	Ada	sedikit	sekali	
literatur	 yang	 menggambarkan	 pendampingan	 sebagai	
mekanisme	 bagi	 guru	 yang	 berpengalaman.	 Namun,	 dengan	
harapan	 yang	 melekat	 dan	 eksplisit	 dari	 institut	 bahwa	 guru	
terlibat	 dalam	 pengembangan	 profesional	 yang	 berkelanjutan,	
guru	 pemula	 mungkin	 sangat	 membutuhkan	 beberapa	 saran,	
bantuan	dan	bimbingan	di	bidang	ini.	Selain	itu,	kita	tidak	dapat	
mengasumsikan	 bahwa	 seorang	 dosen	 ataupun	 guru	
berpengalaman	 telah	mempelajari	 semua	 yang	 perlu	 diketahui	
tentang	 pengajaran	 dan	 pembelajaran	 atau	 pengajaran	mereka	
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sendiri.	Menurut	Wenger	(1998)	pendampingan	kelompok	dapat	
mendorong	 kolaborasi	 dan	 pembelajaran	 bersama	 di	 seluruh	
institusi.	 Balatti	 (2001)	 percaya	 bahwa	 model	 pendampingan	
kelompok	 memiliki	 lebih	 banyak	 potensi	 untuk	 mendorong	
pembelajaran	 di	 tempat	 kerja	 daripada	 relasi	 yang	 bersifat	
tradisional.	

Peningkatan	 pendidikan	 terjadi	 ketika	 sekolah	
mempromosikan	profesionalisasi	 guru.	Hasil	 penelitian	 sekolah	
yang	 efektif	 telah	 menghubungkan	 kegiatan	 kolaboratif	 dan	
kolegialitas	 di	 kalangan	 guru	 dengan	 keuntungan	 dalam	
pembelajaran	siswa.	Akibatnya,	program	seperti	pembinaan	dan	
pendampingan	sangat	dianjurkan.	Mentoring	biasanya	mencakup	
pembinaan	 rekan	 sejawat	 tapi	 pendekatannya	 lebih	 luas	 dan	
formal.	Mentoring	menggunakan	dosen	atau	guru	berpengalaman	
yang	mendukung	dan	membantu	guru	pemula.	Masa	bimbingan	
formal	 biasanya	 untuk	 satu	 tahun	 akademik.	 Berikut	 ini	
dipaparkan	mengenai	tips	pelaksanaan	mentoring,	yaitu:	
1. Sediakan	waktu	bagi	mentor	untuk	bertemu	di	antara	mereka	
sendiri	 untuk	 saling	 berbagi	 informasi	dan	 saling	menerima	
dukungan.	

2. Mengompensasi	mentor	baik	melalui	 uang	 saku,	 kredit	pada	
jadwal	 gaji,	 waktu	 tambahan,	 dan	 atau	 pengurangan	 beban	
mengajar.	

3. Pikirkan	 baik-baik	 tentang	 apakah	 Anda	 ingin	 mentor	
mengevaluasi	guru	pemula	atau	tidak.	Menempatkan	mentor	
dalam	 peran	 seorang	 supervisor	 banyak	 membatasi	
keterbukaan	 hubungan	 dengan	 anak	 didik,	 sehingga	
mengurangi	keefektifannya	

4. Buat	 deskripsi	 pekerjaan	 yang	 jelas	 untuk	 mentor;	
menggambarkan	 tugas	 mana	 yang	 harus	 dibagikan	 dengan	
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kepala	 sekolah	 versus	 tugas	 yang	 menjadi	 tanggung	 jawab	
mentor.	

5. Berkomunikasi	 dengan	 guru	 baru	 mengenai	 peran	 dan	
tanggung	jawab	mentor.	

Mentor	 harus	menjadi	 guru	 utama.	 	Mereka	 harus	 bisa	
merencanakan	 dan	 melaksanakan	 pelajaran	 yang	 berkembang	
dengan	baik,	keterampilan	manajemen	organisasi	dan	kelas	yang	
baik,	 dan	 menerapkan	 kedisiplinan.	 Mereka	 harus	 bisa	
melakukan	 demonstrasi.	 Mentor	 harus	menjadi	 tipe	 guru	 yang	
menciptakan	 iklim	 positif	 untuk	 belajar,	 membangun	 harapan	
tinggi	bagi	siswa,	dan	memiliki	kemampuan	untuk	merenungkan	
dan	mengartikulasikan	setiap	kegiatan	pembelajaran	baik	jangka	
pendek	maupun	jangka	panjang.	Mentor	juga	harus	berkomitmen	
terhadap	pertumbuhan	profesional.	Mentor	harus	secara	teratur	
terlibat	 dalam	 kegiatan	 yang	 mempromosikan	 pertumbuhan	
profesional	mereka,	seperti	 lokakarya,	seminar,	konferensi,	dan	
kursus	pascasarjana.	Mentor	harus	mengetahui	penelitian	terkini	
tentang	 pengajaran	 dan	 pembelajaran.	 Mentor	 harus	 memiliki	
sikap	 positif	 terhadap	 sekolah	 dan	 kolega.	 Mentor	 juga	 harus	
berorientasi	 pada	 orang,	 memiliki	 kemampuan	 interpersonal	
yang	baik,	 fleksibel,	 dan	disukai	 oleh	 teman	sebayanya.	Mentor	
juga	harus	bersedia	membagi	keahlian	mereka	dengan	orang	lain.	
Mentor	 harus	 percaya	 diri	 dan	 peduli.	 Mentor	 harus	 memiliki	
harga	diri	yang	tinggi	dan	peka	terhadap	kebutuhan	orang	 lain.	
penting.	 Mentor	 potensial	 harus	 didekati	 sedemikian	 rupa	
sehingga	 mereka	 merasa	 terhormat	 di	 minta	 untuk	 bertugas	
namun	 tidak	 merasa	 berkewajiban	 untuk	 menerima	 tugas	
tersebut.Bertujuan	untuk	memilih	mentor	yang	memiliki	banyak	
karakteristik	 yang	 sama	 dengan	 anak	 didiknya	 sebanyak	
mungkin,	seperti	tingkat	kelas,	bidang	subjek,	filosofi	pengajaran,	
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gaya	mengajar,	dan	 jenis	kelamin.	Para	ahli	menganjurkan	agar	
mentor	memiliki	pengalaman	mengajar	minimal	5	–	8	tahun	lebih	
tua	dari	pada	guru	pemula.		

Para	ahli	menekankan	pentingnya	memberikan	pelatihan	
yang	 memadai	 untuk	 bimbingan	 dan	 pendampingan	 rekan	
sejawat.	Baik	bimbingan	dan	pendampingan	rekan	memerlukan	
keterampilan	 tambahan	 di	 luar	 yang	 digunakan	 dalam	
pengajaran,	di	antaranya	mengetahui	bagaimana	bekerja	dengan	
orang	 dewasa,	 melakukan	 pengamatan	 dan	 konferensi,	
memecahkan	masalah,	dan	menjadi	agen	perubahan	yang	efektif.	

B. Pedagogical	Content	Knowledge	(PCK)	
Guru	merupakan	 komponen	 kunci	 dalam	 pembelajaran	

termasuk	 pembelajaran	 matematika.	 Memiliki	 pengetahuan	
materi	ajar	yang	kuat	sangat	penting	untuk	menjadi	seorang	guru	
tetapi	tidak	cukup	untuk	pengajaran	efektif	(Ball	&	Bass,	2000).	
Guru	 seharusnya	mengetahui	 cara	mengajarkan	 sebuah	konsep	
matematika	 tertentu	 kepada	 siswa	 tertentu,	 menunjukkan	 ide	
matematika	 tertentu,	menanggapi	pertanyaan	siswa,	bahan	ajar	
dan	 tugas	 serta	 kurikulum	 yang	 digunakan	 untuk	 melibatkan	
siswa	 dalam	 sebuah	 topik	 baru	 (Kilic,	 2011).	 Shulman	 (1986)	
menyatakan	 bahwa	 Pedagogical	 Content	 Knowledge	 (PCK)	
mencakup	 pengetahuan	 guru	 tentang	 penggambaran,	 analogi,	
contoh-contoh,	dan	demonstrasi	agar	materi	ajar	dapat	dipahami	
oleh	siswa.	Guru	seharusnya	mengetahui	karakteristik	materi	dan	
karakteristik	 siswa	 sehingga	 dapat	 merepresentasikan	 konsep	
matematika	 tertentu	 kepada	 siswa	 tertentu	 agar	 mudah	
dipahami.	

Pembelajaran	matematika	yang	efektif	perlu	mengetahui	
dan	 memahami	 matematika,	 siswa	 dan	 strategi	 pedagogik	
(NCTM,	 2000).	 Guru	 yang	 memiliki	 pengetahuan	 matematika	
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yang	 kuat	 adalah	 mengetahui	 bagaimana	 keterkaitan	 antara	
konsep-konsep	matematika,	dan	mengapa	prosedur	matematika	
digunakan.	Guru	yang	memiliki	pengetahuan	pedagogik	yang	kuat	
mampu	 memilih	 strategi,	 tugas,	 contoh,	 representasi,	 dan	
pembelajaran	yang	 sesuai	dengan	karakteristik	 siswa	 (Borko	&	
Putnam,	1996).		Guru	yang	memiliki	pengetahuan	yang	kuat	pada	
pengetahuan	 tentang	 siswa	 mengetahui	 konsep-konsep	
matematika	 apa	 yang	 sulit	 untuk	 dipahami	 siswa,	 konsep	 yang	
biasanya	 terjadi	 miskonsepsi	 bagi	 siswa,	 kemungkinan	 sumber	
kesalahan	siswa,	dan	bagaimana	untuk	mengatasi	kesulitan	dan	
miskonsepsi	 siswa	 (An,	 Kulm,	Wu.,2004;	 Even	&	 Tirosh,	 1995;	
Tirosh,	 2000).	 Guru	 mengimplementasikan	 ilmu	 matematika,	
menggambarkan	pengetahuan	 faktual,	pengetahuan	prosedural,	
pengetahuan	 konsep,	 dan	 hubungan	 antar	 konsep	 dalam	
pembelajaran.	Guru	menunjukkan	pemahaman	yang	luas	tentang	
wawasan	 matematis	 yang	 mengaitkan	 pengetahuan	 konten	
dengan	 pengetahuan	 kurikulum	 dan	menghubungkannya	 (Ball,	
Thames,	&	Phelps,	2008).	

Seperti	 dijelaskan	 sebelumnya,	 bahwa	 Pedagogical	
Content	Knowledge	(PCK)	merupakan	pengetahuan	konten	dan	
pengetahuan	 pedagogik	 (Ball	 et	 al.,	 2008).	 Sejalan	 dengan	 ini,	
Rowland,	Turner,	Thwaites	dan	Huckstep	(2005)	mengemukakan	
bahwa	 PCK	 merupakan	 transformasi	 pengetahuan	 materi	
pelajaran	 matematika	 ke	 dalam	 suatu	 bentuk	 yang	 dapat	
digunakan	 oleh	 siswa	 dengan	memanfaatkan	 berbagai	 sumber,	
representasi,	analogi	yang	berbeda-beda	untuk	mengajarkan	ide-
ide	 matematika.	 Berdasarkan	 uraian	 di	 atas,	 maka	 dapat	
disimpulkan	 bahwa	 PCK	 meliputi	 pengetahuan	 tentang	
representasi	 dan	 perumusan	 konsep,	 pedagogik,pengetahuan	
tentang	 apa	yang	membuat	konsep	 sulit	atau	mudah	dipelajari,		
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pengetahuan	siswa	sebelumnya.	Ini	juga	melibatkan	pengetahuan	
tentang	 strategi	 pembelajaran	 yang	 menggabungkan	 sesuai	
representasi	 konseptual	 dalam	 rangka	 mengatasi	 kesulitan	
belajar	 dan	 miskonsepsi	 dan	 menumbuhkan	 pemahaman	 yang	
bermakna.	

Guru	merupakan	 komponen	 kunci	 dalam	 pembelajaran	
termasuk	 pembelajaran	 matematika.	 Memiliki	 pengetahuan	
materi	ajar	yang	kuat	sangat	penting	untuk	menjadi	seorang	guru	
tetapi	tidak	cukup	untuk	pengajaran	efektif	(Ball	&	Bass,	2000).	
Guru	 seharusnya	mengetahui	 cara	mengajarkan	 sebuah	konsep	
matematika	 tertentu	 kepada	 siswa	 tertentu,	 menunjukkan	 ide	
matematika	 tertentu,	menanggapi	pertanyaan	siswa,	bahan	ajar	
dan	 tugas	 serta	 kurikulum	 yang	 digunakan	 untuk	 melibatkan	
siswa	 dalam	 sebuah	 topik	 baru	 (Kilic,	 2011).	 Shulman	 (1986)	
menyatakan	 bahwa	 Pedagogical	 Content	 Knowledge	 (PCK)	
mencakup	 pengetahuan	 guru	 tentang	 penggambaran,	 analogi,	
contoh-contoh,	dan	demonstrasi	agar	materi	ajar	dapat	dipahami	
oleh	siswa.	Guru	seharusnya	mengetahui	karakteristik	materi	dan	
karakteristik	 siswa	 sehingga	 dapat	 merepresentasikan	 konsep	
matematika	 tertentu	 kepada	 siswa	 tertentu	 agar	 mudah	
dipahami.	

Pembelajaran	matematika	yang	efektif		perlu	mengetahui	
dan	 memahami	 matematika,	 siswa	 dan	 strategi	 pedagogik	
(NCTM,	 2000).	 Guru	 yang	 memiliki	 pengetahuan	 matematika	
yang	 kuat	 adalah	 mengetahui	 bagaimana	 keterkaitan	 antara	
konsep-konsep	matematika,	dan	mengapa	prosedur	matematika	
digunakan.	Guru	yang	memiliki	pengetahuan	pedagogik	yang	kuat	
mampu	 memilih	 strategi,	 tugas,	 contoh,	 representasi,	 dan	
pembelajaran	yang	 sesuai	dengan	karakteristik	 siswa	 (Borko	&	
Putnam,	1996).		Guru	yang	memiliki	pengetahuan	yang	kuat	pada	
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pengetahuan	 tentang	 siswa	 mengetahui	 konsep-konsep	
matematika	 apa	 yang	 sulit	 untuk	 dipahami	 siswa,	 konsep	 yang	
biasanya	 terjadi	 miskonsepsi	 bagi	 siswa,	 kemungkinan	 sumber	
kesalahan	siswa,	dan	bagaimana	untuk	mengatasi	kesulitan	dan	
miskonsepsi	 siswa	 (An,	 Kulm,	Wu.,2004;	 Even	&	 Tirosh,	 1995;	
Tirosh,	 2000).	 Guru	 mengimplementasikan	 ilmu	 matematika,	
menggambarkan	pengetahuan	 faktual,	pengetahuan	prosedural,	
pengetahuan	 konsep,	 dan	 hubungan	 antar	 konsep	 dalam	
pembelajaran.	Guru	menunjukkan	pemahaman	yang	luas	tentang	
wawasan	 matematis	 yang	 mengaitkan	 pengetahuan	 konten	
dengan	 pengetahuan	 kurikulum	 dan	menghubungkannya	 (Ball,	
Thames,	&	Phelps,	2008).	

Seperti	 dijelaskan	 sebelumnya,	 bahwa	 Pedagogical	
Content	Knowledge	(PCK)	merupakan	pengetahuan	konten	dan	
pengetahuan	 pedagogik	 (Ball	 et	 al.,	 2008).	 Sejalan	 dengan	 ini,	
Rowland,	Turner,	Thwaites	dan	Huckstep	(2005)	mengemukakan	
bahwa	 PCK	 merupakan	 transformasi	 pengetahuan	 materi	
pelajaran	 matematika	 ke	 dalam	 suatu	 bentuk	 yang	 dapat	
digunakan	 oleh	 siswa	 dengan	memanfaatkan	 berbagai	 sumber,	
representasi,	analogi	yang	berbeda-beda	untuk	mengajarkan	ide-
ide	 matematika.	 Berdasarkan	 uraian	 di	 atas,	 maka	 dapat	
disimpulkan	 bahwa	 PCK	 meliputi	 pengetahuan	 tentang	
representasi	 dan	 perumusan	 konsep,	 pedagogik,pengetahuan	
tentang	 apa	yang	membuat	konsep	 sulit	atau	mudah	dipelajari,		
pengetahuan	siswa	sebelumnya.	Ini	juga	melibatkan	pengetahuan	
tentang	 strategi	 pembelajaran	 yang	 menggabungkan	 sesuai	
representasi	 konseptual	 dalam	 rangka	 mengatasi	 kesulitan	
belajar	 dan	 miskonsepsi	 dan	 menumbuhkan	 pemahaman	 yang	
bermakna.	
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C. Kajian	Teoritik	antara	Mentoring	dengan	Lesson	Study	

Lesson	 Study	 adalah	 suatu	 model	 pembinaan	 profesi	
pendidik	 melalui	 pengkajian	 pembelajaran	 secara	 kolaboratif	
dan	berkelanjutan	berlandaskan	prinsip-prinsip	kolegialitas	dan	
mutual	learning	untuk	membangun	learning	community.	Lesson	
Study	berasal	dari	Jepang	(dari	kata:	jugyokenkyu),	yaitu	suatu	
proses	sistematis	yang	digunakan	oleh	guru-guru	Jepang	untuk	
menguji	keefektifan	pengajarannya	dalam	rangka	meningkatkan	
hasil	 pembelajaran	 (Garfield,	 2006).	 Proses	 sistematis	 yang	
dimaksud	 adalah	 kerja	 guru-guru	 secara	 kolaboratif	 untuk	
mengembangkan	 rencana	 dan	 perangkat	 pembelajaran,	
melakukan	observasi,	 refleksi	dan	revisi	 rencana	pembelajaran	
secara	bersiklus	dan	terus	menerus.	Menurut	Lewis	(2002),	ide	
yang	terkandung	di	dalam	Lesson	Study	sebenarnya	singkat	dan	
sederhana,	 yakni	 jika	 seorang	 guru	 ingin	 meningkatkan	
pembelajaran,	salah	satu	cara	yang	paling	jelas	adalah	melakukan	
kolaborasi	dengan	guru	 lain	untuk	merancang,	mengamati	dan	
melakukan	refleksi	terhadap	pembelajaran	yang	dilakukan.		

Pada	 dasarnya	 seorang	 dosen	 yang	 bertugas	 sebagai	
pendamping/mentor	dalam	kegiatan	Lesson	Study	di	LPTK	harus	
memiliki	 pemahaman	 yang	 cukup	 tentang	 filosofi,	 konsep	 dan	
prinsip	 Lesson	 Study,	 serta	 telah	 memiliki	 pengalaman	
melaksanakan	dan	mendampingi	kegiatan	Lesson	Study	baik	di	
lingkungan	 kampus	 maupun	 di	 sekolah	 atau	 MGMP.	 	 Tugas	
seorang	dosen	pendamping	Lesson	Study	adalah	sebagai	berikut:		

1. Menjadi	 narasumber	 atau	 fasilitator	 untuk	 menyampaikan	
materi	secara	teoretik	dan	praktik	dalam	workshop/pelatihan	
Lesson	Study	bagi	para	dosen	di	LPTK	pelaksana.	



 

16 Ma’rufi, Muhammad Ilyas, Salwah, Rio Fabrika Pasandaran 
 

2. Menjadi	 narasumber	 atau	 fasilitator	 dalam	 workshop	
pengembangan	 program/kegiatan	 Lesson	 Study	 yang	 akan	
dilaksanakan	oleh	LPTK	pelaksana.	

3. Menjadi	 narasumber	 dalam	 kegiatan	 perencanaan	
pembelajaran	(Plan)	dalam	tahapan	Lesson	Study.	

4. Menjadi	 observer	 dalam	 pembelajaran/perkuliahan	 (open	
class)	 yang	dilakukan	 oleh	 dosen	 atau	 tim	 Lesson	 Study	 di	
LPTK.	

5. Menjadi	narasumber	yang	akan	memberi	komentar	akhir	atau	
saran	dalam	diskusi	refleksi	hasil	pelaksanaan	pembelajaran.	

6. Menjadi	 narasumber	 yang	 akan	 memberikan	 masukan	
tentang	 pelaksanaan	 kegiatan-kegiatan	 yang	 mendukung	
implementasi	 dan	 pencapaian	 tujuan	 Program	 Perluasan	
Lesson	Study	untuk	Penguatan	LPTK.	

7. Memberikan	 motivasi	 dan	 arahan	 agar	 para	 dosen	 dapat	
mengikuti	 dan	 menganalisis	 perkembangan	 dan	 hasil-hasil	
Lesson	Study	untuk	dipublikasikan	secara	ilmiah.	

8. Melakukan	monitoring	dan	evaluasi	pelaksanaan	program.	
9. Menjadi	 nara	 sumber	 dalam	 pelaksanaan	 Seminar	 Hasil	

Lesson	 Study	 dan	Monevin	 yang	 dilaksanakan	 setiap	 akhir	
semester	di	LPTK	pelaksana	program.	

Setiap	komentar,	reviu,	atau	masukan	yang	disampaikan	
oleh	dosen	pendamping	harus	mengacu	pada	upaya	pelaksanaan	
Lesson	 Study	 yang	 sesuai	 dengan	 Buku	 Panduan	 Pelaksanaan	
Lesson	 Study	 dan	 mengarah	 pada	 peningkatan	 kualitas	 dosen	
dalam	 melaksanakan	 perkuliahan/pembelajaran,	 yaitu	
mengaktifkan	 belajar	 mahasiswa	 dan	 mendukung	 pencapaian	
tujuan	 pembelajaran,	 baik	 yang	 menyangkut	 aspek	 kognitif,	
psikomotorik,	maupun	afektif.	
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Dalam	setiap	mengikuti	 kegiatan	Lesson	Study	di	LPTK,	
seorang	 dosen	 pendamping	 sebagai	 narasumber	 melakukan	
kegiatan	sebagai	berikut.	

a. Pada	Kegiatan	Plan	

1) Memberi	 pembimbingan	 penyusunan	 skenario	
pembelajaran	 yang	 operasional	 dan	 berorientasi	 pada	
aktivitas	dan	kreativitas	belajar	mahasiswa	

2) Memberi	 pembimbingan	 penyusunan	 perangkat	
pembelajaran	 lainnya	 seperti	 LKM,	 Media	 Perkuliahan,	
Lembar	 Observasi	 Pembelajaran	 dan	 Instrumen	 untuk	
asesmen	pembelajaran	

3) Memberi	pembimbingan	dalam	perencanaan	pengelolaan	
kelas,	antara	lain	pembagian	kelompok	dan	seting	tempat	
duduk	

b. Pada	Kegiatan	Do	
1) Memberi	 contoh	 dalam	 mengobservasi	 pembelajaran	

sesuai	dengan	Tatatertib	Pelaksanaan	Lesson	Study		
2) Mengumpulkan	 data	 aktivitas	 mahasiswa	 dan	 aktivitas	

observer	sebagai	bahan	refleksi	

c. Pada	Kegiatan	See	

1) Memberi	contoh	cara	menyampaikan	komentar	yang	baik	

2) Memberi	 contoh	 atau	 menyampaikan	 saran	 cara	
memimpin	diskusi	refleksi	yang	baik	

3) Menyampaikan	 saran-saran	 perbaikan	 kegiatan	 Lesson	
Study	 dan	 perbaikan	 perkuliahan	 (khususnya	 dalam	
konteks	open	class).	



 

18 Ma’rufi, Muhammad Ilyas, Salwah, Rio Fabrika Pasandaran 
 

D.Teori-teori	Pengembangan	Model		Pembelajaran		

1.		Pengembangan	Model	Mentoring	

Unsur-unsur	 dalam	 pengembangan	 model	 mentoring	
mengacu	 pada	 Joyce,	 Weil,	 dan	 Shower	 (1992)	 dengan	
memodifikasi	 dari	 model	 pembelajaran	 ke	 model	 mentoring.	
Terdapat	 lima	 unsur	 penting	 sebagai	 uraian	 dari	 suatu	 model	
pembelajaran	dari	Joice	at	al	(1992),	yakni	1)	sintaks,	yakni	suatu	
urutan	 kegiatan	 yang	 biasa	 juga	 disebut	 fase;	 2)	 sistem	 sosial,	
yakni	 peranan	 dosen	 dan	 mahasiswa	 serta	 jenis	 aturan	 yang	
diperlukan;	3)	prinsip-prinsip	reaksi,	yakni	memberi	gambaran	
kepada	 dosen	 tentang	 cara	 memandang	 atau	 merespons	
pertanyaan-pertanyaan	mahasiswa;	4)	sistem	pendukung,	yakni	
kondisi	 yang	 diperlukan	 oleh	 model	 tersebut;	 dan	 5)	 dampak	
instruksional	 dan	 dampak	 pengiring,	 yakni	 hasil	 yang	 akan	
dicapai	mahasiswa	setelah	mengikuti	pembelajaran.		

Model	 pembelajaran	 yang	 dikemukakan	 Arends	 (1997)	
memiliki	empat	ciri,	yakni	1)	rasional	teoretis	yang	bersifat	logis	
yang	 bersumber	 dari	 pengembangnya,	 2)	 dasar	 pemikiran	
tentang	tugas	pembelajaran	yang	hendak	dicapai	dan	bagaimana	
mahasiswa	balajar	untuk	mencapai	tujuan	tersebut,	3)	aktivitas	
mengajar	dosen	yang	diperlukan	agar	model	pembelajaran	dapat	
dilaksanakan	 secara	 efektif,	 dan	 4)	 lingkungan	 belajar	 yang	
diperlukan	untuk	mencapai	tujuan.	

Bell	 (1981)	 mengemukakan	 penegrtian	 model	
pembelajaran	sebagai	berikut:	

	”a	teaching/learning	model	is	a	generalized	instructional	
process	wich	may	be	used	for	many	different	in	a	variety	
of	subjects”.		
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Berdasarkan	 kutipan	 tersebut	 dapat	 dikatakan	 bahwa	
suatu	 model	 pembelajaran	 dalam	 perkuliahan	 secara	 umum	
dapat	diterapkan	pada	berbagai	disiplin/mata	kuliah.	Hal	ini	tidak	
berarti	 bahwa	 suatu	 model	 pembelajaran	 cocok	 untuk	 setiap	
topik	dalam	suatu	mata	kuliah.	Joyce,	Weil	dan	Showers	(1992)	
mengemukakan	pengertian	model	pembelajaran	sebagai	berikut.	

“A	model	of	teaching	is	a	plan	or	pattern	that	we	can	use	
to	design	face-to-face	teaching	in	class	rooms	or	tutorial	
setting	 and	 to	 shape	 instructional	 materials-including	
books,	 films,	 tapes,	 computer-mediated	 program,	 and	
curricula	 (long	 term	 courses	 of	 study).	 Each	 model	
guides	 us	 as	 we	 design	 instructional	 ti	 help	 students	
achieve	various	objectives.”	
Menurut	 pengertian	 tersebut,	 model	 pembelajaran	

merupakan	petunjuk	bagi	dosen	atau	dosen	dalam	merencanakan	
pembelajaran	 di	 kelas,	 mulai	 dari	 mempersiapkan	 perangkat	
pembelajaran,	media	 dan	alat	 bantu,	 sampai	 alat	 evaluasi	 yang	
mengarah	pada	upaya	pencapaian	tujuan	pelajaran.		

Model	 pembelajaran	 menurut	 Eggen	 (1995),	 sebagai	
suatu	 strategi	 persepektif	 pembelajaran	 yang	 dirancang	 untuk	
mencapai	 tujuan	 pembelajaran.	 Arends	 (1997),	 suatu	 model	
pembelajaran	 mengacu	 pada	 pendekatan	 pembelajaran	 yang	
akan	 diterapkan	 dan	 juga	 mengacu	 pada	 lingkungan	
pembelajaran	dan	manajemen	kelas.	

2. Aspek-aspek	Tujuan		Model	ADD-CORE	
Mentor	yang	baik	dapat	menerima	keadaan	guru	pemula.	

Atas	 dasar	 hubungan	 saling	 membantu	 secara	 efektif	 dan	
empatik.	Seperti	Carl	Rogers	(1958)	menunjukkan,	empati	berarti	
menerima	 orang	 lain	 tanpa	membuat	 keputusan.	 Guru	mentor	
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yang	 baik	 mengakui	 kekuatan	 menerima	 guru	 pemula	 sebagai	
orang	yang	berkembang	dan	profesional.	Menerima	mentor	tidak	
menilai	atau	menolak	mentee	karena	kurang	siap,	terlalu	percaya	
diri,	naif,	atau	defensif.	Sebaliknya,	 jika	guru	baru	menunjukkan	
karakteristik	seperti	itu,	mentor	yang	baik	hanya	melihat	ciri-ciri	
ini	 sebagai	 tantangan	untuk	diatasi	 dalam	usaha	mereka	untuk	
memberikan	dukungan	yang	berarti.	

Program	pelatihan	yang	melibatkan	para	mentor	sehingga	
dapat	merefleksikan	 kualitas	mereka	 secara	 efektif	merupakan	
tempat	 yang	 tepat	 untuk	 para	 guru	 pemula.	 Menurut	 Rogers	
(1958)	dan	Combs,	Avila,	 dan	Purkey	 (1971),	mentoring	dapat	
meningkatkan	 tingkat	 kesadaran	 guru	 pemula	 tentang	 atribut	
penting	 ini.	 Hal	 penting	 lainnya	 bahwa	 pelatihan	 bertujuan	
membantu	para	mentor	memahami	masalah	dan	masalah	 awal	
guru	(Veenman,	1984;	Fuller	&	Bown,	1975).	

Mentor	 yang	 baik,	 selalu	 terampil	 dalam	 memberikan	
dukungan	 instruksional.	 Guru	 pemula	 memasuki	 karir	 mereka	
dengan	 berbagai	 tingkat	 keterampilan	 dalam	 desain	 dan	
penyampaian	 instruksional.	Mentor	 yang	baik	bersedia	melatih	
guru	pemula	untuk	meningkatkan	kinerjanya	dimanapun	tingkat	
keterampilan	mereka.	Meskipun	hal	ini	tampak	jelas,	banyak	guru	
mentor	 berhenti	 memberikan	 dukungan	 instruksional	 yang	
berkualitas.	Di	antara	faktor-faktor	yang	berkontribusi	terhadap	
masalah	 ini	adalah	budaya	sekolah	yang	 tidak	mendorong	guru	
untuk	saling	mengamati	di	kelas	mereka.		

Mentor	dan	mentee	dapat	 terlibat	dalam	pengajaran	 tim	
atau	perencanaan	tim,	mentees	dapat	mengamati	mentor,	mentor	
dapat	mengamati	mentees,	atau	keduanya	dapat	mengamati	guru	
lain.	Terlepas	dari	sifat	pengalamannya,	tujuannya	adalah	untuk	



21 Model Add-Core 

mempromosikan	dialog	kolegial	yang	berfokus	pada	peningkatan	
kinerja	guru	dan	pembelajaran	siswa.	

	Program	 pelatihan	 mentor	 harus	 melengkapi	 mentor	
dengan	 pengetahuan,	 keterampilan,	 dan	 disposisi	 yang	 sesuai	
dengan	 pembinaan	 yang	 efektif.	 Pelatihan	 semacam	 itu	
membantu	 mentor	 mendeskripsikan	 setiap	 proses	 pelatihan;	
mengembangkan	 beberapa	 metode	 observasi	 kelas;	
menggunakan	 kerangka	 penelitian	 berbasis	 penelitian	 sebagai	
dasar	untuk	refleksi;	dan	memperbaiki	keterampilan	membangun	
umpan	balik.	Kita	perlu	memberi	kesempatan	kepada	mentor	dan	
mentees	untuk	berkolaborasi	dalam	membangun	persepsi.		

Mentor	 yang	 baik,	 efektif	 dalam	 konteks	 interpersonal	
yang	 berbeda.	 Setiap	 guru	 pemula	memiliki	 karakteristik	 yang	
berbeda-beda.	Fakta	sederhana	ini,	bila	diabaikan	atau	diabaikan	
oleh	 seorang	 guru	 mentor,	 sering	 menimbulkan	 kesulitan	 dan	
dapat	mengurangi	 dukungan	 untuk	 guru	 pemula.	 Mentor	 yang	
baik	menyadari	bahwa	setiap	hubungan	mentoring	terjadi	dalam	
konteks	 interpersonal	 yang	 unik.	 Guru	 pemula	 dapat	
menunjukkan	sikap	yang	sangat	berbeda	terhadap	bantuan	yang	
ditawarkan	oleh	seorang	mentor.		

Guru	 pemula	 yang	 baik	 selalu	 menyesuaikan	 perilaku	
mengajar	 dan	 komunikasi	 untuk	 memenuhi	 kebutuhan	 setiap	
siswa,	 dan	 mentor	 yang	 baik	 selalu	 menyesuaikan	 komunikasi	
mentoring	 mereka	 untuk	 memenuhi	 kebutuhan	 mentees	
individu.	 Untuk	 melakukan	 penyesuaian	 semacam	 itu,	 mentor	
yang	 baik	 harus	memiliki	 pemahaman	mendalam	 tentang	 gaya	
komunikasi	mereka	sendiri	dan	kemauan	secara	obyektif		untuk	
mengamati	perilaku	mentee.	
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Mentor	yang	baik	adalah	model	seorang	pelajar	yang	terus-
menerus	 belajar.	 Guru	pemula	 jarang	menghargai	mentor	 yang	
memiliki	 jawaban	yang	benar	atas	setiap	pertanyaan	dan	solusi	
terbaik	 untuk	 setiap	 masalah.	 Guru	 mentor	 yang	 baik	 selalu	
transparan	 tentang	 pencarian	 solusi,	 untuk	 mendapatkan	
jawaban	 yang	 lebih	 baik	 dan	 solusi	 yang	 lebih	 efektif	 untuk	
masalah	 mereka	 sendiri.	 Mereka	 memodelkan	 komitmen	 ini	
dengan	 keterbukaan	 mereka	 untuk	 belajar	 dari	 rekan	 kerja,	
termasuk	 guru	 pemula	 dan	 kemauan	 mereka	 untuk	
mengembangkan	pengetahuan	melalui	berbagai	cara.		

Mentor	yang	baik	menyampaikan	harapan	dan	optimisme.	
Lasley	 (1996)	 berpendapat	 bahwa	 karakteristik	 penting	 dari	
mentor	 adalah	 kemampuan	 untuk	 mengkomunikasikan	
kepercayaan	 mereka	 bahwa	 seseorang	 mampu	 mengatasi	
tantangan	 sekarang	 dan	 menyelesaikan	 hal-hal	 hebat	 di	 masa	
depan.	 Guru	 mentor	 yang	 baik	 memanfaatkan	 peluang	 untuk	
menegaskan	potensi	dari	mentee	mereka.		

Program	mentoring	yang	berkualitas	perlu	mengantisipasi	
segala	 hal	 termasuk	 mengambil	 tindakan	 pencegahan	 yang	
diperlukan	 agar	 tidak	 menggunakan	 guru	 veteran/guru	
berpengalaman	yang	telah	kehilangan	pandangan	positif	mereka.	
Mentoring	akan	menarik	guru	yang	peduli	dan	berkomitmen	yang	
mengenali	sifat	pengajaran	kelas	yang	kompleks	dan	menantang.	
Ini	 akan	 menarik	 para	 guru	 untuk	 menunjukkan	 harapan	 dan	
optimisme	mereka	untuk	masa	depan	dengan	kesediaan	mereka	
untuk	membantu	seorang	guru	pemula	untuk	menemukan	solusi	
dari	setiap	permasalahan	pembelajarannya.	
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BAB  3 

 PENGEMBANGAN MODEL ADD-CORE 
 

 
	
	

Prosedur	Pengembangan		Model		
engembangan	 model	 pembelajaran	 yang	 akan	
dilakukan	 dalam	 penelitian	 ini	 mengikuti		
pengembangan	model	Plomp	(1997)	yang	terdiri	dari	5	

fase,	yaitu:	(a)	Fase	pengkajian	awal,		(b)	Fase	perancangan,	(c)	
Fase		realisasi	(konstruksi),	dan	(d)	Fase		pengujian,	evaluasi,	dan	
revisi,	 dan	 (5)	 Fase	 implementasi.	 	 Sedangkan	 komponen-
komponen	 yang	 tercakup	 dalam	 model	 tersebut	 mengacu	
kepada	 komponen-komponen	 model	 pembelajaran	 yang	
dikemukakan	 Joyce,	 Weil,	 &	 Shower	 (1992),	 yaitu:	 (a)	
sintaks,	 (b)	 sistem	 sosial,	 (c)	 prinsip	 reaksi,	 (d)	 sistem	
pendukung,	dan	(e)	dampak	instruksional	dan	pengiring.		

Berdasarkan	hal	itu,	berikut	ini	secara	berturut-turut	
diuraikan	 kegiatan	 yang	 dilakukan	 pada	 tiap-tiap	 fase	
pengembangan.	

	
1.	Fase-1		Tahap	Pengkajian		Awal	

Tahap	 pengkajian	 	 awal	 pengembangan	 Model	 ADD-
CORE		meliputi	dua	hal,	yaitu	Investigasi	awal	tentang	model	
mentoring	dan	perangkat	pendukung.	Kedua	hal	itu	diuraikan	
berikut	ini.		

	

P	
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a.	Investigasi	Awal	Model	ADD-CoRE	
Investigasi	 awal	 Model	 mentoring	 guru	 matematika		

berbasis	PCK	merupakan	aktivitas	utama	dalam	penelitian	ini.	
Sebagai	 aktivitas	 awal	 sebelum	 memasuki	 fase-fase	
berikutnya,	 aktivitas	 yang	 dilakukan	 dalam	 Fase-1	 adalah	
Investigasi	dan	analisis	tentang	kondisi	sekarang	yang	terkait	
dengan	 mentoring	 guru	 matematika.	 Demikian	 juga	 teori-
teori	 yang	 	 terkait	 	 dengan	 implementasi	 saat	 ini.	 Seluruh	
aktivitas	 pada	 Fase	 ini	 diarahkan	 kepada	 dua	 hal,	 yaitu	 (1)	
rasionalitas	 perlunya	 pengembangan	Model	 ADD-CORE,	 dan	
(2)	mempersiapkan	bahan	untuk	merancang	gambaran	umum	
Model	ADD-CORE.	
	

b.	Investigasi	Awal	Perangkat	Pendukung	Model	
Untuk	memperoleh	Model	ADD-CORE	yang	valid,	praktis,	

dan	 efektif	 tentu	 dalam	 proses	 pengembangan	 model	
dibutuhkan	 data	 tentang	 kevalidan,	 kepraktisan	 dan	
keefektifan.	 Dengan	 demikian	 dibutuhkan	 pula	 adanya	 alat	
pengumpul	 data	 kevalidan,	 kepraktisan	 dan	 keefektifan	
tersebut,	 sehingga	 jenis-jenis	 instrumen	 kevalidan,	
kepraktisan	dan	keefektifan	sudah	perlu	dipikirkan	pada	Fase	
1	 ini.	Untuk	maksud	 itulah	sehingga	 secara	garis	besar	ada	3	
jenis	 instrumen	 yang	 diperlukan,	 yaitu	 instrumen	 kevalidan,	
instrumen	kepraktisan,	dan	instrumen	keefektifan.		

Kevalidan	Model	 ADD-CoRE.	Model	 ADD-CORE	 dikatakan	
valid	 apabila	 menurut	 validator	 (ahli	 dan	 praktisi),	
pengembangan	 model	 tersebut	 dilandasi	 oleh	 teori	 yang	 kuat,	
juga	memiliki	konsistensi	internal	yakni		terjadi	saling	keterkaitan	
antar	komponen	dalam	model.	
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Kepraktisan	Model	ADD-CORE.	Model	ADD-CORE	dikatakan	
praktis	 apabila	 menurut	 validator	 (ahli	 dan	 praktisi),	 model	
tersebut	 dapat	 diterapkan.	 Selain	 itu,	 menurut	 observer,	
keterlaksanaan	pembelajaran	di	 kelas	 termasuk	dalam	kategori	
baik	atau	sangat	baik.	

Keefektifan	Model	ADD-CORE.	Model	ADD-CORE		dikatakan	
efektif	 apabila	 memenuhi	 4	 indikator,	 yaitu	 	 (a)	 	 tercapai	
ketuntasan	 belajar	 klasikal	 dalam	 pembelajaran	 Model	 ADD-
CORE,	 yakni	 minimal	 85%	 siswa	 mencapai	 ketuntasan	 belajar	
individu,	 artinya	 	 paling	 sedikit	 85%	 siswa	 yang	 memperoleh	
KKM		(b)	aktivitas	yang	dilakukan	siswa	sesuai	dengan	aktivitas	
yang	 diharapkan	 sebagaimana	 tercantum	 dalam	 sintaks	
pembelajaran	 Model	 ADD-CORE,	 (c)	 lebih	 dari	 50%	 siswa	
memberikan	respons	positif	terhadap	pembelajaran	Model	ADD-
CORE,	dan	(d)	kemampuan	guru	mengelola	pembelajaran	Model	
ADD-CORE	berada	dalam	kategori	“tinggi”.	

	

2.	Fase-2		Perancangan	
a.	Perancangan	Model	Pembelajaran	

Pada	 Fase-2	 ini	 dirancang	 Model	 Mentoring	 Guru	
Matematika	berbasis	Pedagogical	Content	Knowledge	(Model	
ADD-CORE)	melalui	 Lesson	 Study.	 Aktivitas	 pada	 Fase-1	 ini	
meliputi	 (a)	 merancang	 sintaks	 pembelajaran	 yang	
mempertimbangkan	 kecerdasan	 emosional	 	 siswa,	 (b)	
merancang	sistem	sosial	atau	lingkungan	belajar,	yakni	situasi	
atau	aturan-aturan	yang	berlaku	dalam	Model	ADD-CORE,	(c)	
menentukan	 sistem	 pendukung,	 (e)	 menyusun	 dampak	
pembelajaran,	 baik	 dampak	 instruksional	 maupun	 dampak	
pengikut.		
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b.	Perancangan	Perangkat	Pembelajaran	
Pada	 Fase-2	 ini	 dirancang	 perangkat	 pendukung	 yang	

sesuai	 dengan	 rancangan	 Model	 ADD-CORE.	 Perangkat-
perangkat	 yang	 dirancang,	 yaitu	 buku	model	 ADD-CORE	 dan	
buku	ajar	

	

3.	Fase-3		Realisasi	
a.	Realisasi	Model	Pembelajaran		

Pada	 Fase-3	 ini	 dibuat	 atau	 diwujudkan	 suatu	 model	
mentoring	 sebagai	 lanjutan	dari	 fase	perancangan.	Aktivitas	
yang	dilakukan	pada	Fase-1ni	merupakan	realisasi	dari	model	
yang	telah	dirancang	pada	Fase-2.	

	

b.	Realisasi	Perangkat	Pembelajaran		
Pada	 Fase-3	 ini	 dibuat	 perangkat	 pembelajaran	 yang	

sesuai	 dengan	 Model	 PMK2E	 dalam	 Prototipe-1.	 Perangkat-
perangkat	yang	dibuat	tersebut	meliputi	buku	model	PMK2E,	
buku	petunjuk	dosen,	dan	buku	mahasiswa.	

	

4.	Fase-4		Pengujian,	Evaluasi	dan	Revisi	
a.	Pengujian,	Evaluasi,	dan	Revisi	Model	Pembelajaran	

Aktivitas-aktivitas	pada	Fase-4		ini	difokuskan	pada	dua	
hal,	 yakni	 memvalidasi	 dan	 mengadakan	 uji	 coba	 lapangan.	
Untuk	 kegiatan	 validasi,	 yakni	 memvalidasi	 Prototipe-1	
(Model	 ADD-CORE)	 beserta	 perangkat-perangkat	 dan	
instrumen-instrumen		yang	akan	digunakan).			

	

b.		Mengadakan	uji	coba	lapangan	
Aktivitas	uji	coba	lapangan	bertujuan	untuk	mengetahui	

apakah	model	 pembelajaran	 yang	 dikembangkan	 (prototipe	
yang	 telah	 dinyatakan	 valid)	 bersifat	 praktis	 dan	 efektif.	
Dalam	 aktivitas	 uji	 coba	 ini	 digunakan	 perangkat-perangkat	
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pebdukungg	 Model	 ADD-CORE	 	 yang	 telah	 melalui	 proses	
validasi	untuk	suatu	topik	tertentu.		

	

Fase		5			Implementasi	
Kegiatan-kegiatan	yang	dilakukan	pada	tahap	ini	adalah	

(1)	Mendesain	bentuk	penelitian	eksperimen	sesungguhnya,	
dengan	 	 	 menggunakan	 desain	 penelitian	 “Pretest-Posttest	
Control	 Group	 Desaign.”	 (Tuckman,	 B.W.,	 1972).	 (2)	
Prototipe	 akhir	 perangkat	 pendukung	 model	 PMK2E		
diimplementasikan	 di	 lapangan	 dengan	 melakukan	
penelitian	eksperimen	pada	guru	matematika	kelas	VIII	SMP	
di	Kota	Palopo	dan	Kabupaten	Luwu.	
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BAB  4 

 KARAKTERISTIK MODEL ADD-CORE 
 

 
	

	

omponen-komponen	 Model	 Mentoring	 Guru	

Matematika	 Berbasis	 Pedagogical	 Content	 Knowledge	

(Model	 ADD-CORE)	 melalui	 lesson	 study	 yang	

dikembangkan	 ini	 terdiri	 atas	 lima	 komponen,	 yaitu:	 sintaks,	

sistem	sosial,	prinsip	reaksi,	dan	sistem	pendukung,	serta	dampak	

instruksional	dan	dampak	pengiring.	Masing-masing	komponen	

tersebut	diuraikan	berikut	ini.	

A. Sintaks	
Sintaks	merupakan	fase-fase	atau	langkah-langkah	kegiatan	

dalam	suatu	model	yang	diwujudkan	dalam	rangkaian	kegiatan	

mentoring.	 Dengan	 demikian	 suatu	 sintaksis	 mentoring	 akan	

mengindikasikan	dengan	jelas	aktivitas	yang	dilakukan,	baik	oleh	

dosen		sebagai	mentor	maupun	guru	sebagai	mentee.	

Sintaks	Model	 ADD-CoRE	 yang	 dirancang	 terdiri	 dari	 4	

fase,	yaitu	:	(1)	Fase			Analyzation,	(2)	Fase			Direction,	(3)	Fase	

Demonstration,	(4)	Fase		Collaboration,	(5)	Fase		Evaluation.	

	
	

K	
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Tabel	4.1.	Fase	Model	Add-Core	
Fase	 	 Deskripsi	 Komponen	PCK	 Perilaku	

Mentor/Mentee	
Plan	

Analyzation	 	 Kegiatan	
mengidentifikasi	
masalah	yaitu	kesulitan	
materi	dan	peserta	
didik	

Knowledge	of	
Student		
Knowledge	of	
subject	matter	

Guru	menelaah	
dan	
mendeskripsikan	
materi	yang	
dianggap	paling	
sulit	untuk	
diajarkan	dan	
sulit	untuk	
dipahami	oleh	
peserta	didik	

Direction	 	 Pengarahan/pembimbi
ngan	dalam	membuat	
alat	belajar	

knowledge	of	
Curriculum	

Dosen	
mengarahkan	
dan	
membimbing	
guru	dalam	
merancang	
perangkat	dan	
alat	
pembelajaran	di	
kelas	agar	
mudah	dipahami	
dan	diajarkan	
oleh	guru	

Demonstration	 	 Peragaan/contoh	
menyajikan	materi	
tertentu	di	kelas	oleh	
Mentor		

knowledge	of	
Pedagogy	
Knowledge	of	
subject	matter	

Dosen	
memperagakan	
dan	
mencontohkan	
cara	
mengajarkan	
materi	tertentu	

Do	
Collaboration	 	 Berkolaborasi	dalam	

mengelola	
pembelajaran	di	kelas	
mentor	dan	mentee	

knowledge	of	
Pedagogy	
Knowledge	of	
subject	matter	
Knowledge	of	
student	

Dosen	dan	guru	
secara	kolaborasi	
mengajarkan	
materi	tertentu	
kepada	siswa	di	
kelas	

Rotation	 	 Mentee	secara	mandiri	
mengajarkan	materi	
tertentu	kepada	
peserta	didik	di	kelas	

knowledge	of	
Pedagogy	
Knowledge	of	
subject	matter	

Guru	secara	
mandiri	
mengajarkan	
materi	tertentu	
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Fase	 	 Deskripsi	 Komponen	PCK	 Perilaku	
Mentor/Mentee	

Knowledge	of	
student	

kepada	siswa	di	
kelas	

See	
Evaluation	 	 The	weakness	and	the	

strength	of	the	learning	
for	the	enhancement	
student’s	
understanding	

Knowledge	of	
student	

Mentor	dan	
mentee	bertugas	
untuk	
menganalisa	
kelebihan	dan	
kekurangan	
pembelajaran	
yang	telah	
dilakukan	guna	
peningkatan	
pemahaman	
peserta	didik	

	

B. Sistem	Sosial		
Sistem	sosial	merupakan	kondisi	atau	situasi	atau	aturan	

yang	 berlaku	 dalam	 suatu	 model	 pembelajaran.	 Dapat	 juga	
dikatakan	sebagai	pola	hubungan	atau		komunikasi	antara	dosen	
dengan	 mahasiswa	 dalam	 proses	 pembelajaran.	 Dalam	 proses	
pembelajaran,	perlu	adanya	komunikasi	yang	jelas	antara	dosen	
dengan	 mahasiswa	 yang	 dapat	 mendukung	 pencapaian	 tujuan	
pembelajaran.	 Kegagalan	 pembelajaran	 dalam	 mencapai	
tujuannya	dapat	disebabkan	karena	lemahnya	sistem	komunikasi	
atau	 hubungan	 antara	 dosen	 dengan	 mahasiswa.	 Lebuh	 lanjut	
Sudjana	 (2003)	mengemukakan	 bahwa	 ada	 3	 pola	 komunikasi	
yang	dapat	digunakan	untuk	mengembangkan	interaksi	dinamis	
antara	 dosen	 dengan	mahasiswa,	 yaitu	 (1)	 komunikasi	 sebagai	
aksi	atau	komunikasi	satu	arah,	(2)	komunikasi	sebagai	intraksi	
atau	 komunikasi	 dua	 arah,	 dan	 (3)	 komunikasi	 transaksi	 atau	
komunikasi	banyak	arah.	

Sistem	sosial	 berisikan	peran	mentor	 (dosen),	mentee	
(guru),	 dan	 peserta	 didik,	 serta	 norma	 atau	 aturan	 yang	
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diperlukan.	 Sistem	 sosial	 yang	 dikembangkan	 pada	 model	
mentoring	 guru	 matematika	 berbasis	 pedagogical	 content	
knowledge	dan	 lesson	 study	 	 (Model	ADD-CoRE).	 Sistem	 sosial	
yang	 dikembangkan	 pada	 Model	 mentoring	 guru	 matematika	
berbasis	 pedagogical	 content	 knowledge	 	 (Model	 ADD-CORE)		
yaitu:	

1. Dosen	 berperan	 sebagai	 mentor,	 partner	 (rekan),	 dan	
fasilitator.	Dosen	sebagai	mentor	berperan	mengarahkan	
dan	 membimbing	 dalam	 menyusun	 perangkat	
pembelajaran,	 serta	 mencontohkan	 cara	 mengajar	
perangkat	 pembelajaran	 tersebut	 kepada	 guru.	 Dosen	
berperan	 sebagai	 partner	 atau	 rekan	 guru	 dalam	
mengajarkan	 siswa	 di	 kelas	 serta	 sebagai	 rekan	 dalam	
berbagi	 pendapat	 mengenai	 kesulitan	 siswa.	 Dosen	
sebagai	 fasilitator	berperan	memberikan	analisa	kepada	
guru	 mengenai	 hal-hal	 yang	 perlu	 ditingkatkan	 dan	
diperbaiki	 agar	 siswa	 dapat	 memahami	 materi	 yang	
diajarkan,.	

2. Guru	 berperan	 sebagai	 mentee,	 partner,	 inovator,	
fasilitator,	dan	motivator.	Guru	sebagai	mentee	berperan	
menerima	pengarahan	dan	bimbingan	dalam	menyusun	
perangkat	 pembelajaran	 serta	 cara	 mengajarkannya.	
Guru	berperan	 sebagai	partner	 atau	 rekan	dosen	dalam	
mengajarkan	 siswa	 di	 kelas.	 Guru	 sebagai	 fasilitator	
berperan	 mendidik,	 mengajar,	 membimbing,	
mengarahkan,	melatih,	menilai,	dan	mengevaluasi	siswa;	
menyediakan	bahan	ajar;	memahami	kesulitan,	kesalahan	
dan	miskonsepsi	siswa;	serta	sebagai	sarana	siswa	dalam	
mencapai	 tujuan	 pembelajaran.	 Guru	 sebagai	 inovator	
berperan	 memberikan	 pengalaman	 belajar	 yang	
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bermakna	 kepada	 siswa	 melalui	 inovasi-inovasi	
pembelajaran	 yang	 digunakan;	 Guru	 sebagai	 motivator	
berperan	 memberikan	 dorongan	 atau	 motivasi	 kepada	
siswa	untuk	belajar,	serta	menjadi	model	dan	teladan	bagi	
siswa.	

3. Siswa	 sebagai	 kontributor	 berperan	 menyumbangkan	
pemikirannya	dalam	setiap	masalah	yang	diberikan	guru.	
siswa	juga	berperan	aktif	dalam	proses	pembelajaran	baik	
secara	individu	maupun	kelompok.	

C. Prinsip-prinsip	Reaksi	
Prinsip-prinsip	 reaksi	 merupakan	 pola	 kegiatan	 yang	

menggambarkan	respons	dosen	yang	wajar	terhadap	mahasiswa,	
baik	secara	individu		dan	kelompok,	maupun	secara	keseluruhan.	
Prinsip	 reaksi	 juga	 berkaitan	 dengan	 teknik	 yang	 diterapkan	
dosen	 dalam	 memberi	 reaksi	 terhadap	 perilaku-perilaku	
mahasiswa	 dalam	 kegiatan	 pembelajaran,	 seperti	 bertanya,	
menjawab,	 menanggapi,	 mengkritik,	 melamun,	 mengganggu	
teman,	kurang	serius,	dan	sebagainya.	Joice	&	Weil	(1992)	secara	
garis	 besar	 mengemukakan	 bahwa	 prinsip	 reaksi	 merupakan	
pedoman	bagi	dosen	dalam	menghargai	dan	merespons	stimulus	
berupa	prilaku-prilaku	mahasiswa	dalam	proses	pembelajaran.		

Prinsip-prinsip	 reaksi	 merupakan	 pola	 kegiatan	 yang	
menggambarkan	 respon	 wajar	 dosen	 (mentor)	 terhadap	 guru	
(mentee).	 Prinsip	 reaksi	 juga	 berkaitan	 dengan	 teknik	 yang	
diterapkan	dosen	dalam	memberi	reaksi	terhadap	kegiatan	guru	
dalam	 proses	 mentoring,	 seperti	 bertanya,	 menjawab,	
menanggapi,	 menasehati,	 mencontohkan,	 melatih,	 dan	
sebagainya.	 Joice	 &	 Weil	 (1992)	 secara	 garis	 besar	
mengemukakan	bahwa	prinsip	reaksi	merupakan	pedoman	bagi	
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dosen	 dalam	 menghargai	 dan	 merespons	 stimulus	 berupa	
prilaku-prilaku	guru	dalam	proses	mentoring.	

	Model	ADD-CORE	yang	dikembangkan	 ini	 berbasis	PCK	
melalui	lesson	study,	maka	prinsip-prinsip	reaksi	yang	mewarnai	
model	 ini	 didesain	 sedemikian	 rupa	 sehingga	 relevan	 	 dengan	
lesson	 study	 yang	 dipandang	 mendukung	 pencapaian	 tujuan	
mentoring.	Prinsip	reaksi	Model	ADD-CoRE	yang	dikembangkan	
ini	 didesain	 sedemikian	 rupa	 sehingga	mendukung	 pencapaian	
tujuan	mentoring.	 Prinsip-prinsip	 reaksi	model	 ini,	 yaitu	dosen	
(mentor):		
a) Memberikan	perhatian	 terhadap	materi	yang	dianggap	sulit	

diajarkan	oleh	guru	
b) Memahami	 dan	 memberikan	 respon	 terhadap	 apa	 yang	

dilakukan	guru	
c) Mengarahkan	dan	membimbing	 guru	merancang	perangkat	

pembelajaran		
d) Memberikan	kesempatan	kepada	guru	untuk	menyampaikan	

pendapatnya	
e) Memberikan	pelatihan	cara	mengajarkan	materi	yang	sulit	
f) Memandang	guru	sebagai	partner	
g) Menunjukkan	peran	guru	dalam	pembelajaran	di	kelas	
h) Mengevaluasi	pembelajaran	guru	di	kelas	
i) Menjaga	suasana	mentoring	tetap	kondusif	

D. Sistem	Pendukung	
Sistem	pendukung	suatu	model	mentoring	adalah	hal-hal	

yang	 dapat	 mendukung	 tercapainya	 tujuan	 mentoring	 dengan	
menerapkan	model	ADD-CORE.	Hal-hal	yang	diamaksud	berupa	
sarana	bahan,	perangkat,	dan	alat	bantu	atau	media.	Untuk	model	
ADD-CoRE		ini	dibutuhkan	sistem	pendukung,	yaitu:	
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a) Buku	model	ADD-CoRE	
b) Buku	ajar	
c) Lesson	Plan	dan	Lesson	Desain	
d) Lembar	kerja	siswa	
e) Alat	peraga	
f) Lembar	observasi	keterlaksanaan,	aktivitas,	dan	PCK	
g) Angket	respon	

E. Dampak	Instruksional	dan	Dampak	Pengikut	atau	Pengiring	
Menurut	 Joice	 &	 Weil	 (1992)	 bahwa	 penerapan	 suatu	

model	 pembelajaran	 diarahkan	 untuk	 menopang	 pencapaian	
secara	 optimal	 sasaran	 atau	 tujuan	 pembelajaran	 yang	 telah	
ditetapkan.	 Bahkan	 pada	 perinsipnya	 pengguna	 model	 harus	
berupaya	 mensinergikan	 semua	 komponen	 model	 itu	 dalam	
rangka	 mencapai	 tujuan	 pembelajaran.	 Tujuan	 pembelajaran	
terbagi	atas	tujuan	utama	yang	bersifat	segera/mendesak	untuk	
dicapai	(instructional	effect)	dan	tujuan	pengikut/pengiring	yaitu	
tujuan	yang	tidak	segera	dapat	dicapai	atau	hasilnya	tidak	segera	
dapat	 dipetik	 setelah	 pembelajaran	 berlangsung,	 tetapi	
diharapkan	dalam	waktu	yang	relatif	lama	(nurturant	effect).	

Dampak	pengiring	adalah	efek	yang	secara	langsung	dan	
secara	tidak	langsung	dirasakan	oleh	guru	atau	mentee.	Menurut	
Joice	&	Weil	(1992)	bahwa	penerapan	suatu	model	pembelajaran	
diarahkan	untuk	menopang	pencapaian	 secara	optimal	 sasaran	
atau	tujuan	pembelajaran	yang	telah	ditetapkan.	

Dampak	 Instruksional	 dari	 model	 mentoring	 guru	
matematika	berbasis	pedagogical	content	knowledge	dan	lesson	
study	(Model	ADD-CoRE)	yaitu;	kemampuan	pemahaman	materi	
dan	 kemampuan	 pedagogik,	 kemampuan	 memahami	 kesulitan	
dan	 miskonsepsi	 siswa.	 Sedangkan	 dampak	 pengiring	 adalah	
dosen	dan	guru	 lebih	percaya	diri,	kompeten	dan	kreatif	dalam	
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pekerjaannya.	Lebih	jelasnya	digambarkan	pada	gambar	di	bawah	
ini;	
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BAB  5 
HARMONISASI PEMBELAJARAN MATEMATIKA 

MELALUI PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE 
(PCK) DAN LESSON STUDY (LS) 

 

	
	
	

A. Mengapa	Harus	PCK?	
edagogical	Content	Knowledge	(PCK)	dalam	paradigma	
pendidikan	masa	kini	memegang	peran	penting	untuk	
memajukan	 kualitas	 pembelajaran.	 PCK	 merupakan	

aspek	 kunci	 untuk	 mengatasi	 permasalahan	 pembelajaran	 &	
pengajaran.	 Guru	 berkualitas	 tinggi	 dan	 ahli	 tidak	 hanya	 tahu	
materi	pelajaran,	tetapi	juga	tahu	cara	mengajarkan	pengetahuan	
tertentu	 yang	 disebut	 sebagai	 PCK	 (Kennedy	 1998).	 Leinhardt	
(1986)	 sepakat	 bahwa	 menjadi	 guru	 matematika	 yang	 efektif	
memerlukan	pengetahuan	konten	matematika	serta	pemahaman	
tentang	proses	 pengajaran	 yang	diperlukan	 untuk	membangun	
pengetahuan	 ini	 secara	 efisien	 kepada	 siswa.	 Carpenter	 et	 al.	
(1989)	 mendukung	 bahwa	 seorang	 guru	 matematika	 yang	
memiliki	 PCK	 yang	 baik,	 cenderung	 menampilkan	 pendidikan	
matematika	yang	berkualitas	tinggi.	Studi	mereka	membuktikan	
bahwa	guru	yang	memiliki	pemahaman	tentang	cara	membangun	
pemecahan	 masalah	 siswa,	 cenderung	 lihai	 dalam	 melibatkan	
siswa	 secara	 langsung	 dalam	 menyusun	 dan	 menyelesaikan	
strategi	pemecahan	masalah	mereka	secara	bersama.		

Shulman,	 (1987)	 mempelajari	 berapa	 banyak	 unsur-unsur	
yang	 ada	 dalam	 pengetahuan	 matematika	 guru.	 Ia	

P	
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mengkategorikannya	 ke	 dalam	 pandangan	 yang	 berbeda-beda.	
Shulman	mengusulkan	suatu	kerangka	kerja	untuk	menganalisis	
pengetahuan	guru	ke	dalam	kategori	pengetahuan	yang	berbeda,	
meliputi:	 pengetahuan	 materi	 (knowledge	 of	 subject	 matter),	
pengetahuan	kurikulum	(knowledge	of	curriculum),	pengetahuan	
pedagogi	 (knowledge	 of	 pedagogic)	 dan	 pengetahuan	 tentang	
siswa	(knowledge	of	students)	menjadi	kebutuhan	strategis	guru	
dalam	memenuhi	tugas	dan	fungsinya.	

Subject	 Matter	 Knowledge	 (SMK)	 merupakan	 pengetahuan	
konten	 disiplin	 ilmu	 itu	 sendiri	 (Shulman,	 1986)	 termasuk	
pengetahuan	substantif	dan	pengetahuan	sintaktik.	Pengetahuan	
substantif	mengacu	 kepada	 pengorganisasian	 fakta-fakta	 kunci,	
teori-teori,	 model-model	 dan	 konsep-	 konsep,	 sedangkan	
pengetahuan	sintaktik	mengacu	kepada	proses	dimana	teori-teori	
dan	model-model	 yang	dihasilkan	 dan	ditetapkan	 adalah	 valid.	
Berkaitan	dengan	pemahaman	struktur	substantif	dan	sintaktik	
ini,	 Kleve	 (2009)	 menegaskan,	 bahwa	 guru	 tidak	 hanya	 dapat	
mengatakan	 apa	 yang	membuat	 suatu	 solusi	 benar,	 melainkan	
juga	 guru	 harus	 bisa	 mengatakan	 mengapa	 solusi	 itu	 benar.	
Pengetahuan	sintaktik	di	dalam	matematika	adalah	pengetahuan	
yang	 terdiri	 dari	 aktivitas	 seperti	 merumuskan	 dan	 menguji	
generalisasi	 dan	 mengkonstruksi	 bukti	 (Petrou	 &	 Goulding,	
2011).	

Jenis	 pengetahuan	 konten	 kedua	 yang	 diusulkan	 oleh	
Shulman	adalah	curriculum	knowledge.	Pengetahuan	kurikulum	
direpresentasikan	 melalui	 program	 yang	 didesain	 untuk	
pengajaran	 mata	 pelajaran	 tertentu	 dan	 topik-topik	 pada	
tingkatan	 tertentu,	 variasi	 materi	 pembelajaran	 yang	 tersedia	
dalam	 kaitannya	 program	 tersebut	 yang	 berperan	 sebagai	
indikasi	 dan	 kontraindikasi	 untuk	 penggunaan	 kurikulum	 atau	
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materi-	 materi	 program	 pada	 keadaan	 tertentu.	 Lebih	 lanjut	
Shulman	mengusulkan	dua	dimensi	 lain	pengetahuan	kurikulum	
yang	 penting	 untuk	 pembelajaran,	 yaitu	 lateral	 curriculum	
knowledge	 (pengetahuan	 kurikulum	 lateral)	 dan	 vertical	
curriculum	 knowledge	 (pengetahuan	 kurikulum	 vertikal).	
Pengetahuan	 lateral	 menghubungkan	 pengetahuan	 yang	
diajarkan	 dalam	 kurikulum	 yang	 dipelajari	 siswa	 pada	 mata	
pelajaran	lain.	Pengetahuan	vertikal	termasuk	keterkaitan	topik	
atau	 materi	 yang	 telah	 dipelajari	 sebelumnya	 dan	 yang	 akan	
dipelajari	pada	mata	pelajaran	yang	sama.	

Jenis	 pengetahuan	 konten	 ketiga	 yang	 harus	 dikuasai	 oleh	
guru	 untuk	 mengajar	 adalah	 Pedagogical	 Content	 Knowledge	
(PCK).	Shulman	(1986)	yang	pertama	kali	melakukan	pengkajian	
tentang	 Pedagogical	 Content	 Knowledge	 dengan	 menggagas	
bahwa	 PCK	merupakan	 bentuk	 representasi	 paling	 bermanfaat	
dari	 ide,	 analogi,	 ilustrasi,	 contoh,	 penjelasan	 dan	demonstrasi,	
dengan	kata	 lain	bahwa	PCK	merupakan	 cara	 representasi	 dan	
formulasi	 pelajaran	 yang	 membuatnya	 dipahami	 orang	 lain.	
Selanjutnya	 Shulman	 (1986,1987)	 mengidentifikasi	 salah	 satu	
jenis	pengetahuan	khusus	untuk	profesi	guru	adalah	Pedagogical	
Content	Knowledge	(PCK).	

Salah	 satu	 aspek	 penting	 dalam	 PCK	 adalah	 aspek	
pengetahuan	 tentang	 siswa	 atau	 knowledge	 of	 students	 (KS).	
Pengetahuan	tentang	siswa	mencakup	cara-cara	yang	digunakan	
guru	 untuk	 mengetahui	 pengetahuan	 siswaanya,	 cara	
mendiagnosa	 potensi-potensi	 masalah	 yang	 mungkin	 muncul,	
sekaligus	 cara	 memecahkannya.	 	 Dalam	 istilah	 lain,	 proses	 ini	
dapat	 dikategorikan	 sebagai	 metakognisi	 guru	 terhadap	 siswa.	
Pengetahuan	 tentang	 siswa	 secara	 umum	didefinisikan	 sebagai	
pengetahuan	tentang	karakteristik	dari	kelompok	siswa	tertentu,	
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pengetahuan	 membangun	 lingkungan	 kelas	 dan	 keterampilan	
merencanakan	 pembelajaran	 yang	 sesuai	 untuk	 memenuhi	
kebutuhan	 siswa.	 (Fennemma	 &	 Franke,	 1992).	 Kebutuhan	
belajar	 siswa	 dapat	 dipenuhi	 jika	 guru	 dapat	mengembangkan	
daftar	 dengan	 cara	 yang	 efektif	 terkait	 mengajarkan	 topik	
tertentu,	 menilai	 pemahaman	 siswa,	 dan	 mengatasi	 kesulitan	
mereka.		

Guru	 seharusnya	 mengetahui	 materi	 ajar	 mereka	 secara	
keseluruhan	dan	menyadari	proses	belajar	untuk	memahami	apa	
yang	 siswa	 pahami	 dan	 apa	 yang	 sulit	 bagi	 mereka	 untuk	
dipahami	 (Shulman,	 1987).	 Guru	 perlu	 menciptakan	
pembelajaran	 yang	 bermakna	 bagi	 siswa	 dengan	 cara	
menghubungkan	 pengetahuan	 siswa	 sebelumnya	 dengan	
pengetahuan	 yang	 baru	 melalui	 berbagai	 representasi,	 contoh,	
dan	 manipulasi	 dan	 fokus	 pada	 pemahaman	 konseptual	 siswa	
dibandingkan	 prosedur	 atau	 aturan.	 Untuk	 menghindari	
terjadinya	 kesalahan	 konsep/miskonsepsi	 siswa,	 guru	 harus	
mengidentifikasi	peluang	munculnya	miskonsepsi	dengan	benar	
dan	 menghilangkan	 miskonsepsi	 tersebut	 dengan	 pertanyaan	
yang	bersifat	menyelidiki	atau	menggiring	pemikiran	siswa	dalam	
membangun	suatu	gagasan.		

Hal	 ini	 berakibat	 pada	 proses	 penyusunan	 rencana	
pelaksanaan	pembelajaran	(RPP)	sebelum	memasuki	kelas.	Guru	
diharapkan	tidak	hanya	membantu	siswa	mengatasi	miskonsepsi,	
namun	 juga	 harus	 memiliki	 keterampilan	 khusus	 untuk	
menyusun	 RPP	 yang	 memuat	 sumber-sumber	 kesulitan	 dan	
kesalahan	siswa	serta	langkah	antisipasi	untuk	memperbaikinya	
secara	efektif.	Eksistensi	PCK	mengakibatkan	seorang	guru	harus	
mampu	 melihat	 ke	 dalam	 dirinya,	 tentang	 kualitas	 dan	
kapasitasnya	 selaku	 penyelenggara	 pembelajaran	 dan	 hal	 ini	
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harus	 dilakukan	 secara	 berkelanjutan	 untuk	 meningkatkan	
profesionalismenya.		

B. Membangun	Kerjasama	melalui	Lesson	Study	
Bagi	 yang	 belum	mengenal,	 Lesson	 Study	 diartikan	 sebagai	

metode	 atau	 pendekatan	 pembelajaran.	 Padahal	 Lesson	 Study		
bukan	 metode	 pembelajaran,	 juga	 bukan	 pendekatan	
pembelajaran.	 Sebenarnya,	 Lesson	 Study	 adalah	 model	
pembinaan	 (pelatihan)	 profesi	 pendidik	 melalui	 pengkajian	
pembelajaran	secara	kolaboratif	dan	berkelanjutan	berlandaskan	
prinsip-prinsip	kolegialitas	yang	saling	membantu	dalam	belajar	
untuk	 membangun	 komunitas	 belajar.	 Memperhatikan	 definisi	
Lesson	Study	ini,	sebagian	orang	mempertanyakan,	apa	bedanya	
dengan	PTK	(Penelitian	Tindakan	Kelas)?	Jawabnya	adalah	dalam	
Lesson	Study	dapat	dilakukan	PTK	bahkan	bukan	hanya	PTK	saja.	
Dalam	 Lesson	 Study	 juga	 dapat	 dilakukan	 penelitian	
pengembangan	pembelajaran,	RD	(Research	and	Development).		

Lesson	 study	 sebagai	 wahana	 untuk	 membangun	
profesionalitas	guru	begitu	dekat	konsep	PCK.	Keduanya	memiliki	
tujuan	 akhir	 yang	 sama,	 namun	 bentuk	 dan	 peranan	 yang	
berbeda.	 PCK	 berupa	 konsep	 identitas	 setiap	 guru	 dalam	
memajukan	 pembelajarannya,	 sedangkan	 lesson	 study	
merupakan	 wadah	 untuk	 mengaktualisasikan	 konsep	 PCK	
tersebut.	 Jika	 dipadukan,	 maka	 kita	 dapat	 membuat	 hipotesis	
yaitu	“pembelajaran	berkualitas”.		

Untuk	 menunjang	 pembelajaran	 matematika	 yang	
berkualitas,	 guru	 perlu	 mengetahui	 karakteristik	 pribadi	 dan	
intelektual	siswa,	serta	konsepsi	dan	miskonsepsi	mereka	tentang	
topik	 tertentu	 yang	 akan	 diajarkan.	 Fleksibilitas	 guru	 harus	
terlihat	 dalam	 hal	 kemampuan	 menyesuaikan	 pembelajaran	
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terhadap	 cara	 memenuhi	 kebutuhan	 siswa,	 cara	 mengatasi	
kesulitan	siswa	dalam	memahami	materi	ajar	dan	menghilangkan	
miskonsepsi	mereka	secara	efektif.	Guru	 juga	perlu	mengetahui	
susunan	 topik	 berdasarkan	 kurikulum	 untuk	 mencapai	 tujuan	
belajar.	Oleh	karena	itu,	tidak	hanya	pengetahuan	tentang	materi	
ajar	dan	pengetahuan	pedagogi,	tetapi	juga	pengetahuan	tentang	
siswa	 dan	 pengetahuan	 tentang	 kurikulum	 adalah	 komponen	
penting	dari	PCK	 (Ball,	 Thames,	&	Phelps,	 2008;	Park	&	Oliver,	
2008).	

Semua	problem	diatas	tidaklah	bijak	jika	diselesaikan	secara	
individu.	 Lesson	Study	menawarkan	sebuah	konsep	pembinaan	
profesi	 pendidik	 melalui	 pengkajian	 pembelajaran	 secara	
kolaboratif	 dan	 berkelanjutan,	 berlandaskan	 prinsip-prinsip	
kolegialitas	 yang	 saling	 membantu	 dalam	 belajar	 untuk	
membangun	 komunitas	 belajar.	 Apabila	 kita	 cermati	 definisi	
Lesson	 Study,	 maka	 kita	 menemukan	 7	 kata	 kunci,	 yaitu	
pembinaan	 profesi,	 pengkajian	 pembelajaran,	 kolaboratif,	
berkelanjutan,	 kolegialitas,	 mutual	 learning,	 dan	 komunitas	
belajar.	 Lesson	 Study	 bertujuan	 untuk	 melakukan	 pembinaan	
profesi	 pendidik	 secara	 berkelanjutan	 agar	 terjadi	 peningkatan	
keprofesionalan	pendidik	 terus	menerus.	Kalau	 tidak	dilakukan	
pembinaan	terus	menerus	maka	keprofesionalan	dapat	menurun	
dengan	 bertambahnya	 waktu.	 Bagaimana	 membinanya,	 yaitu	
melalui	 pengkajian	 pembelajaran	 secara	 terus	 menerus	 dan	
berkolaborasi.	Pengkajian	pembelajaran	harus	dilakukan	secara	
berkala.	Siklus	pengkajian	pembelajaran	dilaksanakan	dalam	tiga	
tahapan.	Kalau	pelatihan	konvensional	bersifat	top-down,	artinya	
materi	pelatihan	sudah	disiapkan	dan	diberikan	oleh	instruktur,	
sebaliknya	 pelatihan	 melalui	 Lesson	 Study	 bersifat	 bottom-up	
karena	 materi	 pelatihan	 berbasis	 permasalahan	 yang	 dihadapi	
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para	 guru	 di	 sekolah,	 kemudian	 dikaji	 secara	 kolaboratif	 dan	
berkelanjutan.		

Lesson	Study	dilaksanakan	dalam	tiga	tahapan	yaitu	tahapan	
pertama	adalah	Plan	(merencanakan),	tahapan	kedua	adalah	Do	
(melaksanakan),	dan	tahapan	ketiga	adalah	See	(merefleksi)	yang	
berkelanjutan.	Dengan	kata	 lain	Lesson	Study	merupakan	suatu	
cara	 peningkatan	 mutu	 pendidikan	 yang	 tak	 pernah	 berakhir	
(continuous	 improvement).	 Lesson	 Study	memiliki	 peran	 yang	
cukup	besar	dalam	melakukan	perubahan	secara	sistemik.	Lima	
jalur	 yang	 dapat	 ditempuh	 Lesson	 Study,	 yaitu	 1)	 membawa	
tujuan	 standar	 pendidikan	 ke	 alam	 nyata	 di	 dalam	 kelas,	 2)	
menggalakkan	 perbaikan	 dengan	 dasar	 data,	 3)	 mentargetkan	
pencapaian	berbagai	kualitas	siswa	yang	mempengaruhi	kegiatan	
belajar,	 4)	 menciptakan	 tuntutan	 mendasar	 perlunya	
peningkatan	pembelajaran,	dan	5)	menjunjung	 tinggi	nilai	guru	
(Lewis,	 2002).	Ada	7	 tahap	atau	 langkah	yang	 termasuk	dalam	
Lesson	Study,	yakni:	membentuk	tim	Lesson	Study,	memfokuskan	
Lesson	Study,	menyusun	rencana	pembelajaran,	persiapan	untuk	
observasi,	 melaksanakan	 pengajaran	 dan	 observasinya,	
melaksanakan	 tanya-jawab/diskusi	 pembelajaran	 dan	
melakukan	refleksi	dan	merencanakan	tahap	selanjutnya.	

Menurut	 Lewis	 (2002)	 dan	 Iverson	 (2002),	 Lesson	 Study	
memiliki	 peran	yang	 cukup	besar	dalam	melakukan	perubahan	
secara	 sistemik.	 Lesson	 Study	 tidak	 hanya	 memberikan	
sumbangan	 terhadap	pengetahuan	keprofesionalan	guru,	 tetapi	
juga	 terhadap	 peningkatan	 sistem	 pendidikan	 yang	 lebih	 luas.	
Melalui	 Lesson	 Study	 guru	 secara	 kolaboratif	 berupaya	
menerjemahkan	tujuan	dan	standar	pendidikan	ke	alam	nyata	di	
dalam	 kelas.	 Mereka	 berupaya	 merancang	 pembelajaran	
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sedemikian	 rupa	 sehingga	 siswa	 dapat	 dibantu	 menemukan	
tujuan	pembelajaran	yang	ditetapkan	dalam	kurikulum.		

Kolaborasi	seperti	 ini	dapat	membangun	kebiasaan	berpikir	
ilmiah,	 disebutnya	 di	 sini	 sebagai	 belajar	 memiliki	 kecakapan	
hidup.	Guru	dapat	merancang	suatu	skenario	pembelajaran	yang	
memperhatikan	kompetensi	dasar	dan	pengembangan	kebiasaan	
berpikir	 ilmiah.	 Hal	 ini	 dilakukan	 dengan	 memberikan	
pengalaman	belajar	sebanyak	mungkin	kepada	siswa.	Setelah	itu	
rancangan	pembelajaran	itu	dilaksanakan,	diamati,	didiskusikan,	
dan	direvisi,	dan	kalau	perlu	dilaksanakan	lagi	sesuai	pemenuhan	
kebutuhan	belajar	siswa.	

Lesson	Study	melakukan	perbaikan	dengan	dasar	data,	 dan	
data	ini	tidak	seperti	yang	selama	ini	terbatas	pada	hasil	tes	tulis	
(misalnya	Ujian	 Akhir	 Nasional)	 yang	 hanya	mengukur	 kinerja	
akademik	 yang	 sempit.	 Sebaliknya,	 di	 dalam	 mengkaji	
pembelajaran	 dalam	 Lesson	 Study,	 guru-guru	 secara	 cermat	
mengamati	 siswa	 dan	 mengumpulkan	 data	 untuk	 mencari	
jawaban	atas	pertanyaan-pertanyaan	seperti	berikut.	
1. Bagaimana	pengetahuan	dan	pemahaman	siswa	mengenai	

topik	 tersebut	 dapat	 berubah	 sepanjang	 proses	
pembelajaran?	

2. Apakah	 siswa	 benar-benar	 tertarik	 pada	 topik	 ini,	 atau	
apakah	mereka	belajar	dengan	terpaksa?	

3. Apakah	 siswa	 memiliki	 kualitas	 individu	 mendasar	 yang	
diperlukan	untuk	belajar?	Misalnya,	apakah	mereka	tertib,	
bertanggung	 jawab	 dan	 mampu	 mendengarkan	 dan	
memberi	jawaban	atau	komentar	terhadap	gagasan	teman	
mereka	satu	sama	lain?	
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C. Harmonisasi	Pembelajaran	Masa	Depan	

Dinamika	 perubahan	 zaman	 menuntut	 guru	 untuk	 terus	
menerus	 berbenah	 diri	 dan	 meningkatkan	 kualitas	 pengajaran	
secara	 efektif.	 Seperti	 halnya	 pembelajaran	 yang	 digagas	 oleh	
UNESCO	dalam	bentuk	empat	pilar	pendidikan	yaitu	learning	to	
be,	learning	to	know,	learning	to	do,	dan	learning	to	live	together.	
Oleh	 karena	 itu,	 pengembangan	PCK	guru	melalui	 lesson	study	
merupakan	sebuah	gagasan	yang	 tepat	untuk	membangun	komunitas	
belajar	 secara	 utuh,	 dimulai	 dengan	 menyusun	 perencanaan,	
melaksanakan	 pembelajaran,	 hingga	 melakukan	 refleksi	
pembelajaran.		

Bentuk	mentoring	dosen	terhadap	guru	berbasis	PCK,	dapat	
meningkatkan	 kompetensi	 profesionalisme	 dan	 kompetensi	
pedagogik	 guru.	 Guru	 dibimbing	 tentang	 pengetahuan	 konten	
matematika	dan	cara	mengajarkannya	sehingga	materi	pelajaran	
mudah	 dipahami	 oleh	 peserta	 didik.	 Adapun	 langkah-langkah	
pengembangan	 PCK	 melalui	 lesson	 study	 melalui	 tiga	 tahapan	
sebagaimana	tahapan	lesson	study,	yaitu:	(1)	Perencanaan	(plan)	
meliputi	 eksplorasi	 masalah	 akademik	 dan	 perencanaan	
pembelajaran,	 (2)	 Pelaksanaan	 pembelajaran	 (do)	 meliputi	
pelaksanaan	pembelajaran	dan	pengamatan	teman	sejawat,	dan	
(3)	Refleksi	(see)	dengan	teman	sejawat.	Setiap	 tahapan	lesson	
study	 diintegrasikan	 PCK.	 Kegiatan-kegiatan	 yang	 dapat
	 dilakukan	dalam	tahap	perencanaan	pembelajaran	antara	
seperti	diuraikan	di	bawah	ini.	

1. Tiap	 kelompok	 Lesson	 Study	 menyusun	 tabel	 rencana	
kegiatan	Lesson	 Study	 selama	 satu	 semester.	 Tabel	 rencana	
tersebut	 memuat	 sekurang-kurangnya:	 Siklus	 ke,	 hari	 dan	
tanggal	 (sesuai	 jadwal),	 materi	 pembelajaran,	 kegiatan	
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(perencanaan,	 tatap	 muka	 perkuliahan	 dan	 observasi,	
refleksi),	 petugas	(penyusun	perangkat	perkuliahan,	seperti:	
Rencana	 Pelaksanaan	 Perkuliahan	 (RPP),	 media,	 handout,	
dosen	 yang	 melakukan	 perkuliahan,	 pimpinan	 diskusi)	 dan	
keterangan.	 Satu	 siklus	 terdiri	 dari	 kegiatan-kegiatan	
perencanaan,	tatap	muka	perkuliahan	(implementasi	rencana)	
dan	observasi,	dan	refleksi.	

2. Adanya	 pembagian	 tugas	 dari	 setiap	 anggota	 kelompok.	
Selanjutnya,	berdasarkan	fokus	Lesson	Study	dipilih,	disusun	
perangkat	perkuliahan	untuk	siklus	pertama.	

3. Rencana	 Pelaksanaan	 Pembelajaran	 (RPP)	 disusun	 secara	
lengkap	 yang	 merupakan	 suatu	 model	 pembelajaran	 sesuai	
dengan	 fokus	 Lesson	 Study	 yang	 telah	 ditetapkan.	 Dengan	
demikian,	seorang	pembaca	RPP	akan	memahami	dan	dapat	
melaksanakan	 pembelajaran	 di	 kelasnya	 seperti	 yang	
dilakukan	 oleh	penyusun	RPP,	 baik	 dari	 segi	materi	 ajarnya	
dan	urutan	penyajiannya.	

4. Lembar	 observasi	 pembelajaran	 digunakan	 oleh	 dosen	 dan	
guru	 sebagai	 pengamat	 untuk	 melakukan	 observasi.	
Pengamatan	 ditekankan	 pada	 kegiatan	 belajar	peserta	 didik	
sebagai	akibat	dari	fokus	Lesson	Study	yang	diberikan.	Dengan	
demikian,	 lembar	observasi	berisi	hal-hal	penting	dari	 fokus	
Lesson	Study	yang	harus	diamati.	Salah	satu	kegagalan	Lesson	
Study	 adalah	 kurang	 cermatnya	 dalam	 observasi	 kegiatan	
belajar	peserta	didik.	

5. Perangkat	 pembelajaran	 yang	 telah	 disusun	 bersama	
beberapa	 dosen	 ddan	 guru	 idiskusikan	 bersama	 dalam	
kelompok	 untuk	memperoleh	 kesepakatan	 dalam	kelayakan	
penerapannya	pada	praktik	pembelajaran.	

6. Jika	diperlukan	skenario	pembelajaran	yang	akan	ditampilkan	
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dipresentasikan	 di	 depan	 kelompok	 atau	 melakukan	 peer	
teaching.	
Tahap	 do	 merupakan	 tahap	 yang	 sangat	 penting,	 karena	

pada	 tahap	 inilah	 rancangan	 pembelajaran	 akan	 dipraktikkan	
dan	diobservasi	untuk	dilihat	keefektifannya.	Berikut	diuraikan	
beberapa	kegiatan	yang	dilakukan	dalam	tahap	ini.	

1. Dosen	dan	guru	yang	ditunjuk	(sesuai	rencana	yang	telah	
disusun)	melaksanakan	 pembelajaran	 dalam	 kelas	 sesuai	
dengan	 RPP	 yang	 telah	 disepakati	 bersama,	 sedangkan	
dosen	 dan	 guru	 lainnya	 dalam	 kelompok	 mengamati	
jalannya	pembelajaran.	

2. Pengamat	 dengan	 membawa	 lembar	 observasi	 dan	 RPP	
mengambil	 tempat	 di	 bagian	 sisi	 kiri,	 kanan,	 depan	 atau	
belakang	tempat	duduk	peserta	didik,	yang	penting	dapat	
melihat	wajah	dan	gerak-gerak	tubuh	peserta	didik.	Sekali	
lagi	bahwa	pengamatan	ditekankan	pada	kegiatan	belajar	
peserta	 didik,	 apakah	 dengan	penerapan	RPP	 yang	 telah	
disusun	 bersama	 tersebut,	 peserta	 didik	 tampak	 belajar	
dengan	motivasi	dan	semangat	tinggi,	kelas	menjadi	hidup,	
atau	ada	peserta	didik	yang	memerlukan	perhatian	khusus,	
atau	 hal-hal	 lainnya	 yang	 penting	 yang	 terkait	 dengan	
proses	pembelajaran.	

3. Pada	dasarnya	pengamat	tidak	boleh	melakukan	intervensi	
selama	melakukan	pengamatan,	baik	terhadap	dosen,	guru	
maupun	siswa.	

	 Setelah	 selesai	 melaksanakan	 implementasi	 rencana	
pmbelajaran	dan	observasi	langsung	dilakukan	kegiatan	refleksi,	
dengan	acara	sebagai	berikut.	
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1. Diskusi	 refleksi	 dipimpin	oleh	 seorang	moderator	dan	kalau	
perlu	ada	notulis.	

2. Lebih	 dulu	 dosen	 atau	 guru	 yang	 mengimplementasikan	
rencana	 perkuliahan	 (dosen/guru	 model)	 oleh	 moderator	
diberikan	 kesempatan	 untuk	 menyampaikan	 kesan	 dan	 hal	
lain	 yang	 dipandang	 penting	 dalam	 mengimplementasikan	
rencana	pembelajaran.	

3. Para	pengamat	menyampaikan	tanggapan	atau	hal-hal	penting	
dalam	pelaksanaan	 pembelajaran	 yang	perlu	perbaikan	atau	
perlu	 dilanjutkan	 pada	 siklus	 berikutnya.	 Hal	 yang	
disampaikan	 oleh	 pengamat	 harus	 didasarkan	 pada	 hasil	
analisis	dari	pengamatannya,	bukan	hanya	berdasar	pada	teori	
atau	opini.	

4. Jika	 ada	 pakar/narasumber	 yang	 hadir	 maka	 diberi	
kesempatan	 untuk	 menyampaikan	 komentar	 akhir,	 untuk	
memberi	masukan	tentang	pembelajaran	atau	proses	Lesson	
Study.	

5. Pada	akhir	kegiatan	diskusi	refleksi	moderator	menyampaikan	
ringkasan	 hasil	 diskusi	 atau	 kesimpulan	 yang	 dianggap	
penting.	 Hasil	 tersebut	 berupa	 hal-hal	 yang	 baik	 untuk	
dilanjutkan	dan	saran-saran	perbaikan	sebagai	pertimbangan	
dalam	menyusun	perencanaan	perkuliahan	berikutnya.	

Pedagogycal	 Content	 Knowledge	 (PCK)	 guru	 dapat	
dikembangkan	 melalui	 Lesson	 study	 secara	 bertahap	 dan	
berkelanjutan	melalui	 pengkajian	pembelajaran	 secara	 intensif.	
Kegiatan	 pengembangan	 ini	 dilakukan	 dengan	 membangun	
budaya	 saling	 memfasilitasi,	 saling	 belajar,	 saling	 mengoreksi,	
saling	menghargai,	dan	tukar	menukar	gagasan	secara	fleksibel.		

Di	 sisi	 lain,	 Lesson	 Study	 juga	 memberi	 dampak	 terhadap	
peningkatan	 kualitas	 individu	 sehingga	 dapat	 mempengaruhi	
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kegiatan	belajar.	Konsep	ini	disebut	sebagai	kecerdasan	berpikir	
dan	 bersikap.	 Kecerdasan	 berpikir	 dan	 bersikap	 yang	 dapat	
dikembangkan	 dalam	 bentuk	 ketekunan,	 kerjasama,	 tanggung	
jawab,	dan	dorongan	untuk	bekerja	keras.	
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BAB  6 

MENCARI TAHU PENYEBAB KESALAHAN 
SISWA DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA 

 

	
	
	

A. Siapa	yang	Salah?	
enyalahkan	bukanlah	tindakan	yang	bijak,	namun	tidak	
sedikit	 orang	 setuju	 bahwa	 kesalahan	 merupakan	
akibat	 dari	 ketidaksesuaian	 antara	 teori	 dan	 relitas.	

Begitupun	halnya	dalam	pembelajaran	matematika.	Guru	sebagai	
pendidik	 pun	 tidak	 jarang	 melakukan	 kesalahan	 baik	 dalam	
mengajar,	menyususn	 strategi	 pengajaran	 bahkan	 sampai	 pada	
tahap	 penilaian	 sehingga	 pengajaran	 yang	 dilakukan	 terkesan	
asal-asalan.	Di	sisi	lain,	siswa	sebagai	objek	pengajaran	juga	kerap	
mengalami	 kesalahan	 baik	 dalam	 hal	 melakukan	 prosedur	
matematis	 atau	mengembangkan	 kerangka	 konsep.	 Apakah	 hal	
ini	merupakan	akibat	dari	kegagalan	guru?	

	Dalam	 hal	 ini	 peran	 guru	 tentu	 sangat	 penting	 untuk	
mengantisipasi	 terjadinya	kesalahan	 siswa.	Konsekuensi	 hal	 ini	
tentu	 saja	membuat	 guru	 harus	 faham	 betul	 kebutuhan	 siswa,	
termasuk	cara	berpikir	siswa	mereka.	Keberadaan	PCK	menuntut	
guru	 untuk	 selalu	 melakukan	 perubahan	 dan	 memungkinkan	
setiap	 guru	 dapat	 merancang	 skenario	 pembelajaran	 inovatif,	
memiliki	ciri	khas,	dan	tentu	saja	bedasarkan	pada	pemenuhan	
kebutuhan	 belajar	 siswa.	 Salah	 satu	 aspek	 penting	 dalam	 PCK	
adalah	 aspek	 pengetahuan	 tentang	 siswa	 atau	 knowledge	 of	

M	
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students	 (KS).	 Pengetahuan	 tentang	 siswa	mencakup	 cara-cara	
yang	digunakan	guru	untuk	mengetahui	pengetahuan	siswanya,	
cara	 mendiagnosa	 potensi-potensi	 masalah	 yang	 mungkin	
muncul,	 sekaligus	 cara	 memecahkannya.	 	 Dalam	 istilah	 lain,	
proses	 ini	 dapat	 dikategorikan	 sebagai	 metakognisi	 guru	
terhadap	siswa.		

Kemampuan	guru	 dalam	memahami	 proses	 berpikir	 siswa	
memungkinkan	 terjadinya	 dinamika	 pembelajaran,	 mengingat	
setiap	 siswa	 memiliki	 kemampuan	 yang	 berbeda-beda	 dan	
berpotensi	menimbulkan	problem	yang	berbeda	pula.	Tantangan	
ini	 begitu	 menarik	 untuk	 dikupas	 lebih	 mendalam	 guna	
memproyeksikan	 segala	 tindakan	 yang	 dapat	 dilakukan	 guru	
dalam	 mengatasi	 kasus-kasus	 pembelajaran	 dalam	 kelas.	 Mari	
kita	perhatikan	gambar	berikut!	

	
	

Menurut	 Hawkins	 (2012,	 p.10)	 bahwa	 terdapat	 tiga	
komponen	 pengetahuan	 utama	 yang	 esensial	 bagi	 guru	 dalam	
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mengajar	 matematika.	 Ketiga	 komponen	 tersebut,	 yaitu:	 (1)	
knowledge	of	mathematics,	 (2)	 knowledge	of	 teaching,	 dan	 (3)	
knowledge	of	students.	

Pada	Gambar	1	di	atas,	Hawkins	mengidentifikasi	beberapa	
irisan	 utama	 yang	 dapat	 terjadi	 dari	 tiga	 komponen	 utama	
pengetahuan	 guru.	 Irisan	 dari	 ketiga	 lingkaran	 tersebut	
merupakan	 irisan	 yang	paling	penting	 untuk	 pengajaran	 setiap	
topik	 yang	 diberikan.	 Interaksi	 ini	 menggambarkan	 apa	 yang	
Shulman	(1987)	sebut	PCK.	Ini	adalah	jenis	pengetahuan	tertentu	
yang	terjadi	ketika	guru	mengintegrasikan	pengetahuan	konten	
matematika,	pengajaran	dan	pembelajaran.	

Lantas	 bagaimana	 jika	 pada	 aspek	 KS	 (Knowledge	 of	
Students)	atau	pada	lingkaran	C,	terjadi	beberapa	kasus	seperti;	
(a)	 guru	 tidak	 memiliki	 pengetahuan	 tentang	 matematika,	 (b)	
guru	 tidak	 memiliki	 pengetahuan	 tentang	 mengajar,	 (c)	 tidak	
mengetahui	 strategi	 dan	 manajemen	 kelas	 dan	 (d)	 guru	 tidak	
dapat	 memformulasi	 konsep	 matematika	 sedemikian	 rupa	
sehingga	siswa	dapat	memahaminya.		

Keempat	 kasus	 diatas	 berakibat	 pada	 kacaunya	 praktik	
pengajaran.	Dapat	kita	bayangkan	sebuah	kereta	api	yang	melaju	
dengan	muatan	penuh,	berjalan	tanpa	tujuan	dan	stasiun.	Inilah	
analogi	 yang	 cocok	 untuk	 mewakili	 keempat	 kasus	 diatas.	
Bagaimana	 mungkin	 sebuah	 konsep	 sederhana	 dapat	 diterima	
siswa,	 jika	 guru	pun	 tidak	 lebih	dahulu	memikirkan	konsep	 itu	
bekerja	dalam	otak?	

Penting	 kita	 camkan	 bahwa	 	 “PCK	 dalam	 pembelajaran	
matematika	 adalah	 kemampuan	 seorang	 guru	 menggunakan	
pengetahuannya	 tentang	 matematika,	 untuk	 membedah	 dan	
mengupas	 topik-topik	 matematika	 dan	 menghadirkan	 isi	 topik	
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tersebut	dalam	cara-cara	yang	menjadikan	siswa	sukses	belajar	
matematika”.		
Guru	 seharusnya	 dapat	 mendemonstrasikan	 keluasan,	
kedalaman,	keterhubungan	pengetahuan	isi	dan	keseluruhannya	
digunakan	 untuk	 mengekspresikan	 solusi	 matematika	 (Ma,	
1999).	

B. Mengapa	Miskonsepsi	Bisa	Terjadi?	
Konsep,	 meski	 banyak	 orang	 dapat	 mendefinisikannya	

dengan	benar,	namun	tidak	banyak	pula	yang	dapat	menyadari	
keberadaan	 konsep	 secara	 tepat.	 Hal	 ini	 disebabkan	 karena	
konsep	 bekerja	 secara	 abstrak,	 diawali	 secara	 visual	 hingga	
berujung	pada	abstraksi/penalaran	dalam	otak	manusia.	Dalam	
matematika	 pun,	 letak	 konsep	 kian	 strategis	 dan	 merupakan	
aspek	dasar	dalam	pengembangan	keilmuan	matematika	secara	
menyeluruh.	 Bahkan	 bisa	 disebut	 bahwa	 matematika	 kian	
“mahal”	 karena	 cara	 kerja	 konsep	 di	 dalamnya	 begitu	 unik.	
Asumsi	inilah	yang	mendasari	suatu	argumen	bahwa	matematika	
adalah	seni	pikir	yang	logis.		

Konsep	mendorong	manusia	untuk	berfikir.	Konsep	dibentuk	
dengan	 menggolongkan	 hasil-hasil	 pengamatan		 dalam	 suatu	
kategori	 tertentu.	 Konsep	 disebut	 abstraksi	 karena	 konsep	
menyatakan	 proses	 penggambaran	 pada	 berbagai	 pengalaman	
aktual.	 Proses	 abstraksi	 inilah	 yang	menjadi	 atribut/ciri	 dalam	
pengembangan	konsep	matematika.		

Konsep	matematika	 berhubungan	 satu	 sama	 lain	 sehingga	
membentuk	 jejaring	 konsep.	 Kecerdasan	 seseorang	merupakan	
salah	 satu	 indikasi	 bahwa	 jejaring	 konsep	 dalam	 proses	
mentalnya	begitu	kuat,	 lengkap,	dan	tersusun	secara	sistematis.	
Hal	ini	juga	terungkap	dari	gaya	bahasa,	sistematika	kalimat	dan	
tata	 cara	 pengucapan	 ketika	 seseorang	 berbicara.	 Ketika	
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memecahkan	 masalah	 matematika,	 kuatnya	 jejajring	 konsep	
dapat	 dilihat	 dari	 fleksibilitas	 cara	 kerja	 dan	 banyaknya	
kemungkinan	 penyelesaian	 yang	 dihasilkan.	 Oleh	 karena	 itu,	
matematika	 begitu	 menghargai	 proses	 berpikir,	 tanpa	
menyampingkan	hasil	kuantitaif/scoring	dari	proses	tersebut.	

Berdasarkan	 hal	 tersebut,	 konsep	 dalam	 otak	 siswa	
terbentuk	 ketika	 mereka	 mengamati	 suatu	 objek	 matematika	
secara	visual.	Kemudian	memberikan	 tanggapan	mental	berupa	
informasi	 yang	 tersimpan	 dalam	 pemikirannya.	 Misalkan	 anak	
SMP	kelas	VIII	diminta	mengamati	sebuah	lingkaran,	maka	dalam	
proses	mentalnya	 (otak)	 akan	 tergambar	bentuk-bentuk	benda	
seperti	jam	dinding,	roda	sepeda,	roda	mobil	dan	lainnya.	Konsep-
konsep	ini	telah	ada	berdasarkan	pengamatan	mereka	terhadap	
lingkungan	sekitarnya	dan	dimiliki	siswa	sebelum	pembelajaran,	
sehingga	keadaan	ini	disebut	sebagai	Prakonsepsi.	

Prakonsepsi	 dipengaruhi	 oleh	 beberapa	 faktor	 antara	 lain	
pengalaman	 langsung,	 pengalaman	 berpikir,	 pengalaman	 fisik	
dan	 emosional	 melalui	 proses-proses	 sosial.	 Setiap	 siswa	
memiliki	 prakonsepsi	 yang	 berbeda-beda	 tergantung	 dari	 cara	
mereka	bernalar.	 	Siswa	yang	memiliki	prakonsepsi	yang	sesuai	
dengan	kaidah	matematis,	akan	mudah	menerima	pelajaran	dan	
berlaku	 sebaliknya.	 Kelompok	 siswa	 yang	 tidak	 berhasil	
menyesuaikan	 prakonsepsi	 dalam	 otaknya	 berdasarkan	prinsip	
matematika	akan	mengalami	suatu	kegagalan	memahami	konsep,	
atau	 kita	 kenali	 dengan	 istilah	Miskonsepsi.	Miskonsepsi	 dapat	
bertahan	lama	jika	tidak	ditindaklanjuti	guru	sejak	dini.			

Peran	 guru	 sangat	 diperlukan	 untuk	 mengakomodasi	
prakonsepsi	siswa	yang	beragam.	Oleh	karena	 itu,	 dalam	 tahap	
awal	pembelajaran	 sebaiknya	kita	mengoptimalkan	daya	visual	
anak	melalui	benda-benda	manipulatif	dan	visual	spasial,	berupa	
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alat	peraga,	animasi,	atau	video.	Strategi	mengajar		seorang		guru		
juga	 	harus	 	disesuaikan	dengan	kebutuhan	 	dan	 	situasi	 	 siswa	
(Purwoko,	2017).	 	Di	sisi	 lain,	proses	rekonstruksi	konsep	 juga	
harus	 berjalan	 sesuai	 prinsip	 Guided	 reinventio	 yang	 sangat	
menganjurkan	 proses	 matematisasi	 dilakukan	 secara	 induktif.	
Matematika	 dengan	 bimbingan	 guru	 harus	 ditemukan	
sebagaimana	matematika	itu	ditemukan.		

Ke	depan,	guru	harus	lebih	berani	memberikan	kesempatan	
yang	lebih	banyak	kepada	siswa	untuk	mengambil	peran	dalam	
pembelajaran.	Fauzi,	(2014)	menjelaskan	bahwa	aspek	keaktifan	
siswa	harus	dibangun	melalui	serangkaian	kegiatan	penyelidikan.	
Penyelidikan	yang	sistematis	akan	memunculkan	beragam	solusi	
dan	dapat	membangun	kemampuan	berfikir	divergen	siswa.	

C. Strategi	Mengatasi	Miskonsepsi	
	 Miskonsepsi	 dapat	 diatasi	 dengan	 menerapkan	 pola	
pembelajaran	yang	tepat,	berdasarkan	perencanaan	yang	matang.	
Pada	 bagian	 kali	 ini	 penulis	 akan	 memposisikan	 Lesson	 Study	
sebagai	 salah	 satu	 upaya	 untuk	 mengatasi	 masalah	 tersebut.	
Berikut	 ini	 merupakan	 hasil	 pengamatan	 pembelajaran	 yang	
memuat	 bentuk-bentuk	 miskonsepsi	 siswa	 serta	 strategi	
penyelesaiannya.	
Tabel	6.1.	Aktivitas	Lesson	Study	&	Bentuk	Miskonsepsi	Siswa	

	
Tahapan	lesson	study	 Bentuk	miskonsepsi	

(1)	 (2)	 (3)	
(4)	

Plan	 Do	 See	
Penemuan	
konsep	luas	
permukaan	
prisma	
disajikan	
dalam	LKS	

a) Guru	
menjelaskan	
materi	
prasyarat	
tentang	luas	
bangun	datar.	

a) Siswa	tidak	
dapat	
membedakan	
rusuk	dan	
sisi	pada	
sebuah	

a) Siswa	tidak	bisa	
membedakan	
bangun	datar	dan	
bangun	ruang	

b) Siswa	tidak	dapat	
menyebutkan	
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Tahapan	lesson	study	 Bentuk	miskonsepsi	
(1)	 (2)	 (3)	

(4)	
Plan	 Do	 See	

b) Guru	
menjelaskan	
bangun-
bangun	datar	
pembentuk	
prisma	

c) Guru	
menjelaskan	
prisma	
melalui	
benda-benda	
konkret.	

bangun	
ruang	

b) Siswa	tidak	
dapat	
menyebutkan	
luas	bangun-
bangun	datar	
dengan	
benar.	

	

rumus	luas	
bangun	datar	yang	
membentuk	
prisma	

c) Siswa	tidak	dapat	
menyebutkan	
jenis-jenis	bangun	
datar	yang	
membentuk	
prisma.	

d) Siswa	tidak	dapat	
membedakan	sisi	
tegak	dan	sisi	alas	
prisma.	

e) Siswa	tidak	dapat	
menjumlahkan	
luas	setiap	bidang	
pembentuk	
prisma	

f) Siswa	tidak	dapat	
menyederhanakan	
bentuk	aljabar	
rumus	luas	
permukaan	
prisma	

g) Siswa	tidak	dapat	
menyimpulkan	
rumus	luas	
permukaan	
prisma.	

Setiap	
kelompok	
mendapatkan	
alat	peraga	
berupa	model	
jaring-jaring	
prisma	dan	
video	animasi	
pembentukan	
prisma	

a) Siswa	
mengamati	
proses	
pembentukan	
prisma	dalam	
video.	

b) Siswa	
membuka	
model	prisma	
menjadi	
jaring-jaring	

c) Siswa	
menghitung	
luas	setiap	
bidang	pada	
jairng-jaring	
kemudian	
menjunlahkan	
luasan	setiap	
bidang.	

d) Guru	
membimbing	
siswa	dengan	
teknik	
scaffolding.	

	

a) Guru	terlalu	
dominan	
dalam	
membantu	
siswa.	

b) Tidak	semua	
siswa	aktif	
karena	
jumlah	LKS	
terbatas.	

c) Manipulasi	
aljabar	siswa	
tergolong	
lemah.	

d) Petunjuk	LKS	
tidak	
difahami	
siswa.	
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Tahapan	lesson	study	 Bentuk	miskonsepsi	
(1)	 (2)	 (3)	

(4)	
Plan	 Do	 See	

Terdapat	tes	
kelompok	dan	
tes	individu	

a) Guru	
membimbing	
siswa	
mengerjakan	
tes	kelompok	

b) Soal	individu	
dijadikan	
sebagai	
pekerjaan	
rumah	

Jumlah	soal	
sebaiknya	
dikurangi	dan	
disesuaikan	
dengan	alokasi	
jam	pelajaran	

	
Materi	 pembelajaran	 adalah	 luas	 permukaan	 prisma.	

Pembelajaran	 materi	 ini	 didesain	 dengan	 model	 pembelajaran	
kooperatif	melalui	teknik	penemuan	terbimbing.	Untuk	mencapai	
hal	 tersebut,	 dosen	 pendamping	 dan	 guru	 model	 mendesain	
pembelajaran	 sedemikian	 hingga	memungkinkan	 siswa	 terlibat	
secara	aktif	melalui	lembar	kerja	siswa	(LKS).	LKS	yang	disusun	
berisi	 sejumlah	 petunjuk	 instruksional	 dan	 isian	 yang	 harus	
dikerjakan	oleh	siswa.	Petunjuk	 instruksional	diharapkan	dapat	
membimbing	 siswa	 secara	 mandiri	 tanpa	 harus	 mendapatkan	
bimbingan	 langsung	 dari	 guru,	 sedangkan	 daftar	 isian	 dibuat	
dengan	 tujuan	 untuk	 membangun	 penalaran	 siswa	 secara	
berkelanjutan,	 dengan	 cara	 membuat	 hubungan	 informasi	
sederhana	menjadi	informasi	yang	kompleks.	Selain	itu	diberikan	
juga	alat-alat	peraga	manipulatif	berupa	model	balok	dan	kubus	
dari	kertas	karton.		

Penggunaan	 alat	 peraga	 dapat	 meminimalisir	 tingkat	
keabstrakkan	konsep	prisma.	Sejalan	dengan	hasil	riset	Yensy.	B	
(2012)	 yang	 menjelaskan	 bahwa	 penerapan	 metode	
pembelajaran	 dengan	 menggunakan	 alat	 peraga	 khususnya	
bidang	studi	matematika	didasari	kenyataan	bahwa	pada	bidang	
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studi	 matematika	 terdapat	 banyak	 pokok	 bahasan	 yang	
memerlukan	alat	bantu	untuk	menjabarkannya,	diantaranya	pada	
materi	 prisma.	 Melalui	 alat	 peraga,	 baik	 guru	 maupun	 siswa	
dalam	berinteraksi	dalam	hal	bertanya	dan	memberikan	bantuan.	
Teknik	 guru	 membantu	 siswa	 merupakan	 salah	 satu	 bentuk	
knowledge	of	students.	

Kombinasi	 pemberian	 LKS	 dan	 alat	 peraga	 diharapkan	
dapat	membangun	partisipasi	siswa	dalam	pembelajaran,	sebab	
pemicu	 utama	 rendahnya	 hasil	 belajar	 matematika	 di	 sekolah	
tersebut	adalah	keaktifan	siswa	yang	tergolong	rendah.	Selain	itu,	
tim	dosen	dan	guru	juga	merancang	beberapa	jenis	alat	evaluasi	
berupa	tes	pemecahan	masalah	yang	terintegrasi	dalam	LKS	dan	
tes	individu	yang	diberikan	menjelang	akhir	pembelajaran.	Kedua	
jenis	 tes	 ini	 memiliki	 tujuan	 yang	 berbeda.	 Tes	 dalam	 LKS	
bertujuan	 untuk	melatih	 siswa	 bekerja	 secara	 kelompok	 untuk	
menerapkan	 konsep	 yang	 mereka	 temukan	 dalam	 pemecahan	
masalah,	 sedangkan	 tes	 individu	 bertujuan	 untuk	 menguji	
pemahaman	konsep	mereka	secara	mandiri.	Secara	keseluruhan,	
tahapan	 plan	 berorientasi	 pada	 pembelajaran	 yang	 diharapkan	
dapat	membantu	siswa	membangun	dan	mengembangkan	ide-ide	
mereka	 secara	 berkelanjutan.	 Penilaian	 tidak	 didasarkan	 pada	
hasil	akhir,	namun	lebih	difokuskan	pada	perubahan	tingkah	laku	
siswa	dalam	mengekspresikan	ide-ide	mereka	secara	mendalam.		
	 Ketika	 memulai	 pembelajaran,	 guru	 terlebih	 dahulu	
menyampaikan	 tujuan	 pembelajaran	 yaitu	 menemukan	 luas	
permukaan	 prisma	 dan	 menggunakannya	 dalam	 pemacahan	
masalah.	 Ketika	 melakukan	 apersepsi,	 guru	 tidak	 menjelaskan	
secara	 langsung	 mengenai	 fakta-fakta	 yang	 terkait	 dengan	
prisma,	 namun	 disampaikan	 melalui	 contoh-contoh	 dan	
pertanyaan	yang	bersifat	membimbing	siswa	untuk	membangun	
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definisi	dari	beberapa	istilah	dalam	prisma,	seperti	istilah	rusuk	
dan	 bidang.	 namun	 siswa	 tidak	dapat	membedakan	 pengertian	
rusuk	 dan	 bidang.	 Guru	 mengatasi	 hal	 ini	 dengan	 mengambil	
sebuah	prisma	segitiga	dan	menunjuk	bagian	tepi	prisma	tersebut	
dan	 menyebutnya	 sebagai	 rusuk.	 Sisi-sisi	 ditunjukkan	 dengan	
cara	mengusap	bidang-bidang	yang	membentuk	prisma.	

	
Dalam	 pelaksanaan	 pembelajaran,	 media	 visual	 diatas	

digunakan	 saat	 memulai	 pembelajaran	 yaitu	 pada	 tahap	
penyampaian	informasi.	Media	konkret	digunakan	di	kegiatan	inti	
pembelajaran,	 dengan	 cara	 membagikan	 media	 ke	 setiap	
kelompok	siswa	dengan	tujuan	untuk	mendorong	aktivitas	siswa	
dalam	pembelajaran.	Aktivitas	siswa	terlihat	ketika	mereka	mulai	
memegang	 model	 prisma,	 menggunting,	 dan	 mengukurnya.	
Selama	 terlibat	 dalam	 aktivitas	 pembelajaran,	 guru	 tidak	
menjelaskan	materi/petunjuk	di	papan	tulis	namun	guru	selalu	
mengunjungi	 setiap	 kelompok	 meskipun	 petunjuk	 kerja	 sudah	
ditulis	dalam	lembar	kerja.	

Guru	 menginstruksikan	 setiap	 siswa	 untuk	 menyelidiki	
model	jaring-jaring	prisma,	namun	tidak	semua	siswa	melakukan	
hal	tersebut.	Oleh	karena	itu	guru	memberikan	bantuan	terbatas	
dengan	tekni	scaffolding	pada	bagian-bagian	yang	sulit	dikerjakan	
oleh	 siswa.	 Kegiatan	 guru	 masih	 dominan	 sehingga	 penemuan	
terbimbing	 yang	 direncanakan	 tidak	 berjalan	 sebagaimana	
mestinya	sebab	siswa	tidak	terbiasa	bekerja	mandiri	dan	hanya	
menunggu	petunjuk	dari	guru.	Proses	ini	membutuhkan	banyak	
waktu	 sehingga	 alokasi	 waktu	 yang	 tidak	 sesuai	 dengan	
perencanaan.	 Akibatnya	 penilaian	 individu	 maupun	 kelompok	
tidak	dapat	dilakukan	karena	waktu	sudah	habis.		
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Permasalahannya	 terletak	 pada	 rendahnya	 kemampuan	
manipulasi	 aljabar	 siswa,	 khususnya	 dalam	menggunakan	 sifat	
distributif.	 Siswa	 hanya	 dapat	menghitung	 ukuran	 ukuran	 luas	
setiap	 bidang	 namun	 belum	 dapat	 menuliskannya	 ke	 dalam	
bentuk	 aljabar.	 Kesulitan-kesulitan	 yang	 dialami	 siswa	
merupakan	 indikasi	 bahwa	 mereka	 tidak	 mampu	 mengingat	
konsep,	 ketidakmampuan	 mendeduksi	 informasi	 yang	 berguna	
dari	 suatu	 konsep	 dan	 kurangnya	 kemampuan	 memahami	
(schematic	 knowledge)	 yang	 ditunjukkan	 dengan	 kurang	
lengkapnya	siswa	dalam	menuliskan	rumus	(Tanjungsari,	2012).	
Cara	guru	mengatasinya	adalah	dengan	memberikan	contoh	luas	
satu	persegi	panjang,	kemudian	siswa	diminta	mengikuti	contoh	
yang	sudah	ada.	

Rumus	 luas	 permukaan	 prisma	 dapat	 dibuktikan	 dengan	
melibatkan	 penggunaan	 alat	 peraga	 konkret	 (jaring-jaring	
prisma),	alat	peraga	visual	(powerpoint	dan	video	prisma)	dan	
LKS.	Selebihnya	peran	guru	juga	sangat	mendukung	tercapainya	
hasil	 ini.	 Meskipun	 mendominasi	 pembelajaran,	 namun	 guru	
tampak	 lihai	 dalam	 mengatasi	 setiap	 kesulitan-kesulitan	 siswa	
melalui	 berbagai	 macam	 cara.	 Dimulai	 dari	 pertanyaan	 yang	
bertujuan	menggiring	pemahaman	dan	daya	nalar	siswa,	melalui	
pemisalan	kata-kata	atau	 istilah	yang	dapat	mengurangi	tingkat	
keabstrakan	 suatu	 simbol/bentuk	 aljabar.	 Semuanya	 dilakukan	
secara	sistematis	meskipun	belum	sepenuhnya	konstruktivis.		

Dari	 pembelajaran	 ini,	 setidaknya	 terdapat	 catatan	 penting	
bahwa	 keluwesan	 guru	 dalam	 menggunakan	 pendekatan-
pendekatan	dalam	membimbing	siswa	merupakan	ciri	khas	dari	
knowledge	of	students	dalam	PCK.	Sejalan	dengan	hal	 tersebut,	
Mahmudi	 (2009)	 menjelaskan	 bahwa	 perubahan	 strategi	
mengajar	merupakan	hal	yang	wajar,	 terlebih	ketika	menyikapi	
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tuntutan	keadaan	siswa	yang	dinamis.	Reaksi	atau	respon	siswa	
yang	tak	terduga,	seperti	diskusi	yang	tidak	bisa	berjalan	dengan	
baik,	tidak	satupun	soal	yang	disiapkan	dapat	dikerjakan	siswa,	
atau	 tidak	ada	siswa	yang	bersedia	menjelaskan	 jawabannya	di	
depan	kelas	perlu	diantisipasi	dengan	cepat	oleh	guru.	Kepekaan	
guru	 dalam	 membaca	 situasi	 kelas	 merupakan	 indikasi	 bahwa	
guru	 memiliki	 pengetahuan	 yang	 benar	 tentang	 keadaan	
siswanya.	Sebagai	kesimpulan,	pengkategorian	miskonsepsi	dan	
jenis-jenis	 pengetahuan	 guru	 yang	 digunakan	 untuk	mengatasi	
miskonsepsi	siswa	dapat	dilihat	pada	tabel	berikut	ini!	

	

Tabel	6.2.	Bentuk	Miskonsepsi	Siswa	&	Jenis	Knowledge	of	
Students	Guru	

Bentuk	
Miskonsepsi	

Level	
Kognitif	

Domain	
Miskonsepsi	

Pengetahuan	Guru	
untuk	Mengatasi	
Miskonsepsi	

Siswa	tidak	bisa	
membedakan	
bangun	datar	dan	
bangun	ruang	

C2	
Pemahaman	
konsep	

a. Memberi	
model/bentuk	
benda	 bangun	
datar	 dan	 ruang	
kepada	siswa.	

b. Meminta	 siswa	
mengidentifikasi	
ciri-ciri	
keduanya.	

c. Menuliskan	
perbedaan	
keduanya.	

Siswa	tidak	dapat	
menyebutkan	
rumus	luas	
bangun	datar	yang	
membentuk	
prisma	

C1	
Pengetahuan	

awal	

a. Meminta	 siswa	
membaca	 kasus	
atau	
permasalahan	
yang	melibatkan	
luas	 bangun	
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Bentuk	
Miskonsepsi	

Level	
Kognitif	

Domain	
Miskonsepsi	

Pengetahuan	Guru	
untuk	Mengatasi	
Miskonsepsi	
datar	 tertentu	
melalui	 bahan	
bacaan	 yang	
dibuat	 khusus	
oleh	guru.	

b. Meminta	 siswa	
menuliskan	
kembali	 rumus-
rumus	luas	yang	
sudah	
diidentifikasi.	

Siswa	 tidak	 dapat	
menyebutkan	
jenis-jenis	 bangun	
datar	 yang	
membentuk	
prisma	

C1	
Pengetahuan	

awal	

a. Guru	
memberikan	
contoh	 dan	 non	
contoh	 dari	
beberapa	
bangun	datar.	

b. Siswa	 diminta	
untuk	
menuliskan	
semua	
kesamaan	 dan	
perbedaan	 dari	
beberapa	
bangun	datar.	

Siswa	 tidak	 dapat	
membedakan	 sisi	
tegak	 dan	 sisi	 alas	
prisma	 C2	

Pemahaman	
konsep	

a. Guru	 meminta	
siswa	 untuk	
membuat	
definisi	 tegak	
dan	 alas	 pada	
suatu	 bangun	
ruang.	
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Bentuk	
Miskonsepsi	

Level	
Kognitif	

Domain	
Miskonsepsi	

Pengetahuan	Guru	
untuk	Mengatasi	
Miskonsepsi	

b. Siswa	
mendiskusikan	
definisi	tersebut.	

Siswa	tidak	dapat	
menjumlahkan	
luas	setiap	bidang	
pembentuk	
prisma	

C3	
Penerapan	
prosedur	

a. Guru	 harus	
menyediakan	
pertemuan	
khusus	 untuk	
membahas	
operasi	 aljabar	
dan	 	 sifat-
sifatnya,	 bisa	
melalui	 les	
tambahan	dsb.	

	

Siswa	tidak	dapat	
menyederhanakan	
bentuk	aljabar	
rumus	luas	
permukaan	
prisma	

C3	
Penerapan	
prosedur	

Siswa	tidak	dapat	
menyimpulkan	
rumus	luas	
permukaan	
prisma.	

C1,	C2,	C3	

Pengetahuan	
awal,	

Pemahaman	
konsep,	dan	
Penerapan	
prosedur	

a. Menyusun	
lembar	 kerja	
siswa	 (LKS)	
yang	 spesifik	
memuat	 ketiga	
domain	 secara	
bersama-sama	
melalui	
pembelajaran	
berbasis	 lesson	
study	

b. Membuat	 alat	
peraga	 yang	
spesifik	memuat	
ketiga	 domain	
secara	 bersama-
sama	 melalui	
pembelajaran	
berbasis	 lesson	
study	
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Lesson	 study	membantu	 guru	 dalam	merefleksikan	 bentuk	

interaksi	 belajar	 siswa	 secara	 kontinu.	 Detailnya	 pengamatan	
memungkinkan	guru	dapat	memetakan	bentuk	interaksi	belajar	
sehingga	 dapat	 mengaktifkan	 setiap	 siswa	 sekaligus	 dapat	
mengakomodir	 kebutuhan	 belajar	 mereka.	 PCK	 guru	 yang	
diuraikan	melalui	lesson	study	menggambarkan	bahwa	PCK	guru	
matematika	 mempengaruhi	 pengajaran	 matematikanya.	 Li	 dan	
Yu	(2009)	menjelaskan	bahwa	bentuk	pengaruhnya	dapat	dilihat	
tidak	 hanya	 dari	 objek	 ajarnya,	 struktur	 gagasan	mengajarnya,	
tetapi	juga	dari	segi	pendidikannya,	emosi	pengajarannya,	desain	
pengajaran,	bahasa	pengajaran,	berfikir	matematika	siswa,	sikap	
belajar	siswa	dan	sebagainya.	
	 	



 
 

66 Ma’rufi, Muhammad Ilyas, Salwah, Rio Fabrika Pasandaran 
 

	 	



67 Model Add-Core 

BAB  7 

MEMBANGUN BUDAYA BELAJAR 
MATEMATIKA MELALUI REFLEKSI 

PEMBELAJARAN 

	
	

A. Merenungkan	Kualitas	Pembelajaran	
restasi	 belajar	 sejauh	 ini	 dipandang	 sebagai	 hasil	 dari	
proses	belajar	 yang	 terjadi	 secara	berkelanjutan,	 besifat	
dinamis	 dan	 progresif.	 Acapkali	 prestasi	 hanya	 dilihat	

secara	parsial,	dan	cenderung	mengabaikan	proses	yang	terjadi	di	
dalamnya.	 Kita	 sepakat	 bahwa	 di	 balik	 prestasi	 belajar	 yang	
gemilang,	 tentu	 terdapat	 proses	 belajar	 yang	 benar,	 dan	 perlu	
difahami	 bahwa	 setiap	 untaian	 kejadian	 proses	memiliki	 motif	
tertentu	dari	pelakunya	berupa	motivasi,	kesadaran,	ketekunan,	
dan	 rasa	 percaya	 diri.	 Semuanya	 merupakan	 faktor-faktor	
pembangun	 sistem	 budaya	 belajar	 yang	 berlaku	 di	 kalangan	
peserta	 didik.	 Khususnya	 bagi	 mahasiswa,	 sistem	 tersebut	
memberikan	warna	tersendiri	pada	setiap	usaha	mereka	lakukan.	
Mereka	memiliki	 variasi	 tingkah	 laku	 yang	 unik,	 beragam,	 dan	
transparan.	

Setiap	siswa	yang	ketika	diberi	pertanyaan,	“apa	kamu	suka	
matematika?”,	 30	dari	34	orang	memberi	 jawaban	yang	serupa	
yaitu	“tidak”.	Inilah	fakta	yang	terjadi	di	sebuah	kelas.	jika	ditilik	
secara	detail,	maka	kita	telah	berhasil	menemukan	88,2	%	dari	34	
orang	 yang	 tidak	 memiliki	 ketertarikan	 terhadap	 matematika.	
Arti	lainnya	bahwa	hanya	ada	11,8%	mahasiswa	yang	menyukai	

P	
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matematika.	Terlepas	dari	berbagai	alasan	dan	faktor,	ini	sebuah	
fakta	 yang	 krusial	 dan	 berbanding	 terbalik	 dengan	 harapan	
pendidikan	 nasional	 yang	 menempatkan	 matematika	 sebagai	
salah	 satu	 kajian	 sains	 yang	 harus	 dimiliki	 oleh	 setiap	 peserta	
didik.		

Fakta	ini	juga	menjelaskan	bahwa	sebenarnya	masih	banyak	
hal-hal	 keliru	 dan	 belum	 terungkap	 secara	 detail,	 yang	 terkait	
dengan	 penyebab	 siswa	 tidak	 menyukai	 matematika.	 Kita	 bisa	
saja	berasumsi	bahwa	ini	merupakan	penyakit	bawaan	sejak	SMP,	
atau	 penyakit	 kronis	 sejaka	 mereka	 duduk	 di	 Sekolah	 Dasar.	
Namun	menyalahkan,	 bukanlah	 hal	 yang	 bijak	dan	 sangat	 jauh	
dari	 etika	pendidik	 yang	profesional.	Oleh	karena	 itu,	mari	 kita	
sikapi	 fakta	 ini	 dengan	 bijak,	 terus	 menelitinya	 hingga	
mengahasilkan	solusi	yang	efektif.	

Sebagai	pendidik,	kita	harusnya	sadar	bahwa	dibalik	perilaku	
setiap	individu	siswa	terdapat	motif	yang	berperan	sebagai	motor	
dalam	aktivitas	kesehariannya.	Bukankah	kita	sadar	bahwa	setiap	
orang	berpeluang	menciptakan	budaya,	minimal	budaya	tersebut	
berlaku	 pada	 dirinya	 sendiri.	 Budaya	 belajar	 merupakan	 hasil	
olah	 rasa,	 cipta,	 dan	 karsa	 dari	 pelaku	 belajar	 terhadap	
pembelajar	 dan	 lingkungan,	 serta	 secara	 simultan	 membentuk	
sistem	kebiasaan.	 Sistem	kebiasaan	 inilah	yang	disebut	 sebagai	
Motor	atau	budaya	belajar.		

Budaya	 memuat	 begitu	 banyak	 hal	 yang	 kompleks	 dalam	
fikiran	setiap	siswa.	Bisa	saja	terkait	dorongan	untuk	melakukan	
hal-hal	 yang	 baik	 seperti	 belajar	 secara	 sistematis,	 dorongan	
mengelola	 waktu,	 dan	 rasa	 keingintahuan	 yang	 begitu	 besar	
terhadap	 sesuatu	 yang	 baru	 dipelajarinya.	 Respon	 tersebut	
terjadi	 secara	 berkelanjutan,	 bahkan	 terjadi	 secara	 permanen.	
Inilah	yang	menjadi	cikal	bakal	budaya	belajar.	Bernilai	baik,	jika	
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siswa	dapat	mengelola	dirinya	dengan	benar,	namun	akan	salah	
ketika	 mereka	 tidak	 dapat	 mengontrol	 egonya	 sendiri.	 Namun	
sekali	 lagi	 perlu	 difahami	 bahwa	 sistem	 perilaku	 yang	
dikumpulkan	 secara	 keseluruhan	 akan	 membentuk	 budaya	
belajar.	Untuk	menjabarkan	hal-hal	tersebut	secara	detail,	maka	
perlu	dituliskan	rumusan	masalah	sebagai	berikut;	
a) Bagaimana	strategi	membangun	budaya	belajar	matematika	

yang	baik	bagi	siswa?		
b) Bagaimana	bentuk-bentuk	budaya	belajar	matematika	yang	

baik	bagi	siswa?	

B. Pentingnya	Konten	dan	Konteks	
Pembelajaran	 yang	 menyenangkan	 adalah	 pembelajaran	

yang	bermakna.	Saya	rasa	semua	setuju	dengan	ide	tersebut.	Baik	
guru	 maupun	 siswa	 harus	 mampu	 bekerjasama	 membangun	
situasi	pembelajaran	yang	menyenangkan.	Guru	berperan	sebagai	
instruktur,	 dan	 siswa	 berperan	 sebagai	 eksekutor.	 Namun	
ternyata	hal	tersebut	tidaklah	berjalan	mulus.	Beberapa	kendala	
yang	teridentifikasi	disebabkan	oleh	tidak	semua	siswa	memiliki	
fokus	yang	sama	ketika	memulai	pembelajaran.	Pikiran	mereka	
belum	sepenuhnya	tertuju	di	materi	yang	sedang	dibahas.	Untuk	
mengatasi	hal	ini,	guru	harus	memikirkan	strategi	khusus	dalam	
membuka	pembelajaran.	Tanya	jawab	dan	kuis	adalah	cara	klasik	
yang	lazim	diterapkan.	Namun	klasik	bukanlah	hal	buruk,	justru	
harus	diteruskan	untuk	membuka	dan	menyatukan	persepsi	awal	
di	kelas.	

Keterampilan	membuka	kelas	merupakan	komponen	dasar	
yang	 harus	 dimiliki	 guru.	 Tidak	 monoton	 hanya	 dengan	
memberikan	 pertanyaan	 dan	 langsung	 menunjuk	 siswa	 untuk	
menjawabnya.	Namun	hal	ini	bisa	dilakukan	sedikit	 lebih	halus,	
sebab	 ada	 saja	 siswa	 yang	 tidak	 merasa	 nyaman	 dengan	 hal	
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tersebut.	Kita	harus	berhati-hati,	sebab	rasa	tidak	nyaman	akan	
mengakibatkan	efek	buruk	di	 proses	pembelajaran	 selanjutnya.	
Untuk	 itu,	 seorang	 guru	 harus	 memposisikan	 diri	 layaknya	
seorang	“salesman”,	menawarkan	sesuatu	yang	unik	dalam	sajian	
materi	 pembelajaran,	 sebab	 hal	 yang	 unik	 kadangkala	 dapat	
membuat	 siswa	secara	keseluruhan	dapat	mengamatinya,	 tidak	
hanya	 berlaku	 pada	 orang-orang	 tertentu	 saja.	 Satu	 tujuan	
sederhana	kita	adalah	mencari	perhatian	dari	siswa	agar	mereka	
mau	“mengamati”	materi	kita.		

Dapat	 mengamati	 adalah	 hal	 lazim	 yang	 dapat	 dilakukan	
sebagian	 besar	 siswa,	 namun	 untuk	 “mau	 mengamati”	 adalah	
sebuah	 barang	 mahal	 dan	 hal	 yang	 susah	 dikerjakan	 di	 kelas.	
Sekali	 lagi	 kita	 harus	 berusaha	 untuk	 membuat	 siswa	 mau	
mengamati	dan	membuat	mereka	larut	di	dalamnya.	Berikut	ini	
dipaparkan	 cuplikan	 ilustrasi	 pembelajaran	 Luas	 Segitiga.	
Perhatikan	ilustrasi	berikut!	

Masalah	I	
PEMBAGIAN	SAWAH	

	
	
“Pak	Bondan	mewariskan	sebidang	tanah	di	lereng	bukit	

berbentuk	segitiga	kepada	tiga	orang	putranya,	seperti	pada	
gambar	di	atas.	Total	luas	tanah	adalah	216	m2”	
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Konten	 soal	 adalah	 materi	 luasan	 segitiga,	 namun	

konteksnya	adalah	“Pembagian	Sawah”.	Sekali	lagi	dalam	hal	ini	
guru	harus	pandai	memilih	kecocokan	antara	konten	dan	konteks	
materi	 yang	 akan	 diajarkan.	 Sekaligus	 menunjukkan	 kepada	
siswa	 bahwa	 matematika	 tidak	 hanya	 berbicara	 pada	 tataran	
konten	teorema	dan	rumus,	namun	dapat	ditampilkan	lebih	halus	
ke	dalam	konteks	aplikatif	dalam	kehidupan	sehari-hari.	Melalui	
konteks,	 kita	 dapat	 mengajukan	 pertanyaan	 kepada	
mahasiswa,“sudah	 adilkah	 cara	 pak	 Bondan	 membagi	 lahan	
kepada	ketiga	orang	anaknya?”.	Pertanyaan	ini	akan	membangun	
nalar	 dan	 minat	 mereka	 untuk	 menjawabnya.	 Melalui	 konteks	
tersebut,	 konten	 matematika	 yang	 sebenarnya	 membahas	

tentang	 rumus	 𝐿∆= o
p
𝑎	𝑡,	 tidak	 nampak	 mentah	 begitu	 saja.	

Rumus	ini	tampil	secara	tersirat,	sehingga	memungkinkan	siswa	
yang	alergi	dengan	rumus	 tidak	 lantas	menjadikan	hal	 tersebut	
sebagai	 beban	 pikiran,	 melainkan	 sebuah	 seperti	 sebuah	 game	
yang	menarik	untuk	dijawab.		

Hasilnya	 tenyata	 mengundang	 pemikiran	 mereka	 untuk	
menggunakan	 berbagai	 cara	 seperti	 menjumlahkan	 luas	 ketiga	
bangun	 lalu	 membaginya	 dengan	 tiga,	 menggunakan	
perbandingan,	 bahkan	 logika	 sederhana.	 Melalui	 masalah	 ini,	
siswa	 didorong	 untuk	 mengeksplorasi	 ide	 menentukan	 luas	
melalui	gambar.	Selama	ini	mereka	hanya	memahami	bahwa	luas	
segitiga	 hanya	 ditentukan	 melalui	 perhitungan.	 Pada	 gambar	
tinggi	segitiga	tidak	diketahui	dengan	pasti,	namun	mereka	dapat	
mengajukan	 dugaan/konjektur.	 Dugaan	 tersebut	 menjelaskan	
bahwa	ketiga	gambar	segitiga	yang	mewakili	luas	lahan	memiliki	
luas	yang	sama,	sebab	ketinggian	segitiga	dan	alasnya	juga	sama.	
Nampaknya	 mereka	 tidak	 lagi	 membutuhkan	 bantuan	 rumus	
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untuk	memecahkan	masalah	ini.	Tentu	ini	merupakan	ide	briliant	
yang	harus	diapresiasi.	

Fakta-fakta	 tersebut	 merupakan	 fakta	 unik	 yang	 tidak	
terduga	 sebelumnya.	 Tergolong	 sebagai	 fakta	 unik	 dan	 jarang	
ditemui	jika	guru	memulai	perkuliahan	dengan	cara	klasik,	yaitu	
dengan	langsung	menunjuk	siswa.	Sentuhan	ini	diharapkan	dapat	
menjembatani	proses	kognitif	siswa	dengan	melibatkan	keadaan	
psikis	 mereka.	 Mahasiswa	 dapat	 menjawab	 permasalahan,	
merupakan	indikasi	bahwa	otak	mereka	bekerja,	namun	jauh	di	
dalamnya	 ada	 dorongan	 mental	 yang	 membuat	 mereka	 mau	
bekerja	 dan	 mau	 memikirkannya.	 Dua	 hal	 penting	 ini	 dapat	
dijadikan	patokan	bahwa	guru	sudah	berhasil	mencuri	perhatian	
mahasiswa	di	awal	pembelajaran.	Di	sisi	lain	cara	ini	juga	dapat	
membangun	 budaya	 literasi	 untuk	 siswa.	 Guru	 menunjukkan	
keteladanan	 bahwa	 pemecahan	 masalah	 diawali	 dengan	
memahami	masalah	terlebih	dahulu	melalui	proses	telaah	bacaan.		

Proses	diatas	merupakan	konsepsi	baru	dalam	pembelajaran	
luas	segitiga.	Tidak	lagi	terjadi	secara	mekanistis,	melalui	hafalan	
dan	hitungan.	Namun	kini	 tampil	 lebih	 elegan	dan	kontekstual.	
Upaya	 yang	 dilakukan	 guru	 untuk	 menyajikan	 konsep	
matematika	 yang	 dikemas	 sedemikian	 rupa	 sehingga	 menarik	
dan	menantang	perhatian	mahasiswa,	sebenarnya	menunjukkan	
bahwa	belajar	matematika	itu	menyenangkan	karena	mahasiswa	
diajak	untuk	mau	berpikir	(Mulyana,	E.	2010:2)	

C. Membangun	Jejaring	Ide	melalui	Interaksi		
Guru	yang	serba	tahu	merupakan	hal	yang	biasa	dalam	proses	

pembelajaran.	 Namun	 untuk	 menghasilkan	 siswa	 yang	 serba	
tahu,	bukanlah	hal	yang	mudah.	Untuk	mau	tahu	saja	dibutuhkan	
dorongan	yang	luar	biasa	dari	guru.	Menghadapi	siswa	yang	pasif	
dalam	 hal	 ini	 merupakan	 tantangan	 tersendiri,	 sebab	
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membutuhkan	 cara	 khusus	 yang	 berkenaan	 dengan	 kemauan	
belajarnya.	Perlu	disadari	bahwa	pada	dasarnya	siswa	kita	tidak	
memiliki	 kesadaran	 dalam	 belajar.	 Pemikiran	 siswa	 masih	
terkungkung	 dalam	 batasan	 nilai	 benar	 atau	 salah.	 Mereka	
khawatir	 akan	 disudutkan	 ketika	 mereka	 melakukan	 hal	 yang	
salah,	dan	mereka	terlalu	bahagia	dengan	pujian	jika	melakukan	
hal	 yang	 benar.	 Dua	 hal	 ini	 harus	 dikikis	 secara	 perlahan	 oleh	
guru.	 Guru	 harus	 membuka	 jalan	 pikiran	 siswa	 bahwa	 sekecil	
apapun	 hasil	 pemikian,	 itulah	 sebuah	 prestasi.	 Ini	 akan	
mendorong	aktivitas	 siswa	untuk	 terlibat	membuat	 jejaring	 ide	
melalui	interaksi	dengan	rekan	sejawatnya.		

Secara	 filosofi,	 hal	 ini	 sudah	 lama	 dibahas	 dalam	 teori	
pembelajaran	 Kooperatif.	 Parker	 (Huda,	 2012:	 29)	
mendefinisikan	 bahwa	 kelompok	 kooperatif	 dipandang	 sebagai	
suasana	 pembelajaran	 dimana	 para	 siswa	 saling	 berinteraksi	
dalam	kelompok-kelompok	untuk	mengerjakan	tugas	akademik	
demi	 mencapai	 tujuan	 bersama.	 	 Ilustrasi	 berikutnya	 adalah	
cuplikan	pembelajaran	aljabar	sebagai	berikut.		

	
																							Masalah	II	

	
	
“Berapa	banyak	silinder	yang	dibutuhkan	agar	timbangan	

ketiga	seimbang?”	
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Materi	 aljabar	 melalui	 masalah	 2	 disajikan	 tidak	 seperti	
biasanya.	 Jika	 biasanya	 hanya	 disajikan	 melalui	 simbol	 dan	
operasinya,	 maka	 kini	 tampilan	 aljabar	 lebih	 bersifat	 “tricky”,	
yakni	 lebih	 mengundang	 trik	 dan	 penalaran.	 Penalaraan	 tidak	
selamanya	 dapat	 dilakukan	 secara	 individual,	 namun	 justru	
membutuhkan	bantuan	orang	lain.	Oleh	karena	itu,	hal	ini	memicu	
siswa	untuk	membuka	komunikasi	dengan	teman	sejawatnya.		

Jejaring	 pemikiran	 yang	 terjadi	 adalah	 cara	 mereka	
menghubungkan	 satu	 kejadian	 dengan	 kejadian	 berikutnya.	
Melalui	 diskusi,	 mereka	 dapat	 menjelaskan	 bahwa	 nilai	 satu	
silinder	setara	dengan	3	bola	pada	timbangan	pertama	dan	satu	
kubus	senilai	dengan	dua	silinder	dan	satu	bola	pada	timbangan	
kedua.	Hubungan	logis	ini	mereka	nyatakan	dalam	bentuk	simbol	
s,	k,	b,	masing-masing	untuk	mewakili	silinder,	kubus,	dan	bola.	
Ketiga	 simbol	 tersebut	 dibuat	 siswa	 sebagai	 inisial	 benda	 yang	
akan	 dinyatakan	 jumlahnya	 secara	 numerik	 ke	 dalam	 kalimat	
matematika.	 Siswa	 juga	 memahami	 bahwa	 makna	 seimbang	
dalam	timbangan	merupakan	konsep	tanda	sama	dengan	dalam	
perhitungan.	Transormasi	makna	simbol	ke	dalam	bentuk	aljabar	
merupakan	 ide	 dasar	 dalam	 pengembangan	 kemampuan	
representase	aljabar	dasar	(Pasandaran,	2016).	

Semua	 fakta	 yang	 mereka	 temukan	 dari	 dua	 timbangan	
sebelumnya,	 ternyata	 dihubungkan	 dengan	 situasi	 pada	
timbangan	ketiga.	 Saat	presentase	hasil	di	depan	kelas,	mereka	
menjelaskan	bahwa	dua	kubus	dan	satu	bola	setara	dengan	lima	
silinder.	Dua	kubus	 setara	dengan	empat	 silinder	dan	dua	bola	
ditambah	 satu	bola	 lagi.	Hasilnya,	 empat	 silinder	dan	 tiga	bola.	
Dari	 timbangan	 pertama	 nilai	 	 tiga	 bola	 setara	 dengan	 satu	
silinder,	akibatnya	pada	timbangan	ketiga	terdapat	5	silinder.		
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Proses	pengaitan	ide	tersebut	merupakan	akomodasi	dalam	
struktur	 kognitif.	 Akomodasi	 merupakan	 proses	 pembentukan	
ulang	struktur	kognitif	karena	adanya	rangsangan	masalah	baru.	
Proses	 ini	 muncul	 sebagai	 hasil	 diskusi	 yang	 mereka	 lakukan.	
Lebih	 jauh	 Webb	 (1982)	 menjelaskan	 bahwa	 membuat	 siswa	
bertanya	 satu	 sama	 lain	merupakan	 strategi	 yang	 sangat	 tepat	
dalam	 membangun	 kemampuan	 berkomunikasi	 dan	 berpikir	
kritis	 mereka.	 Berbagai	 pertanyaan	 tingkat	 tinggi	 yang	 tidak	
terduga	 sebelumnya,	 bahkan	 bisa	 muncul	 melalui	 proses	 ini.	
Berdasarkan	 hal	 ini	 jelas	 bahwa	 budaya	 bekerjasama	 dapat	
membangun	 kemampuan	 berpikir	 tingkat	 tinggi	 yang	 tidak	
terduga	sebelumnya.	

D. Menemukan	Kembali	Makna	yang	Hilang	
Bagian	 ini	 merupakan	 esensi	 dari	 pembicaraan	 kita.	 Kini,	

matematika	 telah	 kehilangan	 maknanya.	 Hal	 ini	 dipicu	 karena	
proses	penyajian	matematika	kepada	peserta	didik	terjadi	secara	
parsial.	Matematika	diajarkan	secara	mekanistis	melalui	hafalan	
rumus	dan	latihan.	Peserta	didik	dilatih	memecahkan	persoalan,	
namun	tidak	diajak	untuk	mau	berpikir.	Matematika	harus	dilihat	
secara	lengkap	antara	material	dan	formalnya,	antara	konten	dan	
konteksnya,	 juga	 antara	 teori	 dan	 aplikasinya.	Manfaat	 (2010),	
menjelaskan	 bahwa	 pembicaraan	 matematika	 akan	 berhenti	
hanya	di	kampus	jika	yang	tersaji	di	kelas	sebatas	konten	tanpa	
konteksnya.	Matematika	 tidak	 akan	menjadi	 hal	 yang	menarik,	
jika	yang	disimak	hanya	isi	materialnya	saja	tanpa	formalnya.	Pun	
matematika	akan	tampak	gersang,	jika	teori	dan	aplikasinya	tidak	
sejalan.	Beberapa	hal	tersebut	yang	menjadikan	matematika	kini	
kehilangan	makna.		

Mutadi	 (2014)	 menjelaskan	 bahwa	 belajar	 bermakna	
(meaningful	 learning)	 	merupakan	 suatu	 proses	 dikaitkannya	
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informasi	baru	pada	konsep-konsep	relevan	yang	terdapat	dalam	
struktur	 kognitif	 peserta	 didik.		 Kebermaknaan	 belajar	 sebagai	
hasil	dari	peristiwa	mengajar	ditandai	oleh	terjadinya	hubungan	
substantif	 antara	 aspek-aspek,	 konsep-konsep,	 informasi	 atau	
situasi	baru	dengan	komponen-komponen	yang	relevan	di	dalam	
struktur	kognitif	 siswa.	Proses	belajar	 tidak	 sekadar	menghafal	
konsep-konsep	 atau	 fakta-fakta	 belaka	 (root	 learning),	 namun	
berusaha	 menghubungkan	 konsep-konsep	 tersebut	 untuk	
menghasilkan	 pemahaman	 yang	 utuh,	 sehingga	 konsep	 yang	
dipelajari	akan	dipahami	secara	baik	dan	tidak	mudah	dilupakan.	
Mari	kita	simak	cuplikan	pembelajaran	berikut.	
	

Masalah	III	
	

	
	
	
	
	
	

Inilah	 sebuah	 contoh	 penyajian	 matematika	 secara	 formal,	
mengedepankan	konteks,	dan	bersifat	aplikatif.	Masalah	perairan	
di	 bumi	 adalah	 masalah	 yang	 familiar	 dengan	 kehidupan	 kita	
sehari-hari.	Dibalik	masalah	ini,	harusnya	kita	bisa	mengungkap	
bahwa	 sebenarnya	 kita	 sedang	 membahas	 materi	 operasi	
pecahan	kepada	peserta	didik.	Inilah	sisi	formal	matematika	yang	
muncul,	 tanpa	 memperlihatkan	 sisi	 materialnya	 yaitu	 bentuk-
bentuk	matematis	 dari	 pecahan.	 Konten	matematika	 juga	 tidak	
nampak	 secara	 langsung,	 namun	 diperhalus	 dengan	 balutan	
konteks	“wilayah	air	di	Bumi”	yang	begitu	dekat	dengan	nalar	dan	

Tiga puluh persen dari permukaan bumi diselimuti 
oleh daratan dan sisanya oleh air. Sembilan puluh 
tujuh persen dari air adalah air laut dan sisanya 
air tawar. Berapa persen permukaan bumi yang 

diselimuti oleh air tawar? 
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keseharian	 kita.	Masalah	 ini	 juga	 tidak	 bersifat	 teoritis,	 namun	
cenderung	 ke	 arah	 praktis	 karena	 kita	 bisa	 menjangkaunya	
dengan	 nalar	 dan	 logika	 sederhana.	 Sekali	 lagi	 ini	 merupakan	
tampilan	 matematika	 yang	 realistis	 dan	 bermakna.	 Secara	
matematis,	masalah	di	atas	dapat	dituliskan	sebagai;	

	
70% = 97%. 70%+ 𝑛	%. 70%	
70% = 70%(97% + 𝑛	%)	

1 = (97% + 𝑛	%)	
1 = (0,97 + 𝑛	%)	

𝑛	% = 1 − 0,97 = 0,03 = 3%	
	
97%. 70% =	luas	wilayah	air	laut	dari	total	perairan	bumi	
3	%. 70% = 2,1%	permukaan	bumi	yang	diselimuti	oleh	air	tawar	

Dari	masalah	ini,	harusnya	kita	bisa	memahami	bahwa	inilah	
yang	disebut	konteks,	yang	menjadikan	teks	akan	lebih	bermakna.	
Berawal	dari	 konsep	 yang	 sederhana,	 namun	 berkembang	 luas	
dan	 dan	 demikian	 banyak	 pengunannya	 dalam	 dunia	 praktis.	
Ketiga	 masalah	 di	 atas	 sebenarnya	 menjelaskan	 kepada	 kita	
bahwa	 sesungguhnya	 manfaat	 belajar	 matematika	 bisa	
didapatkan	dari	hal-hal	yang	tersurat	dan	sekaligus	dari	apa	yang	
tersirat.	Manfaat	(2010),	menuturkan	bahwa	porsi	pembelajaran	
matematika	harusnya	ditambah	pada	hal	yang	tersirat.	Tujuannya	
adalah	 untuk	menjelaskan	 bagaimana	 cara	matematika	 bekerja	
dalam	 sebuah	 masalah,	 dan	 bagaimana	 tata	 nalar	 matematika	
dapat	 membentuk	 pola	 pikir	 kita.	 Hingga	 berujung	 pada	 satu	
kesimpulan	 bahwa	 tujuan	 pembelajaran	 matematika	 harus	
mengalami	 reorientasi.	 Tidak	 hanya	 bertujuan	 untuk	
memecahkan	segelintir	persoalan	replika,	namun	lebih	jauh	dapat	
mengajarkan	kita	tentang	gaya	bernalar	secara	sistematis.	
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Berdasarkan	ketiga	 aspek	penting	diatas,	 kini	 akhirnya	kita	
harus	 mengakui	 bahwa	 merefleksi	 diri	 kita	 sebagai	 pendidik	
merupakan	 sebuah	 keharusan.	 Kegiatan	 refleksi	 pembelajaran	
yang	 kita	 lakukan	 setidaknya	 dapat	 menghasilkan	 tiga	 budaya	
yang	mendorong	aktivtas	siswa	dalam	belajar	matematika	yaitu;	
a. Budaya	literasi,	berimplikasi	pada	peningkatan	kemampuan	

siswa	 dalam	 membaca	 berbagai	 masalah	 matematis	 dari	
berbagai	 sudut	 pandang	 dan	 luwes	 dalam	 melakukan	
representase	ide	suatu	konsep	ke	konsep	lainnya.	

b. Budaya	 Interaksi,	 berimplikasi	 pada	 peningkatan	
keterampilan	bekerjasama	antara	siswa	dalam	memecahkan	
permasalahan	 matematika.	 Interaksi	 memungkinkan	
terciptanya	 saling	 ketergantungan	 positif	 dan	 mendukung	
terjadinya	proses	kooperatif	di	kelas.	

c. Budaya	 Reorientasi,	 berimplikasi	 pada	 perubahan	 cara	
pandang	siswa	terhadap	kedudukan	dan	peran	matematika.	
Matematika	 harus	 dibaca	 secara	 keseluruhan,	 baik	 antara	
teori	dan	praktik,	antara	konten	dan	konteks,	antara	bentuk	
formal	dan	materialnya.	Siswa	diharapkan	dapat	menyadari	
bahwa	matematika	merupakan	sebuah	seni	untuk	mengolah	
nalar	dan	daya	pikir	sistematis.	
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BAB  8 

STRATEGI MEMBANGUN KETERAMPILAN 
BERPIKIR MATEMATIS 

	
	
	

A. Pikiran	Sebagai	Subjek	Matematis	
atematika	 dan	 pembelajarannya	merupakan	 gagasan	
dinamis	 dan	 selalu	 menarik	 untuk	 diperbincangkan.	
Berbagai	 upaya	 pembaharuan	 yang	 bertujuan	

memperbaiki	 pendidikan	 matematika	 sudah	 sejak	 lama	
dilakukan.	 Dimulai	 dari	 rekonstruksi	 kurikulum,	 penerapan	
model-model	 	 pembealajaran	 inovatif	 melalui	 berbagai	
pendekatan,	 hingga	 penciptaan	 media	 pembelajaran	 berbasis	
teknologi	 informasi.	 Upaya-upaya	 tersebut	 merupakan	 reaksi	
yang	wajar	dilakukan	oleh	para	pelaku	dan	praktisi	pendidikan	
matematika	 mengingat	 kebutuhan	 belajar	 siswa	 dan	 tuntutan	
kurikulum	juga	kian	meningkat.		

Secara	filosofi,	matematika	harus	dipandang	mendalam	dan	
reflektif.	 Pemikiran	 reflektif	 terhadap	 matematika	 memuat	
bebrapa	hal	seperti	materi	matematika,	objek	yang	diajar,	pelaku	
pembelajaran,	 fasilitas	 belajar,	 dan	 lingkungan	 belajar	 yang	
kondusif.	 Hal-hal	 ini	 harus	 dipandang	 secara	 simultan,	 bukan	
parsial	 sedemikian	 hingga	 dapat	 membangun	 pemahaman	
mendalam	 tentang	 matematika	 dan	 cara	 mengajarkannya.	
Konsep	 ini	 merupakan	 cikal	 bakal	 munculnya	 Pedagogical	
Content	Knowledge	(PCK).	

M	
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Keberadaan	 PCK	 mulai	 menggeser	 bentuk-bentuk	
pembelajaran	secara	klasik	dan	tradisional.	PCK	memungkinkan	
setiap	 guru	 dapat	 merancang	 skenario	 pembelajaran	 inovatif,	
memiliki	ciri	khas,	dan	tentu	saja	bedasarkan	pada	pemenuhan	
kebutuhan	 belajar	 siswa.	 Salah	 satu	 aspek	 penting	 dalam	 PCK	
adalah	 aspek	 pengetahuan	 tentang	 siswa	 atau	 knowledge	 of	
students	 (KS).	 Pengetahuan	 tentang	 siswa	mencakup	 cara-cara	
yang	digunakan	guru	untuk	mengetahui	pengetahuan	siswaanya,	
cara	 mendiagnosa	 potensi-potensi	 masalah	 yang	 mungkin	
muncul,	 sekaligus	 cara	 memecahkannya.	 	 Dalam	 istilah	 lain,	
proses	 ini	 dapat	 dikategorikan	 sebagai	 metakognisi	 guru	
terhadap	 siswa.	 Kemampuan	 guru	 dalam	 memahami	 proses	
berpikir	 siswa	 memungkinkan	 terjadinya	 dinamika	
pembelajaran,	mengingat	setiap	siswa	memiliki	kemampuan	yang	
berbeda-beda	 dan	 berpotensi	 menimbulkan	 problem	 yang	
berbeda	pula.	Tantangan	ini	begitu	menarik	untuk	dikupas	lebih	
mendalam	 guna	 memproyeksikan	 segala	 tindakan	 yang	 dapat	
dilakukan	 guru	 dalam	 mengatasi	 kasus-kasus	 pembelajaran	
dalam	kelas.	

Selain	itu,	pergeseran	cara	pandang	tentang	matematika	juga	
terjadi	di	kalangan	siswa.	Siswa	memandang	matematika	hanya	
terbatas	 sebagai	 alat	 dan	 dapat	 ditulis	 melalui	
ungkapan“mathematics	as	a	tool”.	Pandangan	ini	sifatnya	relatif,	
bergantung	 dari	 kedalaman	 pemahaman	 seseorang	 dalam	
menyikapi	 matematika	 baik	 secara	 teori	 maupun	 praktis.	
Pandangan	atau	anggapan	semacam	itu	sama	sekali	tidaklah	salah	
dan	sama	sekali	juga	tidak	harus	dibuang.	Hal	yang	perlu	disadari	
adalah	penempatannya.	Kalau	dalam	pembelajaran	seorang	guru	
cenderung	 menganggap	 matematika	 sebagai	 alat,	 tidaklah	
mustahil	anak	akan	lebih	mengutamakan	“yang	penting	ada	hasil”	
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atau	 “yang	 penting	 hafal	 rumus”.	 Padahal	 melebihi	 hal	 itu,	
matematika	 merupakan	 sebuah	 seni	 berpikir	 tingkat	 tinggi	
berdasarkan	hukum	logika	yang	mengedepankan	rasionalitas	dan	
kesepakatan.	

Berpikir	merupakan	suatu	proses	mental	yang	berlangsung	
secara	 kontinyu.	 	 Proses	 yang	 dilakukan	 adalah	 memperoleh	
pengetahuan	 dan	 memanipulasi	 pengetahuan	 melalui	 aktivitas	
mengingat,	 menganalisis,	 memahami,	 menilai,	 menalar,	
membayangkan,	 dan	 berbahasa.	 Keterampilan-keterampilan	
berpikir	 tersebut	 dapat	 berpeluang	 membangun	 keterampilan	
siswa	berpikir	tingkat	tinggi,	jika	dirancang	dengan	strategi	yang	
benar.		

Nurina	&	Retnawati	(2015)	menjelaskan	bahwa	kemampuan	
berpikir	 tingkat	 tinggi	 lebih	 cenderung	 menggunakan	 logika	
daripada	 mengingat	 dan	 menghafal	 rumus,	 dengan	 demikian	
penguasaan	konsep	akan	total	dan	memungkinkan	 siswa	dapat	
menyelesaikan	masalah	matematis	 yang	 lebih	 kompleks.	 Selain	
itu,	masalah-masalah	HOT	 (Higher	Order	Thinking)	merupakan	
masalah	yang	penyelesaiannya	tidak	hanya	menggunakan	rumus	
secara	 langsung,	 memunculkan	 masalah	 yang	 	 kompleks,	
memiliki	 banyak	 solusi,	 membutuhkan	 	 interpretasi	 serta	
membutuhkan	 usaha	 yang	 keras	 dalam	 mengaitkan	 untuk	
mengambil	 keputusan.	 Hal	 ini	 menjadi	 sebuah	 tantangan	 bagi	
guru	 untuk	menciptakan	 pembelajaran	 yang	 berorientasi	 pada	
higher	order	tinking	skills	(Badjeber	&	Purwaningrum,	2018).		

Analisis	 konten	 dalam	 masalah-masalah	 HOT	 berdampak	
positif	bagi	para	guru.	Di	satu	sisi,	guru	memiliki	wawasan	dalam	
mengidentifikasi	level	analisis	(C4),	evaluasi	(C5),	dan	mencipta	
(C6),	 kemudian	 mengintegrasikannya	 ke	 dalam	 sebuah	
permasalahan	 matematika.	 Di	 sisi	 lain,	 hal	 ini	 juga	 menuntuk	
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kreativitas	 guru	 untuk	 memilih	 konteks	 yang	 sesuai	 dengan	
materi	pembelajaran.	Pemilihan	konteks	materi	yang	tepat	akan	
menstimulus	daya	nalar	siswa	dalam	proses	pemecahan	masalah.	
Stimulus	 dalam	 pembelajaran	 dapat	 dilakukan	 melalui	
pertanyaan,	 bimbingan	 terbatas,	 atau	 perintah-perintah	 yang	
bersifat	 konstruktivis.	 Pasandaran	 (2018)	 menegaskan	 bahwa	
konteks	 dalam	 asesmen	 literasi	 matematika	 adalah	 hal	 yang	
penting,	 sebab	 konteks	 membawa	 pola	 pikir	 siswa	 untuk	
mengingat	 ulang	 konsep-konsep	 yang	 telah	 dipelajarinya,	
menghubungkan	 dengan	 permasalahan,	 kemudian	
memformulasikan	suatu	solusi	yang	sesuai.			

Guru	sebagai	fasilitator	siswa	memiliki	peranan	yang	sangat	
penting	 untuk	 mencapai	 misi	 khusus	 ini.	 Keterampilan	
profesional	dan	pedagogi	 guru	dalam	merancang	pembelajaran	
dapat	 dijabarkan	 dalam	 bentuk	 pengetahuan	 subject	 matter	
meliputi;	 kemampuan	 memahami	 kaitan	 konsep-konsep,		
kemampuan	mendemonstrasikan	 pengetahuan	 prosedural,	 dan	
kemampuan	 mendesain	 kerangka/peta	 konsep	 untuk	
memudahkan	 siswa	 mempelajari	 urutan	 konsep.	 Pengetahuan	
Guru	 tersebut	 sebaiknya	 dituangkan	 ke	 dalam	 perencanaan	
pembelajaran	yang	matang,	terstruktur	dan	sistematis	(Kartika	&	
Pasandaran,	2016).	Guru	harus	mempertimbangkan	penggunaan	
pendekatan	 pembelajaran	 yang	 bersifat	 akomodatif,	 sesuai	
dengan	 latar	belakang	keadaan	 siswa,	 level	 berpikir	 siswa,	 dan	
berpotensi	membangun	lingkungan	belajar	yang	kondusif.	

Penggunaan	pembelajaran	kooperatif	merupakan	alternatif	
yang	 sifatnya	 lazim.	 Dibutuhkan	 sentuhan	 khusus	 jika	 ingin	
membangun	HOTS.	Jika	dikaitkan	dengan	penerapan	Kurikulum	
2013,	 maka	 pendekatan	 saintifik	 adalah	 solusinya,	 meskipun	
bukan	 satu-satunya	 solusi.	 Tahapan	 pembelajaran	 saintifik	
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meliputi:	 (1)	 menyatakan	 masalah;	 (2)	 	 mengumpulkan	
informasi;	 (3)	mengembangkan	hipotesis	(hipotesis	merupakan	
interpretasi	 dari	 informasi	 yang	 dikumpulkan	 oleh	 ilmuwan);	
(4).melakukan	eksperimen	untuk	menguji	keakuratan	hipotesis;	
(5)	 merekam	 dan	 menganalisa	 data	 yang	 dikumpulkan;	 (6)	
menyatakan	kesimpulan.	Adapun	langkah-langkah	pembelajaran	
dengan	 menggunakan	 pendekatan	 saintifik	 terdiri	 dari	
mengamati,	 menanya,	 mengumpulkan	 informasi,	 menalar,	
mengomunikasikan	dan	mencipta	(Wibowo,	2017).	

B. Pembelajaran	yang	Membangun	Keterampilan	Berpikir	
Banyak	model/pendekatan	pembelajaran	matematika	 yang	

berpotensi	 dapat	 membangun	 HOTS.	 Namun	 diantara	 sekian	
banyak	hal	tersebut,	guru	harus	membuat	satu	pilihan	yang	tepat.	
Beberapa	 pertimbangan	 dapat	 digunakan	 seperti	 lebih	
mengutamakan	 psikologi	 kognitif	 daripada	 behavioristik.	
Pembelajaran	 harus	 disusun	 sehingga	 siswa	 aktif	 membangun	
pengetahuan	mereka	 secara	mandiri	melalui	 sejumlah	 aktivitas	
penemuan.	Aktivitas	saintifik	mencerminkan	perubahan	perilaku	
belajar,	 namun	 motif	 utama	 pendorong	 perubahan	 tersebut	
adalah	gejala	mental	(berpikir).	Keterampilan	berpikir	seseorang	
diperoleh	melalui	pendidikan	dan	sepertiga	sisanya	berasal	dari	
genetik.	Kebalikannya	berlaku	untuk	kecerdasan,	yaitu	sepertiga	
dari	pendidikan	dan	dua	pertiga	sisanya	dari	genetik	(Mahmudi,	
2015).	

Berpikir	 merupakan	 aktivitas	 mental	 yang	 terjadi	 melalui	
perkembangan	 ide	 dan	 konsep	 di	 dalam	 diri	 seseorang.	
Perkembangan	 ide	 dan	 konsep	 ini	 berlangsung	 melalui	 proses	
interaksi	antara	bagian-bagian	informasi	yang	tersimpan	di	dalam	
struktur	 kognitif	 yang	 dimiliki	 sebelumnya,	 sehingga	 interaksi	
tersebut	 membentuk	 jalinan	 pengetahuan	 baru	 yang	 lebih	
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lengkap.	Hubungan	antara	bagian-bagian	pengetahuan	tersebut	
dan	 objek	 yang	 dipikirkan	 akan	 terbentuk	 melalui	 proses	
asimilasi	dan	akomodasi.	Kedua	proses	ini	memungkinkan	setiap	
orang	 dapat	 mengintegrasikan	 informasi	 dalam	 skema	
kognitifnya,	 bahkan	menciptakan	 suatu	 skema	baru	yang	dapat	
menghasilkan	ide	atau	konsep	baru	yang	lebih	kompleks.		

Pada	 awal	 pembelajaran,	 siswa	 harus	 untuk	 dapat	
menuliskan	 hal-hal	 penting	 dan	 membuat	 kaitan	 diantara	
informasi-informasi	 tersebut.	 Tahapan	 ini	 merupakan	 proses	
berfikir	 analisis	 (C4).	 Berpikir	 analisis	 memungkinkan	 siswa	
dapat	membongkar/merinci	suatu	informasi	yang	umum	menjadi	
informasi-informasi	 kecil.	 Informasi-informasi	 tersebut	
selanjutnya	 digunakan	 dalam	 menyusun	 rencana/strategi	
penyelesaian	masalah.	

Salah	satu	caranya	adalah	menggunakan	Lembar	Kerja	Siswa	
(LKS).	 Lembar	 kerja	 siswa	 yang	 dirancang	 oleh	 guru	
memudahkan	 siswa	 dalam	 menentukan	 strategi	 penyelesaian	
masalah.	 Sebagai	 contoh,	 pada	 pembelajaran	 kubus	 &	 balok,	
Siswa	 menuliskan	 rumus	 luas	 permukaan	 keduanya,	 lalu	
menentukan	 unsur-unsur	 yang	 diperlukan	 untuk	 menghitung	
luas	 permukaan	 kedua	 bangun	 ruang	 tersebut.	 Proses	 ini	
membimbing	 siswa	 untuk	mengumpulkan	 informasi	 sebanyak-
banyaknya	guna	membangun	sebuah	hipotesis	kerja.		

Hipotesis	kerja	berupa	proses	menyusun	konjektur/dugaan	
tentang	informasi-informasi	yang	relevan	dan	yang	tidak	relevan	
terhadap	 masalah.	 Seperti	 halnya	 ketika	 mereka	 menuliskan	
diagonal,	 sisi	 tegak,	 sisi	 datar,	 titik	 sudut	dan	 sebagainya.	 Pada	
akhirnya	mereka	akan	memilih	hal-hal	penting	untuk	menyusun	
sebuah	 algoritma	 perhitungan.	 Melalui	 proses	 ini,	 siswa	
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dibimbing	 untuk	 mensintesis	 informasi	 sebelum	 melakukan	
perhitungan	lebih	lanjut.		

Selanjutnya,	siswa	menentukan	luas	kedua	bangun	kemudian	
menjumlahkannya.	Hasil	ini	tidak	langsung	dibenarkan	oleh	guru.	
Tahap	 tukar	 pendapat	 pun	 dilakukan.	 	 Hasil	 ini	 mendapat	
komentar	 dari	 kelompok	 siswa	 lain.	 Proses	 diskusi	
memungkinkan	 siswa	dapat	mengoreksi	 jawaban/gagasan	 satu	
sama	 lain.	 Hal	 ini	 mengindikasikan	 terjadinya	 proses	 evaluasi	
(C5)	dan	menciptakan	gagasan	baru	(C7)	dalam	lingkup	penilaian	
sejawat	 antara	 siswa	 (peer	 assesment).	 Peer	 assesment	
menjamin	keterlaksanaan	penilaian	proses/	autentik	dalam	kelas,	
sedemikian	 hingga	 penilaian	 tidak	 hanya	 dipandang	 sebagai	
pemberian	skor	atau	grading	melalui	serangkaian	tes,	tetapi	juga	
harus	 menjadi	 bagian	 integral	 dalam	 pembelajaran	 (Purnomo,	
2014).		

C. Membangun	Strategi	Berpikir	Matematis	
Berdasarkan	 hasil	 observasi	 secara	 berkelanjutan,	 peneliti	

berhasil	 mengidentifikasi	 kebutuhan-kebutuhan	 belajar	 siswa	
ketika	menyelesaikan	soal-soal	non	rutin/HOT,	antara	lain	 :	 (a)	
membutuhkan	 strategi	 pemecahan	masalah,	 (b)	membutuhkan	
bimbingan	 ketika	 mengalami	 kesulitan/kegagalan,	 (c)	
membutuhkan	 bimbingan	 untuk	mengaitkan	 beberapa	 ide	 dan	
aplikasinya,	 (d)	membutuhkan	strategi	 refleksi.	Keempat	aspek	
tersebut	dijabarkan	pada	tabel	di	bawah	ini!	

Tabel	8.1.	Analisis	Rancangan	Strategi	
No	 Kebutuhan	Belajar	Siswa	 Strategi/Stimulus	Guru	
1	 Membutuhkan	 strategi	

pemecahan	masalah	
Mendorong	 siswa	 sehingga	
dapat	;	
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No	 Kebutuhan	Belajar	Siswa	 Strategi/Stimulus	Guru	
a. Mengidentifikasi	 semua	
informasi	yang	dibutuhkan	
untuk	pemecahan	masalah	
(C2)	

b. Menjelaskan	 jenis	
pengetahuan	 yang	 akan	
digunakan	(C2)	

c. Menuliskan	 rencana	
strategi	 pemecahan	
masalah	secara	rinci	(C2)	

d. Menjelaskan	 strategi	
pemecahan	masalah	(C4)	

2	 Membutuhkan	
bimbingan	 ketika	
mengalami	
kesulitan/kegagalan	

Mendorong	 siswa	 sehingga	
dapat	;	
a. Membuat	 representase	
konsep	ke	dalam	diagram.,	
grafik,	 tabel,	 kalimat,	 dan	
gambar	(C4)	

b. Merancang	 beberapa	
hipotesis/konjektur	(C4)	

c. Membandingkan	 susunan	
konsep	 yang	 dihasilkan	
secara	berkelompok	(C5)	

3	 Membutuhkan	
bimbingan	 untuk	
mengaitkan	 beberapa	
ide	dan	aplikasinya	

Mendorong	 siswa	 sehingga	
dapat	;	
a. Merancang	
contoh/masalah	 sendiri	
sesuai	 susunan	 konsep	
yang	telah	dikenali	(C6)	
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No	 Kebutuhan	Belajar	Siswa	 Strategi/Stimulus	Guru	
b. Mendiskusikan	 temuan	
secara	berkelompok	(C2)	

4	 Membutuhkan	 strategi	
refleksi	

Mendorong	 siswa	 sehingga	
dapat	;	
a. Menjabarkan	 alasan	 yang	
mendasari	 solusi	 yang	
benar	(C4)	

b. Merancang	 kesimpulan	
(C6)	

c. Menentukan	 derajat	
kebenaran	 dari	
kesimpulan	 yang	
dihasilkan	(C5)	

Sumber	:	Data	Hasil	Penelitian	
Hasil	penelitian	pada	tabel	diatas	merupakan	data	observasi.	

Observasi	 pembelajaran	 memberikan	 banyak	 hal	 yang	 efektif	
untuk	mengubah	praktik	pembelajaran	yang	dilakukan	guru	yang	
memfokuskan	 pada	 penyelesaian	 berbagai	 masalah	
pembelajaran,	 mengambil	 konteks	 pembelajaran	 dan	
pengalaman	guru	 lain,	dan	memberikan	dukungan	kepada	guru	
dalam	hubungan	sejawat	(Mahmudi,	2009).		

Selain	 observasi,	 tahap	 persiapan	 juga	 sangat	 menentukan	
hasil	penelitian	ini.	Persiapan	yang	dilakukan	meliputi	menyusun		
perangkat	 pembelajaran	 di	 antaranya	 adalah	 silabus,	 rencana	
pembelajaran,	lembar	kegiatan	siswa	(LKS),	buku	siswa,	dan	buku	
guru	 yang	 berbasis	 HOTS.	 Perlu	 juga	 disiapkan	 instrumen	
penelitian	 yang	 digunakan	 untuk	 mengambil	 data.	 Instrumen	
penelitian	 tersebut	 di	 antaranya	 adalah	 lembar	 observasi	
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kegiatan	 pembelajaran,	 angket	 tanggapan	 siswa,	 dan	 tes	 hasil	
belajar	jika	dianggap	perlu.		

Terkait	dengan	konten	pembelajaran,	Tabel	1	menunjukkan	
bahwa	 disetiap	 stimulus	 terdapat	 level	 C2	 atau	 memahami	
masalah.	 Dengan	 memahami	 suatu	 konsep	 siswa	 dapat	
mengetahui,	 menjelaskan,	 mendeskripsikan,	 membandingkan,	
membedakan,	 menggolongkan,	 memberikan	 contoh	 dan	 bukan	
contoh,	menyimpulkan	dan	mengungkapkan	kembali	suatu	objek	
dengan	bahasanya	sendiri	dengan	menyadari	proses-proses	yang	
dilaluinya	 (Widyastuti	 &	 Pujiastuti,	 2014).	 Pemahaman	 konsep	
matematis	penting	untuk	diajarkan	secara	bermakna.	Bermakna	
artinya	 siswa	 harus	 memahami	 konsep	 matematika	 terlebih	
dahulu	 agar	 dapat	 menyelesaikan	 soal-soal	 dan	 mampu	
mengaplikasikan	 pembelajaran	 tersebut	 di	 dunia	 nyata	 dan	
mampu	mengembangkan	kemampuan	 lain	yang	menjadi	tujuan	
dari	pembelajaran	matematika.		

Hal	 ini	 menunjukkan	 bahwa	 pemahaman	merupakan	 kunci	
utama	 pembelajaran	 HOTS.	 Pemahaman	 konsep	 yang	 benar	
terhadap	 suatu	 masalah,	 memungkinkan	 siswa	 dapat	
mengeksplorasi	 masalah-masalah	 berikutnya	 dengan	 tingkat	
pemikiran	 yang	 lebih	 rumit.	 Pemahaman	 dalam	 hal	 ini	 lebih	
mengarah	 pada	 pemahaman	 relasional	 atau	 berpikir	 non-
prosedural.	Hal	 ini	ditandai	sebagai	kemampuan	siswa	mencari	
dan	 mengeksplorasi	 pola/struktur	 matematik	 serta	 hubungan	
yang	mendasarinya,	kemampuan	menggunakan	fakta-fakta	yang	
tersedia,	 memformulasikan	 alur	 pemecahan	 masalah,	
kemampuan	 membuat	 ide-ide	 matematik	 secara	 bermakna,	
kemampuan	 berpikir	 dan	 bernalar	 secara	 fleksibel	 melalui	
penyusunan	 konjektur,	 generalisasi,	 dan	 menjustifikasi,	 serta	
kemampuan	menetapkan	bahwa	suatu	hasil	pemecahan	masalah	
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bersifat	 masuk	 akal	 atau	 logis.	 Hasil	 ini	 merekomendasikan	
sebuah	 gagasan	 bagi	 guru	 untuk	 menempatkan	 pemahaman	
konsep	 sebagai	 prioritas	 utama	 dalam	 pembelajaran.	 Konsep	
harus	 ditanamkan	 secara	 maksimal	 kepada	 siswa,	 sebelum	
mereka	 lebih	 jauh	 mengalami	 proses	 matematika	 yang	 lebih	
rumit.	

Pemecahan	masalah	merupakan	suatu	kegiatan	manusia	yang	
menggabungkan	 konsep-konsep	 dan	 aturan-aturan	 yang	 telah	
diperoleh	 sebelumnya,	 dan	 tidak	 sebagai	 suatu	 keterampilan	
generik.	Hal	 inilah	yang	menjadi	kelemahan	siswa.	Kesan	susah	
didapatkan	ketika	mereka	tidak	dapat	mengaitkan	pengetahuan	
awal	dan	mentransformasikan	konsep	tersebut	ke	dalam	masalah	
baru	yang	dihadapai.	Guru	harus	cermat	melihat	hal	ini	sebagai	
suatu	 kasus	 yang	 harus	 dipecahkan.	 Guru	 harus	 memberikan	
bantuan	dengan	menyediakan	media	belajar	seperti	lembar	kerja.	
Melalui	lembar	kerja,	siswa	memiliki	kesempatan	terlibat	jauh	ke	
dalam	 pembelajaran.	 aktivitas-aktivitas	 mereka	 antara	 lain	 :	
dapat	 menelaah	 informasi,	 mengidentifikasi	 jenis-jenis	
pengetahuan	 awal,	 menuliskan	 rencana	 penyelesaian	 masalah,	
dan	 menginterpretasi	 temuan	 mereka	 secara	 tertulis.	 Lembar	
kerja	 tentu	 harus	 disusun	 dengan	 instruksi	 yang	 jelas	 dan	
konstruktivis.		

Penggunaan	lembar	kerja	memberikan	beberapa	keuntungan	
seperti:	 (a)	mengaktifkan	siswa	dalam	proses	belajar	mengajar,	
(b)	membantu	siswa	dalam	mengembangkan	konsep,	(c)	melatih	
siswa	 untuk	 menemukan	 dan	 mengembangkan	 proses	 belajar	
mengajar,	 (d)	 membantu	 guru	 dalam	 menyusun	 pelajaran,	 (e)	
sebagai	 pedoman	 guru	 dan	 siswa	 dalam	 melaksanakan	 proses	
pembelajaran,	(f)	membantu	siswa	memperoleh	catatan	tentang	
materi	 yang	 dipelajari	 melalui	 kegiatan	 belajar,	 (g)	 membantu	
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siswa	untuk	menambah	informasi	tentang	konsep	yang	dipelajari	
melalui	kegiatan	belajar	secara	sistematis	(Pasandaran,	Kartika,	
&	Masni,	2017).	Berikut	ini	dipaparkan	strategi	pembelajaran	dan	
aktivitas	siswa	yang	diharapkan.	

	
Tabel	8.2.	Strategi	Pembelajaran	dan	Aktvitas	Belajar	Siswa	

	

No	
Strategi/Stimulus	

Guru	
Bentuk	Aktivitas	Siswa	

1	

Mendorong	 siswa	
sehingga	dapat;	
a. Mengidentifikasi	
semua	 informasi	
yang	 dibutuhkan	
untuk	 pemecahan	
masalah	(C2)	

Siswa	dapat	:	
a. Menelaah	materi.	
b. Menuliskan	 sifat-sifat,	 dalil,	
atau	rumus	yang	berlaku.	

c. Menuliskan	dimensi-dimensi	
kubus	dan	balok.	

d. Menuliskan	 rumus	 luas	
permukaan	kubus	dan	balok.		

b. Menjelaskan	 jenis	
pengetahuan	 yang	
akan	 digunakan	
(C2)	

a. Menentukan	 materi-,materi	
prasyarat	seperti	:	

b. Menelaah	 materi-materi	
tersebut.	

c. Menuliskan	
rencana	 strategi	
pemecahan	
masalah	 secara	
rinci	(C2)	

Merancang	 diagram	 alur	
pemecahan	 masalah	 yang	
melibatkan	 materi-materi	
prasyarat.	

d. Menjelaskan	
strategi	
pemecahan	
masalah	(C4)	

Menjelaskan	 diagram	 alur	
pemecahan	 masalah	 yang	
melibatkan	 materi-materi	
prasyarat,	 baik	 secara	 lisan	
maupun	tertulis.	
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No	
Strategi/Stimulus	

Guru	
Bentuk	Aktivitas	Siswa	

2	

Mendorong	 siswa	
sehingga	dapat	;	
a. Membuat	
representase	
konsep	 ke	 dalam	
gambar,	 diagram.	
grafik,	 tabel,	 dan	
kalimat	(C4)	

Membuat	 gambar	 yang	 sesuai	
dengan	soal.	

b. Merancang	
beberapa	
hipotesis/konjektur	
(C4)	

a. Mendiskusikan	 beberapa	
rencana/alternatif	
pemecahan	 masalah	 dalam	
kelompok	masing-masing.	

b. Menuliskan	hasil	diskusi.	
c. Membandingkan	
susunan	 konsep	
yang	 dihasilkan	
secara	berkelompok	
(C5)	

Membandingkan	 temuan	 dari	
satu	kelompok	ke	kelompok	lain.	

3	

Mendorong	 siswa	
sehingga	dapat	;	
a. Merancang	
contoh/masalah	
sendiri	 sesuai	
susunan	 konsep	
yang	 telah	 dikenali	
(C6)	

Mengajukan	 masalah-masalah	
serupa	dengan	konten	serupa.	
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No	
Strategi/Stimulus	

Guru	
Bentuk	Aktivitas	Siswa	

b. Mendiskusikan	
temuan	 secara	
berkelompok	(C2)	

Membahas	 penyelesaian	
masalah-masalah	yang	diajukan	
secara	berkelompok.	

4	

Mendorong	 siswa	
sehingga	dapat	;	
a. Menjabarkan	alasan	
yang	 mendasari	
solusi	 yang	 benar	
(C4)	

Menuliskan	 teorema-teorema	
yang	mendasari	langkah.	

b. Merancang	
kesimpulan	(C6)	

Menuliskan	jawaban	yang	benar	
disertai	 langkah-langkah	
pemecahan	 masalah	 secara	
sistematis.		

c. Menentukan	
derajat	 kebenaran	
dari	 kesimpulan	
yang	 dihasilkan	
(C5)	

Menilai	 hasil	 pemecahan	
masalah	 sejawat	 pada	 tiap	
kelompok.	

	 Sumber	:	Data	Hasil	Penelitian	
	

Pembelajaran	 matematika	 berbasis	 HOTS	 juga	 harus	
membangun	 keterampilan	 menulis	 siswa.	 Menulis	
memungkinkan	 siswa	 dapat	 membangun	 sumber	 data	 yang	
relevan.	Sumber	data	ini	memungkinkan	mereka	dapat	menyusun	
rencana	 pemecahan	 masalah	 secara	 sistematis.	 Menulis	
merupakan	 salah	 satu	 bentuk	 komunikasi	 matematik	 yang	
menjadi	 kekuatan	 sentral	 bagi	 siswa	 dalam	 :	 (a)	merumuskan	
konsep	dan	strategi	matematik,	(b)	menjadi	modal	keberhasilan	
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bagi	siswa	dalam	eksplorasi	dan	investigasi	matematik,	(c)	wadah	
bagi	 siswa	 dalam	 berkomunikasi	 dengan	 temannya	 untuk	
memperoleh	informasi,	membagi	pikiran	dan	penemuan	mereka	
(Umar,	2012).		

Kemampuan	 berpikir	 tingkat	 tinggi	 siswa	 harus	 dibangun	
melalui	perencanaan	pembelajaran	yang	efektif	oleh	guru.	Hal	ini	
dapat	 dicapai	 jika	 guru	 dengan	 cermat	 dapat	 mengidentifikasi	
cara	 siswa	 berpikir	 dan	 bekerja	 dengan	 benar.	 Guru	 harus	
membatasi	 diri	 dalam	 mengambil	 peran	 pengajaran.	 Dominasi	
aktivitas	 belajar	 harus	 ada	 pada	 siswa.	 Oleh	 karena	 itu,	 siswa	
harus	 selalu	 didorong	 untuk	 dapat	 menyusun	 informasi	 yang	
dibutuhkan	dalam	pemecahan	masalah.	Hal	ini	 juga	menjadikan	
siswa	 dapat	 membedakan	 jenis	 pengetahuan	 matematika	 yang	
mereka	 butuhkan.	Mereka	dapat	mendiagnosa	 rencana	 strategi	
pemecahan	masalah	melalui	kombinasi	pengetahuan	matematika	
berupa	 pengetahuan	 faktual,	 konseptual,	 prosedural	 maupun	
relasional	 dengan	 tepat.	 Diagnosa	 yang	 dilakukan	 siswa	 juga	
dapat	 mendorong	 mereka	 untuk	 merepresentasikan	 setiap	 ide	
mereka	 ke	 dalam	 tampilan	 konsep	 yang	 lebih	 sederhana.	
Representasi	yang	mereka	lakukan	dapat	dilakukan	secara	lisan	
maupun	tulisan	sedemikian	hingga	dapat	mengembangkan	daya	
komunikasi	 matematis	 mereka.	 Salah	 satu	 bentuk	 komunikasi	
mereka	 adalah	 lewat	 diskusi	 dalam	 kelas.	 Diskusi	 yang	 tepat	
diharapkan	 dapat	 menjabarkan	 setiap	 alasan	 yang	 mereka	
kemukakan	sehingga	mereka	dapat	menentukan	sendiri	derajat	
kebenaran	dari	suatu	pemecahan	masalah.		

Di	 sisi	 lain,	 membangun	 pembelajaran	 yang	 melibatkan	
keterampilan	 berpikir	 tingkat	 tinggi	 juga	 sangat	 didukung	 oleh	
perangkat	pembelajaran	yang	tepat.	Dalam	penelitian	ini,	lembar	
kerja	 siswa	 (LKS	 )dipilih	 sebagai	 alat	 bantu	pembelajaran	yang	
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dianggap	efektif	untuk	membangun	keterampilan	berpikir	tingkat	
tinggi	 siswa.	 LKS	 dikembangakan	melalui	 pendefinisian	materi	
dan	konsep,	 	 penyusunan	desain,	 uji	 coba,	dan	 revisi.	 LKS	yang	
dikembangkan	 memadukan	 dua	 aspek	 berpikir	 tingkat	 tinggi	
yakni	pemahaman	dan	pemecahan	masalah.	Dua	kegiatan	mental	
yang	 terjadi	 dalam	 satu	 aktivitas	 belajar.	 Pemahaman	
memungkinkan	 siswa	 dapat	 membangun	 gagasan	 awal	 secara	
deduktif,	sehingga	pada	aspek	pemecahan	masalah	mereka	dapat	
menggunakan	dan	memanipulasi	 gagasan	yang	 suda	 ada	untuk	
membuat	sebuah	rencana	penyelesaian.		
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dan		WALS	International	Conference	di	Nagoya	University	Jepang.		
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Muhammad	Ilyas,	lahir	di	Pinrang,	Kabupaten	
Pinrang,	 Provinsi	 Sulawesi	 Selatan	 pada	
tanggal	21	 Juli	 1965,	Menyelesaikan	Sekolah	
Dasar	Negeri	01	pada	tahun	1979	di	Pinrang,	
SMP	 Negeri	 1	 tahun	 1981	 di	 Pinrang,	 SMA	
Negeri1	tahun	1984,	Sarjana	Pendidikan	(S1)	

Program	Studi	Pendidikan	Matematika	IKIP	Ujung	Pandang	tahun	
1989,	 Magister	 Pendidikan	 Program	 Studi	 PKLH	 Universitas	
Negeri	 Makassar	 tahun	 2003.	 Pada	 tahun	 2007	 melanjutkan	
pendidikan	 program	 Doktor	 pada	 Program	 Studi	 Manajemen	
Pendidikan	 Universitas	 Negeri	 Jakarta.	 Pada	 tahun	 1991	 lulus	
menjadi	Dosen	Kopertis	Wilayah	IX	Sulawesi	(sekarang	LLDIKTI		
IX)	dipekerjakan		pada	Universitas	Cokroaminoto	Palopo	(UNCP).	
Pengalaman	 kerja	 selama	 bertugas	 di	 UNCP	 adalah	 Sekretaris	
Program	Studi	Pendidikan	Matematika	 tahun	1998-2001,	Ketua	
Program	Studi	Pendidikan	Matematika	tahun	2001-2005,	Dekan	
Fakultas	 Matematika	 dan	 Ilmu	 Pengetahuan	Alam	 UNCP	 tahun	
2005-2009,	 Ketua	 Lembaga	 Penelitian	 dan	 Pengabdian	 pada	
Masyarakat	UNCP	tahun	2009-2013.			
	

	Salwah,	 S.Pd.,	 M.Pd.	 lahir	 di	 Tarakan	 pada	
tanggal	 16	 Oktober	 1989.	 Memiliki	 seorang	
suami	yang	bernama	Nur	Wahidin	Ashari,	S.Pd.,	
M.Pd.	Anak	ke	lima	dari	pasangan	Drs.	H.	Nahris	
dan	 Hj.	 Djalia.	 Penulis	 memasuki	 jenjang	
pendidikan	 formal	 di	 Taman	 Kanak-Kanak	
Islam	Daarus	Salam	Tarakan	pada		tahun	1994,	
tamat	pada	 tahun	1995,	dan	pada	 tahun	2001	

tamat	 SD	 di	 SD	 Negeri	 016	 	 Tarakan.Pada	 tahun	 2004	 penulis	
tamat	 di	 SLTP	 Negeri	 1	 Tarakan,	 pada	 tahun	 yang	 sama	



101 Model Add-Core 

melanjutkan	pendidikan	di	SMA	Negeri	12	Makassar	dan	 tamat	
pada	tahun	2007.		

Pada	 tahun	 2007	 penulis	 melalui	 jalur	 utul	 diterima	
sebagai	mahasiswi	pada	jurusan	matematika	Universitas	Negeri	
Makassar,	 Program	 Studi	 Pendidikan	Matematika	Bilingual	 dan	
selesai	 pada	 tahun	 2011.	 Pada	 tahun	 2012	 diterima	 sebagai	
mahasiswi	 magister	 pada	 sekolah	 pascasarja	 Universitas	
Pendidikan	Indonesia,	program	studi	Pendidikan	Matematika	dan	
selesai	 pada	 tahun	 2014.	 Pada	 tahun	 2015	 penulis	 diterima	
sebagai	dosen	tetap	pada	program	studi	pendidikan	matematika	
Universitas	Cokroaminoto	Palopo	hingga	saat	ini.	

	
Rio	Fabrika	Pasandaran,	S.Pd.,	M.Pd	lahir	di	
Banyuwangi	 tanggal	16	 Juli	 1989.	 Penulis	
menempuh	 pendidikan	 Sekolah	 Dasar	
sampai	 SMA	 di	 Palu	 Provinsi	 Sulawesi	
Tengah.	 Melanjutkan	 pendidikan	 tinggi	
program	 sarjana	 pada	 	 Program	 Studi	
Pendidikan	Matematika	 FKIP	 UNTAD	 dan	
lulus	pada	tahun	2011,	hingga	melanjutkan	
ke	 Program	 Magister	 Pendidikan		

Matematika	di	Universitas	Negeri	Makassar	dan	lulus	pada	tahun	
2014.	 	 Sejak	 tahun	 2015	 menjadi	 dosen	 tetap	 	 Program	 Studi	
Pendidikan	Matematika	 Universitas	 Cokroaminoto	 Palopo	pada	
program	studi	Pendidikan	Selaku	pribadi	menghaturkan	terima	
kasih	 kepada	 	 Ibu	Dr.	Ma’rufi,	M.Pd	dan	 Bapak	Dr.	Muhammad	
Ilyas,	M.Pd	yang	memberikan	kesempatan	kepada	penulis	untuk	
terlibat	langsung	dalam	beberapa	riset	yang	hasilnya	dapat	dibaca	
dalam	buku	ini.		
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Menulis	 merupakan	 bagian	 penting	 dari	 proses	 belajar	
dan	pembelajaran.	Bagaimanapun	juga	kita	tidak	bisa	lepas	dari	
aktivitas	 tersebut.	Begitupun	dengan	buku	 ini,	yang	merupakan	
tulisan	 sederhana	 dari	 kumpulan	 hasil	 penelitian	 seputar	
Pedagogic	and	content	Knowledge	(PCK)	dan	Lesson	study	(LS).	
	


