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Pada abad ke-20 ini, matematika telah berkembang semakin cepat karena perkembangan 
matematika menjawab permasalahan yang ada di masa sekarang. Makalah ini ak
standar matematika yang di sarankan NCTM, yaitu standar isi dan standar proses. Standar isi 
mengandung pengetahuan atau fakta dalam matematika sedangkan standar proses memberitahu 
siswa "bagaimana mendapatkan" matematika itu sendiri. 
 
Kata Kunci : Standar Isi, Standar Proses, Matematika
 
A. PENDAHULUAN 

Setelah diberlakukannya Permen No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, 

aplikasinya setiap satuan pendidikan langsung menggunkan standar isi

didalamnya sudah ditentukan 

sehingga para guru tinggal mengembangkan semua hal yang di perlukan untuk itu

indikator dan tujuan pembelajaran

Standar Isi Mata Pelajaran Matematika jenjang SD

batas kedalaman pembahasan materi, dan penyebaran beban Kompetensi. 

dan Kompetensi Dasar yang tertuang dalam S

harus dikembangkan lebih lanjut. 

konstruktivisme pengetahuan adalah hasil konstruksi manusia melalui interaksi mereka dengan 

objek, fenomena, pengalaman dan lingkungan. 

pengetahuan tidak ditransfer begitu saja dari seseorang

diinterpretasikan sendiri oleh setiap orang. Tiap orang

sendiri. Pengetahuan bukan sesuatu yang sudah

terus menerus.  

Berdasarkan pandangan ini, guru yang efekti

siswanya untuk belajar. Dengan demikian siswa 

mereka membangun sendiri pemahaman

dan standar proses.  Jika

kepada “produk”, maka pembelajaran akan lebih berpusat kepada guru melalui pengulangan

kegiatan rutin seperti penjelasan singkat materi baru, pemberian pekerjaan rumah,
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ABSTRAK 
 

20 ini, matematika telah berkembang semakin cepat karena perkembangan 
matematika menjawab permasalahan yang ada di masa sekarang. Makalah ini ak
standar matematika yang di sarankan NCTM, yaitu standar isi dan standar proses. Standar isi 
mengandung pengetahuan atau fakta dalam matematika sedangkan standar proses memberitahu 
siswa "bagaimana mendapatkan" matematika itu sendiri.  

Standar Isi, Standar Proses, Matematika 

Setelah diberlakukannya Permen No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, 

aplikasinya setiap satuan pendidikan langsung menggunkan standar isi

sudah ditentukan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

a para guru tinggal mengembangkan semua hal yang di perlukan untuk itu

indikator dan tujuan pembelajaran. 

Standar Isi Mata Pelajaran Matematika jenjang SD/MI, SMP/MTs

batas kedalaman pembahasan materi, dan penyebaran beban Kompetensi. 

dan Kompetensi Dasar yang tertuang dalam Standar Isi merupakan kompetensi minimal yang 

harus dikembangkan lebih lanjut. Kompetensi berisi pengetahuan, dalam s

konstruktivisme pengetahuan adalah hasil konstruksi manusia melalui interaksi mereka dengan 

objek, fenomena, pengalaman dan lingkungan. Oleh karena itu, dalam pandangan ini

pengetahuan tidak ditransfer begitu saja dari seseorang kepada yang la

diinterpretasikan sendiri oleh setiap orang. Tiap orang harus mengkonstruksi pengetahuan 

sendiri. Pengetahuan bukan sesuatu yang sudah jadi, melainkan suatu proses yang berkembang 

Berdasarkan pandangan ini, guru yang efektif adalah guru yang dapat menstimulasi 

siswanya untuk belajar. Dengan demikian siswa akan belajar matematika dengan baik apabila 

mereka membangun sendiri pemahaman matematika serta mengacu  pada standar isi (produk) 

Jika guru kurang menekankan belajar pada aspek “proses” 

pembelajaran akan lebih berpusat kepada guru melalui pengulangan

seperti penjelasan singkat materi baru, pemberian pekerjaan rumah,
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20 ini, matematika telah berkembang semakin cepat karena perkembangan 
matematika menjawab permasalahan yang ada di masa sekarang. Makalah ini akan membahas 
standar matematika yang di sarankan NCTM, yaitu standar isi dan standar proses. Standar isi 
mengandung pengetahuan atau fakta dalam matematika sedangkan standar proses memberitahu 

Setelah diberlakukannya Permen No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, maka dalam 

aplikasinya setiap satuan pendidikan langsung menggunkan standar isi tersebut yang 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yan bersifat nasional, 

a para guru tinggal mengembangkan semua hal yang di perlukan untuk itu, seperti 

/MTs dan SMA/MA, terdapat 

batas kedalaman pembahasan materi, dan penyebaran beban Kompetensi. Standar Kompetensi 

merupakan kompetensi minimal yang 

Kompetensi berisi pengetahuan, dalam sudut pandang 

konstruktivisme pengetahuan adalah hasil konstruksi manusia melalui interaksi mereka dengan 

Oleh karena itu, dalam pandangan ini 

kepada yang lain, tetapi harus 

harus mengkonstruksi pengetahuan 

jadi, melainkan suatu proses yang berkembang 

yang dapat menstimulasi 

belajar matematika dengan baik apabila 

serta mengacu  pada standar isi (produk) 

ekankan belajar pada aspek “proses” dan  lebih 

pembelajaran akan lebih berpusat kepada guru melalui pengulangan 

seperti penjelasan singkat materi baru, pemberian pekerjaan rumah, pemeriksaan 
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di kelas sambil berkeliling 

pandangan belajar sebagai proses mengkonstruksi informasi dan

pemahaman siswa yang bermakna, guru akan berusaha

siswa secara aktif.  

Untuk dapat melaksanakan kegiatan

menguasai materi matematika dengan baik, guru juga harus mempunyai

pembelajaran matematika

a. Pengertian kelas sebagai 

individu, 

b. Pengertian logika dan kejadian matematika sebagai verifikasi daripada guru

penguasa tunggal dalam memperoleh jawaban benar,

c. Pandangan terhadap penalaran matematika daripada sekadar me

algoritma saja, 

d. Penyusunan konjektur, penemuan dan pemecahan masalah daripada

secara mekanik, dan 

e. Mencari hubungan antara ide

sebagai sekumpulan konsep yang saling t

 
B. PEMBAHASAN 

1. STANDAR ISI  

Matematika merupakan ilmu yang mendasari perkembangan teknologi, teknologi dapat 

berkembang pesat karena matematika

berikan mulai jenjang paling dasar, hal ini dilakukan untuk membekali siswa dalam 

mengembangkan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta 

kemampuan bekerjasama. Standar kompetensi dan kompetens

Standar isi disusun sebagai landasan pembelajaran untuk sepanjang hayat dan 

pelajaran matematika meliputi materi

karena itu, dengan standar isi kita dapat mengukur 

yang diberikan oleh guru.  Standar isi di tingkat sekolah dasar sebenarnya adalah bekal atau 

modal bagi siswa untuk ke jenjang lebih lanjut.

yang diajarkan pada jenjang formal
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di kelas sambil berkeliling kelas atau menjawab pertanyaan siswa.

pandangan belajar sebagai proses mengkonstruksi informasi dan pengalaman baru menjadi 

pemahaman siswa yang bermakna, guru akan berusaha melakukan kegiatan dengan melibatkan 

dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan di atas, selain guru matematika

matematika dengan baik, guru juga harus mempunyai

pembelajaran matematika (Utari, 1999) yang lebih menekankan kepada:

Pengertian kelas sebagai komunitas matematika daripada hanya sebagai

Pengertian logika dan kejadian matematika sebagai verifikasi daripada guru

penguasa tunggal dalam memperoleh jawaban benar, 

Pandangan terhadap penalaran matematika daripada sekadar me

tur, penemuan dan pemecahan masalah daripada

Mencari hubungan antara ide-ide matematika dan penerapannya daripada

sebagai sekumpulan konsep yang saling terpisah 

Matematika merupakan ilmu yang mendasari perkembangan teknologi, teknologi dapat 

berkembang pesat karena matematika. Oleh karena itu, mata pelajaran matematika di 

berikan mulai jenjang paling dasar, hal ini dilakukan untuk membekali siswa dalam 

mengembangkan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta 

kemampuan bekerjasama. Standar kompetensi dan kompetensi dasar matematika dalam 

Standar isi disusun sebagai landasan pembelajaran untuk sepanjang hayat dan 

pelajaran matematika meliputi materi-materi yang harus dikuasai pada jenjang tertentu. Oleh 

dengan standar isi kita dapat mengukur sejauh mana siswa bisa menguasai materi 

yang diberikan oleh guru.  Standar isi di tingkat sekolah dasar sebenarnya adalah bekal atau 

modal bagi siswa untuk ke jenjang lebih lanjut. Berikut materi mata pelajaran matematika 

yang diajarkan pada jenjang formal sebelum perguruan tinggi. 

Aplikasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Matematika 

kelas atau menjawab pertanyaan siswa. Namun guru dengan 

pengalaman baru menjadi 

melakukan kegiatan dengan melibatkan 

kegiatan di atas, selain guru matematika harus 

matematika dengan baik, guru juga harus mempunyai pandangan terhadap 

(Utari, 1999) yang lebih menekankan kepada: 

komunitas matematika daripada hanya sebagai sekumpulan 

Pengertian logika dan kejadian matematika sebagai verifikasi daripada guru sebagai 

Pandangan terhadap penalaran matematika daripada sekadar mengingat prosedur atau 

tur, penemuan dan pemecahan masalah daripada penemuan jawaban 

ide matematika dan penerapannya daripada matematika 

Matematika merupakan ilmu yang mendasari perkembangan teknologi, teknologi dapat 

mata pelajaran matematika di 

berikan mulai jenjang paling dasar, hal ini dilakukan untuk membekali siswa dalam 

mengembangkan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta 

i dasar matematika dalam 

Standar isi disusun sebagai landasan pembelajaran untuk sepanjang hayat dan materi mata 

materi yang harus dikuasai pada jenjang tertentu. Oleh 

sejauh mana siswa bisa menguasai materi 

yang diberikan oleh guru.  Standar isi di tingkat sekolah dasar sebenarnya adalah bekal atau 

Berikut materi mata pelajaran matematika 
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Jenjang 
SD/MI 

SMP/MTs 

SMA/MA 

 
Berdasarkan standar isi 

dari sifat-sifat matematika yang abstrak dan sifat perkembangan intelektual siswa. Karena 

itu kita perlu memperhatikan 

2003) yaitu sebagai berikut:

1) Pembelajaran matematika berjenjang

Materi pembelajaran diajarkan secara berjenjang atau bertahap, yaitu dari hal

ke abstrak, hal yang sederhana ke kompleks,

lebih sukar. 

2) Pembelajaran matematika mengikuti metod

Setiap mempelajari konsep baru perlu memperhatikan konsep atau bahan yang

dipelajari sebelumnya. Bahan yang baru selalu dikaitkan dengan bahan

dipelajari. Pengulangan konsep dalam bahan ajar dengan cara

memperdalam adalah 

3) Pembelajaran matematika menekankan pola pikir deduktif

Matematik adalah deduktif, matematika tersusun secara d

demikian harus dapat dipilihkan pendekatan yang cocok dengan

Dalam pembelajaran belum sepenuhnya menggunakan

masih campur dengan deduktif.

4) Pembelajaran matematika menganut kebenaran 

Kebenaran-kebenaran dalam matematika pada dasarnya merupakan kebenaran

konsistensi, tidak bertentangan antara kebenaran suatu konsep dengan yang
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Standar isi matematika 

Materi Mata pelajaran Matematika
a. Bilangan 
b. Geometri dan pengukuran 
c. Pengolahan data. 
a. Bilangan 
b. Aljabar 
c. Geometri dan Pengukuran 
d. Statistika dan Peluang 
a. Logika 
b. Aljabar 
c. Geometri  
d. Trigonometri 
e. Kalkulus 
f. Statistika dan Peluang 

Berdasarkan standar isi di atas, pembelajaran matematika di sekolah tidak bisa terlepas 

sifat matematika yang abstrak dan sifat perkembangan intelektual siswa. Karena 

perlu memperhatikan karakteristik pembelajaran matematika di sekolah (Suherman, 

2003) yaitu sebagai berikut: 

Pembelajaran matematika berjenjang 

Materi pembelajaran diajarkan secara berjenjang atau bertahap, yaitu dari hal

ke abstrak, hal yang sederhana ke kompleks, atau konsep mudah ke

Pembelajaran matematika mengikuti metode spiral 

Setiap mempelajari konsep baru perlu memperhatikan konsep atau bahan yang

dipelajari sebelumnya. Bahan yang baru selalu dikaitkan dengan bahan

dipelajari. Pengulangan konsep dalam bahan ajar dengan cara

memperdalam adalah hal yang perlu dalam pembelajaran matematika

Pembelajaran matematika menekankan pola pikir deduktif  

Matematik adalah deduktif, matematika tersusun secara deduktif aksiomatik.

demikian harus dapat dipilihkan pendekatan yang cocok dengan

Dalam pembelajaran belum sepenuhnya menggunakan pendekatan deduktif tap

masih campur dengan deduktif. 

Pembelajaran matematika menganut kebenaran konsistensi 

kebenaran dalam matematika pada dasarnya merupakan kebenaran

konsistensi, tidak bertentangan antara kebenaran suatu konsep dengan yang
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Materi Mata pelajaran Matematika 

di atas, pembelajaran matematika di sekolah tidak bisa terlepas 

sifat matematika yang abstrak dan sifat perkembangan intelektual siswa. Karena 

karakteristik pembelajaran matematika di sekolah (Suherman, 

Materi pembelajaran diajarkan secara berjenjang atau bertahap, yaitu dari hal konkrit 

atau konsep mudah ke konsep yang 

Setiap mempelajari konsep baru perlu memperhatikan konsep atau bahan yang telah 

dipelajari sebelumnya. Bahan yang baru selalu dikaitkan dengan bahan yang telah 

dipelajari. Pengulangan konsep dalam bahan ajar dengan cara memperluas dan 

perlu dalam pembelajaran matematika.  

eduktif aksiomatik. Namun 

demikian harus dapat dipilihkan pendekatan yang cocok dengan kondisi siswa. 

pendekatan deduktif tapi 

kebenaran dalam matematika pada dasarnya merupakan kebenaran 

konsistensi, tidak bertentangan antara kebenaran suatu konsep dengan yang lainnya. 
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Suatu pernyataan dianggap benar bila didasarkan atas 

terdahulu yang telah diterima kebenarannya.

2. STANDAR PROSES 

NCTM(2000:29) menyatakan  standar proses dalam pembelajaran matematika adalah 

pemecahan masalah, penalaran dan pembuktian, komunikasi, koneksi, serta 

Standar proses tersebut adalah jalan untuk 

bermakna oleh siswa. Standar Isi bagaimanapun

bagaimana, kapan, di mana, dan mengapa 

siswa mengetahui bagaimana melakukannya pembagian panjang  jika mereka tidak dapat 

mengenali situasi kapan saat yang tepat untuk melakukannya. Sehingga standar proses  

sangat perlu untuk dilakukan guru dalam proses belajar mengajar agar siswa dapat belajar

berpikir dan beralasan secara matematis. Adapun standar proses antara lain 

Pemecahan masalah (

Pemecahan masalah merupakan bagian penting dari k

kita sadari tidak mungkin kita hidup tanpa masalah dan masala

dengan suatu strategi tertentu

balita mencoba untuk mencapai suatu objek yang terletak diatas meja. Pada awalnya, anak 

itu terus mencapai dan menjangkau. Ia mungkin mencoba untuk

Anak mungkin bergerak setengah jalan di sekitar meja dan coba lagi. Akhirnya, dia dapat 

menjangkau objek itu, walaupun membutu

meminta siswa untuk menggunakan 

untuk membentuk tiga buah bilangan 

Dalam kontek pembelajaran matematika sesuatu dikatakan masalah jika ada tantangan 

dan tidak dapat dipecahkan menggunakan algoritma  seperti biasanya yang sudah diketahui 

oleh siswa. Cooney, et al. (1975) menyatakan 

present a challnge that cannot be resolved by some routine procedur khown to the student

Lebih lanjut (NCTM) (2000: 24)  masalah mempunyai ciri: 

predicated on the high

“focused on the students” abilities to develop and use strategies to solve a problem

karena itu, Apabila kita menerapkan pengetahuan matematika, keterampilan atau 

pengalaman untuk memecahkan suatu situasi yang baru atau yang membingungka

kita sedang memecahkan masalah. Aktivitas

pemecahan masalah, meliputi: mengidentifikasi unsur yang diketahui, ditanyakan, serta 
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Suatu pernyataan dianggap benar bila didasarkan atas  pernyataan

u yang telah diterima kebenarannya. 

 

NCTM(2000:29) menyatakan  standar proses dalam pembelajaran matematika adalah 

pemecahan masalah, penalaran dan pembuktian, komunikasi, koneksi, serta 

Standar proses tersebut adalah jalan untuk memahami materi matematika agar lebih 

. Standar Isi bagaimanapun bagusnya, akan sia

bagaimana, kapan, di mana, dan mengapa serta bagaimana menerapkannya. Apa gunanya 

mengetahui bagaimana melakukannya pembagian panjang  jika mereka tidak dapat 

mengenali situasi kapan saat yang tepat untuk melakukannya. Sehingga standar proses  

sangat perlu untuk dilakukan guru dalam proses belajar mengajar agar siswa dapat belajar

berpikir dan beralasan secara matematis. Adapun standar proses antara lain 

Pemecahan masalah (problem solving) 

Pemecahan masalah merupakan bagian penting dari kehidupan

kita sadari tidak mungkin kita hidup tanpa masalah dan masala

dengan suatu strategi tertentu. Misalkan anak kecil, Apakah Anda pernah menyaksikan 

balita mencoba untuk mencapai suatu objek yang terletak diatas meja. Pada awalnya, anak 

itu terus mencapai dan menjangkau. Ia mungkin mencoba untuk 

Anak mungkin bergerak setengah jalan di sekitar meja dan coba lagi. Akhirnya, dia dapat 

menjangkau objek itu, walaupun membutuhkan waktu yang agak lama.  

meminta siswa untuk menggunakan tiap angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 paling sedikit satu kali 

untuk membentuk tiga buah bilangan empat-angka yang jumlahnya 9636

Dalam kontek pembelajaran matematika sesuatu dikatakan masalah jika ada tantangan 

dan tidak dapat dipecahkan menggunakan algoritma  seperti biasanya yang sudah diketahui 

oleh siswa. Cooney, et al. (1975) menyatakan .. for a question tobe a problem , it mus

present a challnge that cannot be resolved by some routine procedur khown to the student

Lebih lanjut (NCTM) (2000: 24)  masalah mempunyai ciri: (1) nonroutine, (2) long, (3) 

predicated on the high-level use of fact, concepts and skills, (4) cast in con

“focused on the students” abilities to develop and use strategies to solve a problem

karena itu, Apabila kita menerapkan pengetahuan matematika, keterampilan atau 

pengalaman untuk memecahkan suatu situasi yang baru atau yang membingungka

kita sedang memecahkan masalah. Aktivitas-aktivitas yang tercakup dalam kegiatan 

pemecahan masalah, meliputi: mengidentifikasi unsur yang diketahui, ditanyakan, serta 

Aplikasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Matematika 

pernyataan- pernyataan yang 

NCTM(2000:29) menyatakan  standar proses dalam pembelajaran matematika adalah 

pemecahan masalah, penalaran dan pembuktian, komunikasi, koneksi, serta representasi. 

materi matematika agar lebih 

, akan sia-sia jika siswa tidak tahu 

menerapkannya. Apa gunanya 

mengetahui bagaimana melakukannya pembagian panjang  jika mereka tidak dapat 

mengenali situasi kapan saat yang tepat untuk melakukannya. Sehingga standar proses  

sangat perlu untuk dilakukan guru dalam proses belajar mengajar agar siswa dapat belajar 

berpikir dan beralasan secara matematis. Adapun standar proses antara lain  : 

ehidupan manusia. Karena tanpa 

kita sadari tidak mungkin kita hidup tanpa masalah dan masalah itu harus diselesaikan 

Apakah Anda pernah menyaksikan 

balita mencoba untuk mencapai suatu objek yang terletak diatas meja. Pada awalnya, anak 

 supaya bisa lebih dekat. 

Anak mungkin bergerak setengah jalan di sekitar meja dan coba lagi. Akhirnya, dia dapat 

kan waktu yang agak lama.  Contoh lain, dengan 

, 6, 7, 8, 9 paling sedikit satu kali 

angka yang jumlahnya 9636! 

Dalam kontek pembelajaran matematika sesuatu dikatakan masalah jika ada tantangan 

dan tidak dapat dipecahkan menggunakan algoritma  seperti biasanya yang sudah diketahui 

.. for a question tobe a problem , it must 

present a challnge that cannot be resolved by some routine procedur khown to the student. 

(1) nonroutine, (2) long, (3) 

level use of fact, concepts and skills, (4) cast in context and (5) 

“focused on the students” abilities to develop and use strategies to solve a problem. Oleh 

karena itu, Apabila kita menerapkan pengetahuan matematika, keterampilan atau 

pengalaman untuk memecahkan suatu situasi yang baru atau yang membingungkan, maka 

aktivitas yang tercakup dalam kegiatan 

pemecahan masalah, meliputi: mengidentifikasi unsur yang diketahui, ditanyakan, serta 
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kecukupan unsur yang diperlukan, merumuskan masalah situasi sehari

Strategi untuk memecahkan suatu masalah matematika bergantung pada masalah yang akan 

dipecahkan. Strategi pemecahan masalah yang bersifat umum, untuk memecahkan suatu 

masalah ada empat langkah yang dapat dilakukan, yakni:

a. Memahami masalah, kegiatan y

yang tidak diketahui (ditanyakan), apakah informasi cukup, kondisi (syarat) apa yang 

harus dipenuhi, menyatakan kembali masalah asli dalam bentuk yang lebih operasional 

(dapat dipecahkan). 

b. Merencanakan pemecahannya, kegiatan yang dilakukan adalah: mencoba mencari atau 

mengingat masalah yang pernah diselesaikan yang memiliki kemiripan dengan masalah 

yang akan dipecahkan, mencari pola atau aturan, menyusun prosedur penyelesaian 

(membuat konjektur). 

c. Menyelesaikan masalah sesuai rencana, kegiatan yang dilakukan adalah: menjalankan 

prosedur yang telah dibuat pada langkah sebelumnya untuk mendapatkan penyelesaian.

d. Memeriksa kembali prosedur dan hasil penyelesaian, kegiatan yang dapat dilakukan 

pada langkah ini adalah: menganalisis dan mengevaluasi apakah prosedur yang 

diterapkan dan hasil yang diperoleh benar, apakah ada prosedur lain yang lebih efektif, 

apakah prosedur yang dibuat dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang 

sejenis, atau apakah prosedur 

Dengan demikian inti dari memecahkan masalah 

kesempatan siswa untuk menggunakan apa yang telah mereka pelajari di standar isi  dan 

memperluas apa yang mereka sudah 

membuat siswa bereksplorasi untuk mempelajari ide

selanjutnya belajar matematika secara formal. Yang pada akhirnya siswa akan mudah 

memahami jika mereka "Lakukan," bukan hanya sekedar menghafal.

masalah merupakan salah satu standar proses dari pembelajaran matematika.

 
Penalaran dan pembuktian (

Pada era globalisasi ini matematika secara langsung maupun tidak langsung kita 

gunakan dalam kehidupan sehari

kita untuk memilah, dan memecahkan 

matematika jawaban dari su

darimana jawaban itu diperoleh
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kecukupan unsur yang diperlukan, merumuskan masalah situasi sehari

Strategi untuk memecahkan suatu masalah matematika bergantung pada masalah yang akan 

dipecahkan. Strategi pemecahan masalah yang bersifat umum, untuk memecahkan suatu 

masalah ada empat langkah yang dapat dilakukan, yakni: 

Memahami masalah, kegiatan yang dilakukan adalah : apa (data) yang diketahui, apa 

yang tidak diketahui (ditanyakan), apakah informasi cukup, kondisi (syarat) apa yang 

harus dipenuhi, menyatakan kembali masalah asli dalam bentuk yang lebih operasional 

(dapat dipecahkan).  

pemecahannya, kegiatan yang dilakukan adalah: mencoba mencari atau 

mengingat masalah yang pernah diselesaikan yang memiliki kemiripan dengan masalah 

yang akan dipecahkan, mencari pola atau aturan, menyusun prosedur penyelesaian 

(membuat konjektur).  

lesaikan masalah sesuai rencana, kegiatan yang dilakukan adalah: menjalankan 

prosedur yang telah dibuat pada langkah sebelumnya untuk mendapatkan penyelesaian.

Memeriksa kembali prosedur dan hasil penyelesaian, kegiatan yang dapat dilakukan 

i adalah: menganalisis dan mengevaluasi apakah prosedur yang 

diterapkan dan hasil yang diperoleh benar, apakah ada prosedur lain yang lebih efektif, 

apakah prosedur yang dibuat dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang 

sejenis, atau apakah prosedur dapat dibuat generalisasinya.  

Dengan demikian inti dari memecahkan masalah dalam matematika 

kesempatan siswa untuk menggunakan apa yang telah mereka pelajari di standar isi  dan 

memperluas apa yang mereka sudah ketahui tentang hal-hal yan

bereksplorasi untuk mempelajari ide-ide matematika secara informal, 

selanjutnya belajar matematika secara formal. Yang pada akhirnya siswa akan mudah 

memahami jika mereka "Lakukan," bukan hanya sekedar menghafal.

masalah merupakan salah satu standar proses dari pembelajaran matematika.

Penalaran dan pembuktian (reasoning and proof) 

Pada era globalisasi ini matematika secara langsung maupun tidak langsung kita 

gunakan dalam kehidupan sehari-hari, karena matematika merupakan 

, dan memecahkan masalah sehari-hari. 

jawaban dari suatu soal bukanlah segala-galangan, tetapi 

itu diperoleh juga sangat penting. Untuk itu diperlukan adanya 

Aplikasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Matematika 

kecukupan unsur yang diperlukan, merumuskan masalah situasi sehari-hari dan metematik. 

Strategi untuk memecahkan suatu masalah matematika bergantung pada masalah yang akan 

dipecahkan. Strategi pemecahan masalah yang bersifat umum, untuk memecahkan suatu 

ang dilakukan adalah : apa (data) yang diketahui, apa 

yang tidak diketahui (ditanyakan), apakah informasi cukup, kondisi (syarat) apa yang 

harus dipenuhi, menyatakan kembali masalah asli dalam bentuk yang lebih operasional 

pemecahannya, kegiatan yang dilakukan adalah: mencoba mencari atau 

mengingat masalah yang pernah diselesaikan yang memiliki kemiripan dengan masalah 

yang akan dipecahkan, mencari pola atau aturan, menyusun prosedur penyelesaian 

lesaikan masalah sesuai rencana, kegiatan yang dilakukan adalah: menjalankan 

prosedur yang telah dibuat pada langkah sebelumnya untuk mendapatkan penyelesaian. 

Memeriksa kembali prosedur dan hasil penyelesaian, kegiatan yang dapat dilakukan 

i adalah: menganalisis dan mengevaluasi apakah prosedur yang 

diterapkan dan hasil yang diperoleh benar, apakah ada prosedur lain yang lebih efektif, 

apakah prosedur yang dibuat dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang 

dalam matematika adalah  memberi  

kesempatan siswa untuk menggunakan apa yang telah mereka pelajari di standar isi  dan 

hal yang baru. Hal ini akan 

ide matematika secara informal, 

selanjutnya belajar matematika secara formal. Yang pada akhirnya siswa akan mudah 

memahami jika mereka "Lakukan," bukan hanya sekedar menghafal. Sehingga  pemecahan 

masalah merupakan salah satu standar proses dari pembelajaran matematika.   

Pada era globalisasi ini matematika secara langsung maupun tidak langsung kita 

merupakan alat yang membantu 

hari.  Dalam pembelajaran 

galangan, tetapi bagaimana dan 

. Untuk itu diperlukan adanya 
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penalaran dan pembuktian. Keraf (1982)

yang berusaha menghubung

menuju kepada suatu kesimpulan. Oleh karena itu Penal

aktivitas berfikir untuk menarik kesimpulan/membuat suatu pernyataan baru yang benar 

berdasarkan pada beberapa pernyataan yang 

diasumsikan sebelumnya. Hal ini yang di jadikan dasar Depdiknas (2

bahwa materi matematika dan penalaran matematika merupakan dua hal yang 

tidak dapat dipisahkan, karena siswa tidak akan memahami matematika tanpa 

penalaran dan penalaran akan dipahami melalui belajar matematika. Begitu juga 

dengan pembuktian, siswa

karena tidak ada bukti yang dapat menguatkan pernyataan

materi matematika. 

beliau mungkin mengatakan kepada

matematika terbukti bahwa keuangannya tidak mencukupi untuk membeli

mungkin pak Anton tidak akan

dengan matematika adalah 

implementasinya penalaran

matematika.  

Penalaran dan pembuktian akan membantu siswa menemukan

manipulasi matematika dalam membuat gene

gagasan dan pernyataan matematika serta  

suatu kesimpulan. Kesimpulan yang bersifat umum dapat ditarik dari kasus

bersifat individual disebut penalaran indu

bersifat umum menjadi kasus yang bersifat individual, penalaran seperti itu disebut 

penalaran deduktif. Sebagai contoh untuk membuktikan secara informal dengan kontradiksi, 

apakah 0 bilangan genap : ”Jika 0

bilangan ganjil dalam sebuah barisan. Tetapi ganjil genap adalah selang

haruslah genap. 

Dengan pembiasaan bernalar

yang harus digunakan un

berpikir logis dalam mengatasi permasalahan kehidupan sehari
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pembuktian. Keraf (1982) mendefinisikan penalaran sebagai proses berfikir 

yang berusaha menghubung-hubungkan fakta-fakta atau evidensi

menuju kepada suatu kesimpulan. Oleh karena itu Penalaran merupakan suatu proses 

aktivitas berfikir untuk menarik kesimpulan/membuat suatu pernyataan baru yang benar 

berdasarkan pada beberapa pernyataan yang kebenarannya tela

lumnya. Hal ini yang di jadikan dasar Depdiknas (2

bahwa materi matematika dan penalaran matematika merupakan dua hal yang 

tidak dapat dipisahkan, karena siswa tidak akan memahami matematika tanpa 

penalaran dan penalaran akan dipahami melalui belajar matematika. Begitu juga 

dengan pembuktian, siswa akan ragu dan tidak tertarik belajar materi matematika 

karena tidak ada bukti yang dapat menguatkan pernyataan

materi matematika. Sebuah contoh pak Anton ingin membeli

beliau mungkin mengatakan kepada kita bahwa beliau mampu membayar

terbukti bahwa keuangannya tidak mencukupi untuk membeli

Anton tidak akan membelinya. Apa yang di lakukan pak Anton jika dikaitkan 

dengan matematika adalah berpikir tentang "penalaran dan bukti"

implementasinya penalaran dan bukti sangat penting untuk menjadi sukses dalam 

Penalaran dan pembuktian akan membantu siswa menemukan rumus

manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan 

gagasan dan pernyataan matematika serta  membuat dugaan-dugaan yang akhirnya diperoleh 

Kesimpulan yang bersifat umum dapat ditarik dari kasus

bersifat individual disebut penalaran induktif. Tetapi dapat pula sebaliknya, dari hal yang 

bersifat umum menjadi kasus yang bersifat individual, penalaran seperti itu disebut 

penalaran deduktif. Sebagai contoh untuk membuktikan secara informal dengan kontradiksi, 

0 bilangan genap : ”Jika 0 bilangan ganjil maka 0 dan 1 akan menjadi dua buah 

bilangan ganjil dalam sebuah barisan. Tetapi ganjil genap adalah selang

Dengan pembiasaan bernalar, siswa dapat pula memutuskan metode pembuktian apa 

yang harus digunakan untuk menghadapi permasalahan pembuktian matematika dan mampu 

berpikir logis dalam mengatasi permasalahan kehidupan sehari-hari.

Aplikasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Matematika 

mendefinisikan penalaran sebagai proses berfikir 

-evidensi yang diketahui 

aran merupakan suatu proses 

aktivitas berfikir untuk menarik kesimpulan/membuat suatu pernyataan baru yang benar 

nnya telah dibuktikan atau 

lumnya. Hal ini yang di jadikan dasar Depdiknas (2006:26) 

bahwa materi matematika dan penalaran matematika merupakan dua hal yang 

tidak dapat dipisahkan, karena siswa tidak akan memahami matematika tanpa 

penalaran dan penalaran akan dipahami melalui belajar matematika. Begitu juga 

akan ragu dan tidak tertarik belajar materi matematika 

karena tidak ada bukti yang dapat menguatkan pernyataan-pernyataan dalam 

Sebuah contoh pak Anton ingin membeli mobil baru. Penalaran 

au mampu membayarnya, tetapi dengan 

terbukti bahwa keuangannya tidak mencukupi untuk membeli, sehingga 

Apa yang di lakukan pak Anton jika dikaitkan 

". Oleh karena itu dalam 

untuk menjadi sukses dalam 

rumus melalui eksplorasi, 

ralisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan 

dugaan yang akhirnya diperoleh 

Kesimpulan yang bersifat umum dapat ditarik dari kasus-kasus yang 

ktif. Tetapi dapat pula sebaliknya, dari hal yang 

bersifat umum menjadi kasus yang bersifat individual, penalaran seperti itu disebut 

penalaran deduktif. Sebagai contoh untuk membuktikan secara informal dengan kontradiksi, 

bilangan ganjil maka 0 dan 1 akan menjadi dua buah 

bilangan ganjil dalam sebuah barisan. Tetapi ganjil genap adalah selang-seling. Maka 0 

siswa dapat pula memutuskan metode pembuktian apa 

tuk menghadapi permasalahan pembuktian matematika dan mampu 

hari. 
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Komunikasi (comunications)

Komunikasi pada dasarnya adalah sebuah

orang lain.  Hal ini dapat 

selesaikan, dengan komunikasi mereka bisa bertanya banyak hal agar dapat menyelesaikan 

seperti yang mereka diharapkan

bernalar tentang matematika 

hasil pikiran mereka kepada

belajar matematika komunikasi merupakan sesuatu yang sangat penting untuk 

mengembangkan penalaran matematika, karena b

mengeksplorasi tanpa 

adanya komunikasi, tidak akan ada 

bagian yang esensial dari matematika. 

Dengan adanya komunikasi seorang guru dapat 

menyelesaikan masalah dalam matematika. Sehingga 

mengatur  pemikiran mereka

mereka semua menjadi suatu kesatuan

disampaikan Cockroft (1986), bahwa 

mathematics arise from the fact that mathematics provides a means of communica

is powerful, concise, and unambiguous

perbandingan, operasi dan bilangan. Itu berarti komunikasi akan mereduksi kebingunan 

yang dialami siswa. Aktivitas yang demikian juga membantu siswa mengembangkan 

untuk mengekspresikan ide

berbicara, menulis, membaca, dan mendengarkan yang lain. Di kelas, mereka berkomunikasi 

untuk belajar matematika, dan mereka belajar untuk berkomunikasi secara matemat

 
Koneksi (connections)

Koneksi dalam pembelajaran matematik

belajar materi matematika

kehidupan sehari-hari maka siswa akan belajar lebih bermakna karena apa 

pelajari ada hubungannya dengan kehidupan mereka.  Tanpa koneksi matematika siswa 

harus belajar dan mengin

(NCTM, 2000:275). Konsep

perbandingan linear merupakan salah satu contoh topik
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(comunications) 

pada dasarnya adalah sebuah cara untuk bertukar

orang lain.  Hal ini dapat membantu membangun pemahaman terkait yang akan mereka 

selesaikan, dengan komunikasi mereka bisa bertanya banyak hal agar dapat menyelesaikan 

seperti yang mereka diharapkan. Dalam proses pembelajaran disamping s

bernalar tentang matematika mereka juga harus mengkomunikasikan 

hasil pikiran mereka kepada orang lain secara oral atau dalam tulisan.

belajar matematika komunikasi merupakan sesuatu yang sangat penting untuk 

gembangkan penalaran matematika, karena beberapa ide 

 kosakata matematika yang tepat untuk menentukan

tidak akan ada pembelajaran.  Oleh karena itu

sensial dari matematika.  

Dengan adanya komunikasi seorang guru dapat membimbing siswanya untuk 

menyelesaikan masalah dalam matematika. Sehingga hal ini membantu 

mengatur  pemikiran mereka, membuat pikiran mereka lebih jelas,

semua menjadi suatu kesatuan konsolidasi.  Hal ini sama halnya dengan yang 

disampaikan Cockroft (1986), bahwa we believe that all these perception of the usefulness of 

mathematics arise from the fact that mathematics provides a means of communica

is powerful, concise, and unambiguous.   Sebagai contoh 7/3 dapat digunakan untuk 

perbandingan, operasi dan bilangan. Itu berarti komunikasi akan mereduksi kebingunan 

yang dialami siswa. Aktivitas yang demikian juga membantu siswa mengembangkan 

untuk mengekspresikan ide-ide matematika.  Siswa perlu diberikan kesempatan untuk 

berbicara, menulis, membaca, dan mendengarkan yang lain. Di kelas, mereka berkomunikasi 

untuk belajar matematika, dan mereka belajar untuk berkomunikasi secara matemat

Koneksi (connections) 

Koneksi dalam pembelajaran matematika merupakan salah satu tujuan mengapa siswa 

belajar materi matematika. Dengan kemampuan mengkoneksikan matematika dengan 

hari maka siswa akan belajar lebih bermakna karena apa 

pelajari ada hubungannya dengan kehidupan mereka.  Tanpa koneksi matematika siswa 

harus belajar dan mengingat banyak konsep dan prosedur matematika yang saling terpisah 

(NCTM, 2000:275). Konsep-konsep dalam bilangan pecahan, presentase, rasio, 

perbandingan linear merupakan salah satu contoh topik-topik yang dapat dikait

Aplikasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Matematika 

bertukar ide dan pikiran dengan 

terkait yang akan mereka 

selesaikan, dengan komunikasi mereka bisa bertanya banyak hal agar dapat menyelesaikan 

Dalam proses pembelajaran disamping siswa berpikir dan 

mengkomunikasikan dan menjelaskan hasil-

lain secara oral atau dalam tulisan.  Sehingga dalam 

belajar matematika komunikasi merupakan sesuatu yang sangat penting untuk 

 matematika sulit untuk 

yang tepat untuk menentukan pikiran tanpa 

Oleh karena itu, komunikasi adalah 

membimbing siswanya untuk 

hal ini membantu mereka untuk 

lebih jelas, dan membawa pikiran 

Hal ini sama halnya dengan yang 

we believe that all these perception of the usefulness of 

mathematics arise from the fact that mathematics provides a means of communication which 

.   Sebagai contoh 7/3 dapat digunakan untuk 

perbandingan, operasi dan bilangan. Itu berarti komunikasi akan mereduksi kebingunan 

yang dialami siswa. Aktivitas yang demikian juga membantu siswa mengembangkan bahasa 

ide matematika.  Siswa perlu diberikan kesempatan untuk 

berbicara, menulis, membaca, dan mendengarkan yang lain. Di kelas, mereka berkomunikasi 

untuk belajar matematika, dan mereka belajar untuk berkomunikasi secara matematik. 

merupakan salah satu tujuan mengapa siswa 

engan kemampuan mengkoneksikan matematika dengan 

hari maka siswa akan belajar lebih bermakna karena apa yang mereka 

pelajari ada hubungannya dengan kehidupan mereka.  Tanpa koneksi matematika siswa 

banyak konsep dan prosedur matematika yang saling terpisah 

konsep dalam bilangan pecahan, presentase, rasio, dan 

topik yang dapat dikait-kaitkan.  
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Oleh karena itu siswa akan memandang matematika secara keseluruhan dan berfikir tentang 

koneksi diantara topik-

Kaidah koneksi dari Bruner d

konsep, prinsip, dan keterampilan dalam matematika dikoneksikan dengan konsep, prinsip, 

dan keterampilan lainnya. Dengan kemampuan koneksi matematik, selain memahami 

manfaat matematika, siswa 

berkaitan. Lebih lanjut Cuoco (1995: 183) mengatakan keindahan matematika terletak pada 

adanya keterkaitan dalam matematika itu sendiri.  Bagi matematikawan keterkaitan ini tidak 

hanya merupakan keindahan matem

menyelesaikan masalah.  Seperti contoh misalnya siswa di minta menyelidiki apakah garis y 

= 2x + 6 sejajar dengan garis y = 2x +10. Koneksi yang dapat dilakukan siswa antara lain 

Gradien garis lurus, d

maupun koordinat cartesius. 

 
Representasi (representation)

Representasi berkaitan dengan kemampuan dalam menyajikan suatu konsep atau 

prosedur matematika dalam berbagai bentuk. Sebagai contoh dalam

sampel suatu kejadian, siswa menggunakan berbagai representasi.

membantu mereka berkomunikasi

siswa mengetahui banyak 

memecahkan masalah tertentu.

membuat grafik, mungkin

dilakukan melalui bahasa tubuh

Bruner dan Kenney dalam Bell (1978),

matematika (Theorems on Learning Mathematics

(notation theorem) yang mana representasi akan menjadi lebih sederhana manakala dengan 

menggunakan simbol. Kemampuan representasi sa

representasi benda konkrit, gambar, dan simbol abstrak diperlukan pada saat siswa belajar 

memahami materi matematika. Sehingga kemampuan representasi merupakan standar proses 

yang kelima yang harus dimiliki siswa

mengungkapkan gagasan atau ide

dari masalah yang sedang dihadapi. 
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Oleh karena itu siswa akan memandang matematika secara keseluruhan dan berfikir tentang 

-topik dalam matematika.  

Kaidah koneksi dari Bruner dan Kenney dalam Bell (1978) menyebutkan bahwa setiap 

konsep, prinsip, dan keterampilan dalam matematika dikoneksikan dengan konsep, prinsip, 

dan keterampilan lainnya. Dengan kemampuan koneksi matematik, selain memahami 

manfaat matematika, siswa juga mampu memandang bahwa topik

berkaitan. Lebih lanjut Cuoco (1995: 183) mengatakan keindahan matematika terletak pada 

adanya keterkaitan dalam matematika itu sendiri.  Bagi matematikawan keterkaitan ini tidak 

hanya merupakan keindahan matematika namun juga memunculkan teknik baru dalam 

menyelesaikan masalah.  Seperti contoh misalnya siswa di minta menyelidiki apakah garis y 

= 2x + 6 sejajar dengan garis y = 2x +10. Koneksi yang dapat dilakukan siswa antara lain 

Gradien garis lurus, dua garis sejajar, himpunan penyelesaian, Titik potong dua garis 

maupun koordinat cartesius.    

Representasi (representation) 

Representasi berkaitan dengan kemampuan dalam menyajikan suatu konsep atau 

prosedur matematika dalam berbagai bentuk. Sebagai contoh dalam

, siswa menggunakan berbagai representasi. Dengan representasi akan 

mereka berkomunikasi untuk menyelesaikan masalah 

mengetahui banyak jenis representasi, maka akan me

memecahkan masalah tertentu. Seperti dengan membuat gambar, 

membuat grafik, mungkin kata-kata yang menggambarkan sebuah ide

bahasa tubuh atau gerak tubuh.  

Bruner dan Kenney dalam Bell (1978), mengemukakan teorema dalam proses belajar 

Theorems on Learning Mathematics). Salah satunya

) yang mana representasi akan menjadi lebih sederhana manakala dengan 

menggunakan simbol. Kemampuan representasi sangat penting bagi siswa. Koneksi antara 

representasi benda konkrit, gambar, dan simbol abstrak diperlukan pada saat siswa belajar 

memahami materi matematika. Sehingga kemampuan representasi merupakan standar proses 

yang kelima yang harus dimiliki siswa. Dengan kemampuan representasi siswa dapat  

mengungkapkan gagasan atau ide-ide matematika dalam upaya untuk mencari suatu solusi 

dari masalah yang sedang dihadapi.  

Aplikasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Matematika 

Oleh karena itu siswa akan memandang matematika secara keseluruhan dan berfikir tentang 

menyebutkan bahwa setiap 

konsep, prinsip, dan keterampilan dalam matematika dikoneksikan dengan konsep, prinsip, 

dan keterampilan lainnya. Dengan kemampuan koneksi matematik, selain memahami 

memandang bahwa topik-topik matematika saling 

berkaitan. Lebih lanjut Cuoco (1995: 183) mengatakan keindahan matematika terletak pada 

adanya keterkaitan dalam matematika itu sendiri.  Bagi matematikawan keterkaitan ini tidak 

atika namun juga memunculkan teknik baru dalam 

menyelesaikan masalah.  Seperti contoh misalnya siswa di minta menyelidiki apakah garis y 

= 2x + 6 sejajar dengan garis y = 2x +10. Koneksi yang dapat dilakukan siswa antara lain 

, himpunan penyelesaian, Titik potong dua garis 

Representasi berkaitan dengan kemampuan dalam menyajikan suatu konsep atau 

prosedur matematika dalam berbagai bentuk. Sebagai contoh dalam menentukan ruang 

Dengan representasi akan 

untuk menyelesaikan masalah kepada orang lain. Jika 

akan membantu mereka dalam 

Seperti dengan membuat gambar, membangun model, 

sebuah ide, atau mungkin pesan 

mengemukakan teorema dalam proses belajar 

atunya, teorema penotasian 

) yang mana representasi akan menjadi lebih sederhana manakala dengan 

ngat penting bagi siswa. Koneksi antara 

representasi benda konkrit, gambar, dan simbol abstrak diperlukan pada saat siswa belajar 

memahami materi matematika. Sehingga kemampuan representasi merupakan standar proses 

emampuan representasi siswa dapat  

ide matematika dalam upaya untuk mencari suatu solusi 
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C. PENUTUP 

Salah satu tujuan diajarkannya matematika di sekolah sebagaimana yang tertulis pada 

Kurikulum 2006 adalah agar siswa memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan 

antarkonsep, dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat, efisien, d

tepat dalam pemecahan masalah. Sehingga standar isi dan standar proses merupakan 

penting dalam mencapai tujuan tersebut. Dalam standar isi berisi materi

dikuasia oleh siswa, sedangkan dalam standar proses berisi bagaimana sisw

dan beralasan secara matematis. 

 
D. DAFTAR PUSTAKA 

Bell, Frederick H. 1978. 
kedua. Dubuque, Iowa: Wm. C. Brown Company Publishers.

 
Cockroft, W.H. 1986. Mathematics Count
 
Cooney, T.J., Davis, E.J., Henderson, KB. 1975. 

Mathematics. Boston : Houghton Mifflin Company
 
Cuoco, A.A., Goldenberg, E.P., Mark, J. 1995. 

Mathematics”, dalam 
P.A. dan Coxford, A.F. Reston, Virginia: NCTM.

 
Kartasasmita, Bana G. 2007

disampaikan pada Seminar Kurikulum Matematika Masa Depan. PUSKUR Balitbang  
Depdiknas, Cisarua: 14 Maret 2007. 

 
Keraf, G.1982. Argumen dan Narasi
 
Leader, G. et al.1995. Learning Mathematics in Context

Melbourne: The Mathematical Association of Victoria. 
 
NCTM. 2000. Principles and Standards for School Mathematics. 

Council of Teachers of Mathematics.
 
Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2006 Tentang
 
Suherman, Erman.2003. Strategi Pembelajaran Matematika Kontemporer. 
 
Sumarmo, Utari.1999. Implementasi Kurikulum Matematika pada Sekolah Dasar dan 

Menengah.  Bandung:IKIP Bandung.
 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang 

 

9 

Seminar Nasional Pendidikan Matematika 
Aplikasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Matematika
Surabaya, 05 Mei 2012 

Salah satu tujuan diajarkannya matematika di sekolah sebagaimana yang tertulis pada 

Kurikulum 2006 adalah agar siswa memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan 

antarkonsep, dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat, efisien, d

tepat dalam pemecahan masalah. Sehingga standar isi dan standar proses merupakan 

penting dalam mencapai tujuan tersebut. Dalam standar isi berisi materi

dikuasia oleh siswa, sedangkan dalam standar proses berisi bagaimana sisw

dan beralasan secara matematis.  

1978. Teaching and Learning Mathematics in Secondary School
kedua. Dubuque, Iowa: Wm. C. Brown Company Publishers. 

Mathematics Count. London : HMSO 

Cooney, T.J., Davis, E.J., Henderson, KB. 1975. Dynamics of Teaching Secondary School 
. Boston : Houghton Mifflin Company 

Cuoco, A.A., Goldenberg, E.P., Mark, J. 1995. Connecting Geometry with the Rest of 
”, dalam Connecting Mathematics across the Curriculum

P.A. dan Coxford, A.F. Reston, Virginia: NCTM. 

. 2007. Kurikulum Masa Depan Mata Pelajaran Matematika
disampaikan pada Seminar Kurikulum Matematika Masa Depan. PUSKUR Balitbang  
Depdiknas, Cisarua: 14 Maret 2007.  

Argumen dan Narasi. Komposisi Lanjutan III. Jakarta : Gramedia

Learning Mathematics in Context, (Ed) In J. Wakefield & L. Velardi. 
Melbourne: The Mathematical Association of Victoria.  

Principles and Standards for School Mathematics. 
f Teachers of Mathematics. 

Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi 

Strategi Pembelajaran Matematika Kontemporer. 

Implementasi Kurikulum Matematika pada Sekolah Dasar dan 
andung:IKIP Bandung. 

Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Aplikasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Matematika 

Salah satu tujuan diajarkannya matematika di sekolah sebagaimana yang tertulis pada 

Kurikulum 2006 adalah agar siswa memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan 

antarkonsep, dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat, efisien, dan 

tepat dalam pemecahan masalah. Sehingga standar isi dan standar proses merupakan hal yang 

penting dalam mencapai tujuan tersebut. Dalam standar isi berisi materi-materi yang harus 

dikuasia oleh siswa, sedangkan dalam standar proses berisi bagaimana siswa belajar berfikir 

Teaching and Learning Mathematics in Secondary School. Cetakan 
 

Dynamics of Teaching Secondary School 

Connecting Geometry with the Rest of 
ng Mathematics across the Curriculum. Editor: House, 

Kurikulum Masa Depan Mata Pelajaran Matematika. Makalah 
disampaikan pada Seminar Kurikulum Matematika Masa Depan. PUSKUR Balitbang  

. Komposisi Lanjutan III. Jakarta : Gramedia 

(Ed) In J. Wakefield & L. Velardi. 

Principles and Standards for School Mathematics. Reston, VA: National 

Strategi Pembelajaran Matematika Kontemporer. Bandung: UPI.  

Implementasi Kurikulum Matematika pada Sekolah Dasar dan 

Sistem Pendidikan Nasional 


