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Pembelajaran matematika sering menjadi momok bagi para siswa. Hal ini 

dapat disebabkan oleh karakteristik matematika itu sendiri yakni mempunyai 

objek yang bersifkt abstrak. Selain itu matematika juga menuntut banyak analisa, 

perhitungan - perhitungan yang membutuhkan kecepatan berpikir dan logita. 

Banyak siswa yang baru mendengarkan matematika saja, langsung bereaksi 

negatif. Kondisi seperti ini diperparah lagi oleh pembelajaran yang berpusat pada 

guru. Guru menggunakan pembelajaran dengan metode ceramah atau ekspositori. 

Proses pembelajaran demikian, guru dianggap berhasil apabila dapat 

mengelola kelas sedemikian rupa sehingga, siswa - siswa tertib clan tenang 

mengikuti pelajaran yang disampaikan guru. Pengajaran dianggap sebagai proses 

penyampaian fakta - fakta kepada para siswa Siswa dianggap berhasil dalam 

belajar apabila mampu mengingat banyak fakta dan mampu menyampaikan 

kembali fakta - fakta tersebut kepada orang lain, atau menggunakannya menjawab 

soai - soal dalarn ujian. Guru sendiri merasa belurn mengajar kalau tidak 

menjelaskan materi pelajaran kepada para siswa. Guru yang baik adalah guru 

yang menguasai bahan dan selama proses belajar mengajar mampu 

menyampaikan materi tanpa melihat buku pelajaran clan apa yang telah tertulis 

didalam buku paket. 

Pelaksanaan pembelajaran selarna ini berlangsung disekolah temyata 

sangat jauh dari hakikat pendidikan yang sesungguhnya. Suatu pendidikan 

sebaiknya mampu menjadikan siswa sebagai manusia yang memiliki kemampuan 

belajar untuk mengembangkan potensi dirinya, dan mengembangkan pengetahuan 

lebih lanjut untuk kepentingan dirinya sendiri. 

Berdasukan kondisi - kondisi t&sebut dalarn pelaksanaan pembelajaran 

terutama pembelajaran matemath, tidak selayaknya hanya memberikan simbol- 

sirnbol maupun teorema - teorema saja Guru diharapkan dapat mengaitkan materi 

dengan skemata yang telah dimillX siswa. Siswa diberi kesempatan untuk 

menemukan kembali dan rnengkonstruksi sendiri ide - ide matematika sehingga 

pembelajaran akan bemakna. Melalui penyampaian tujuan yang jelas dan 



pendekatan yang realistis, matematika akan menjadi teman keseharian siswa. 

Apalagi dengan kondisi sekarang manusia tidak terlepas dari angka, hitungan dan 

logika. Kebenaran ilmu tidak terbatas pada apa yang disampaikan guru. Guru 

hams berperan sebagai fasilitator sehingga siswa diharapkan aktiv dalam belajar, 

aktiv berdiskusi, berani menyarnpaikan pendapat serta menerima gagasan dari 

orang lain. 

Berdasarkan perkembangan sains dan teknologi yang sangat cepat, rnaka 

secara ekstrim dapat dikatakan bahwa matematika berhubungan erat dengan 

fasilitas teknologi dan sains tersebut. Setiap orang yang memanfaatkan hil i tas  - 
fasilitas teknologi dan sains, harm mengetahui matematika, Oleh sebab itu 

matematika tidak layak hanya diperlakukan sebagai disiplin ilmu didalam ruang 

kelas saja. 

Matematika banyak mernberikan kontribusi dalam kemajuan teknologi dan 

sains. Masyarakat banyak mengambil manfaat apa yang dimiliki dalam bentuk 

pengetahuan matematis hari ini adalah buah dari kombinasi usaha semua umat 

manusia Matematika adalah warisan umum urnat manusia clan bukan eksklusif 

bangsa, ras atau negara tertentu. Melalui sejarah kita dapat membaca bangsa 

babilonia memiliki pengetahuan tentang perkalian dan pembagian angka - angka, 

mengambil kuadrat dan menarik akar kuadrat angka - angka serta mampu 

menentukan luas bidang geometri tertentu. 

Peradaban mesir juga berhutang pada matematika. Aristoteles mengatakan 

matematika lahir dimesir, karena disana kelas mempunyai waktu luang yang 

mernang diperlukan untuk mempelajarinya. Merekalah yang telah mengarahkan 

tenaga budak untuk merealisasikan matematika dengan membangun piramida 

dimasa - masa awal peradaban manusia, Saat kita memikirkan peradaban yunani 

kita talc dapat melupakan diri dari nama - nama besar ahli matematika seperti 

Thales, Phytagoras, Plato, Ptolemius, Archimedes, Apollonius, Pappus, 

Diophantus, dll. Jika dilembar sejarah dapat dilihat pula kontribusi dari bangsa 

Romawi, Cina, Jepang, Arab dan India pada matematika Sejauh mana ha1 ini 

sudah disampaikan guru kepada siswa ? patut disayangkan selarna ini pemahaman 

tentang nilai - nilai dalam pembelajaran matematika yang disampaikan para guru 



belum menyentuh ke seluruh aspek yang mungkin. Matematika hanya dikenal 

sebagai tools untuk memecahkan masalah - masalah praktis dalam dunia sains, 

eksakta maupun non eksakta. Memang adalah bahasa artifisial yang berbeda 

dengan bahasa verbal biasa. Tuntutan agar siswa marnpu menguasainya dan 

menjadi syarat kelulusan ujian nasional menjadikan matematika adalah beban bagi 

banyak siswa di sekolah - sekolah, bahkan sarnpai ketingkat momok / ketakutan 

yang serius terhadap subjek hi.  Sehingga akhirnya yang sampai terbentuk suatu 

konsep diri dalam siswa itu bahwa ia tidak mungkin bisa matematika, tidak 

berbakat dan sebagainya. 

Guru kadang terpancing untuk memenuhi target nilai UAN yang tinggi 

sehingga banyak nilai - nilai yang jauh lebih baik bagi siswa itu terlupakan. 

Sebenarnya dengan s e ~ g n y a  guru memaparkan dan rnenggali nilai - nilai 

matematika dalarn pembelajaran, diyakini motivasi siswa akan terus tumbuh dan 

timbul ketertarikan pada matematika, Menurut penulis ada sekitar 7 nilai yang 

dapat secara kontinyu kita sarnpaikan ke siswa, tentunya dengan variasi bahasa 

verbal, contoh, fakta, kliping, dan kreatifitas guru agar tidak monoton. 

I. Nilai praktis dan nilai guna 

Siswa dapat dengan mudah diajak berpikir tentang nilai - nilai praktis dan 

nilai guna matemath  Misalnya orang awam yang bekerja kasar dapat menaikkan 

muatan dengan sangat baik tanpa belajar bagairnana membaca dan menulis, tetapi 

ia tidak akan bisa bekerja dengan baii tanpa mempelajari hitungan dan berhitung. 

Orang yang tidak berpengetahuan tentang matematika akan dikasihani orang lain 

dan akan mudah diperdaya, seperti : pengetahuan tentang proses dasar matematika 

dan keterampilan menggunakannya adaiah persyaratan awal bagi manusia. 

Kebanyakan individu seperti halnya kelompok, sama saja merancang kegagalan 

dalam hidup karena kurangnya kepekaan berhitung (sense of calculation). 

Seseorang dengan perhitungan yang sesuai dapat mengantisipasi seluruh 

penghalang yang mungkin ditemui mampu mengikuti langkah pencegaban. 

Individu adalah satuan terkecil dari masyarakat sipil. Masyarakat dapat makmur 



hanya bila unit terkecilnya juga malanur. Dalam profesi secara langsung atau 

tidak, penggunaan maternatika terjadi. Banyak proyek bergantung pada 

matematika untuk keberhasilan fungsinya. Matematika telah menjadi dasar 

seluruh sistem bisnis dan perdagangan dunia. Ketidakmampuan masyarakat dalarn 

menguasai matematika adalah penghalang kemajuan suatu negara yang talc dapat 

dihindari. 

Masyarakat terkadang disesatkan oleh nilai praktis matematika lantaran 

suatu perasaan bahwa apapun yang diajarkan di kelas tingkat atas (SMA, 

Perguruan Tiggi) cuma sedikit yang dipakai dalarn kehidupan dimasyamkat. 

Masyarakat umum juga jarang menggunakan pengetahuan matematika tingkat 

tinggi dalam masa tuanya. Tetapi nilai suatu subjek tidak dapat diukur dengan 

cara seperti ini. Napoleon pernah berkata "kemajuan dan peningkatan matematika 

berhubungan dengan kernakmuran suatu negara". Benarkah? 

Penulis menemukan data menarik dari Jurnal American Institute for 

Research bulan November 2007, menurut National Center Education for Statistic, 

rata - rata warga amerika yang dipanclang sebagai negara maju ternyata tidak 

begitu meld  matematika. Hal itu membuat kekhawatiran yang berarti bagi masa 

depan peradaban mereka dan jelas rnereka menyatakan kondisi itu sebagai nation 

a risk (www.air.org) . Survey menunjukkan 78% warga AS tidak dapat 

menjelaskan bagaimana cara menghitung pembayaran bunga hutang, 71 % tidak 

dapat menghitung mill yang ditempuh pergallon BBM dalarn perjalanannya. 58% 

tidak dapat menghitung tiap 1O0h pada tagihan rnakan siangnya. Kemampuan 

siswa kelas 8 di AS juga Cuma basic, dibawah negara yang berstandar profecient 

yaitu Sigapura, Hongkong, Republik Korea, China Taipe, Jepang dan Belgia 

Sedangkan posisi Indonesia masih dibawah Malaysia (basic) setingkat dengan 

Philipha. (Pa& garnbar AS diwakili oleh negara bagian Alabama ). 

2. Nilai Kedisiplinan 

Kebiasaan siswa dengan menganalisis dengan teliti suatu situasi sebelum 

pengambilan keputusan sangat membantu dalam situasi hidup yang kompleks, 



dimana pengambilan keputusan semakin sulit. Ketika matematika menangani 

fakta - fakta yang akurat dan presisi, maka tidak ada lingkup untuk ketidakpastian 

atau ketidakjelasan. Ini membuat pikiran para siswa makin luas dan terbuka. 

Pengetahuan matematika membantu anggota masyarakat untuk 

mengorganisasi idenya lebih logis dan mengungkapkan pemikirannya secara lebih 

akurat dan eksplisit. Matematika melatih anggota masyarakat tidak take for 

granted (langsung membenarkan) terhadap suatu hal, atau bergantung pada tradisi 

atau otoritas, tetapi menyadarkan pada pemberian alasan. 

3. Nilai Budaya 

Esensi dari budaya masyarakat sipil adalah dalam gaya hidup warganya. 

Budaya merefleksikan bagaimana mereka hidup, bertingkah laku, berpakaian, 

makan, minum, membesarkan anak, dan menjaga hubungan sosialnya. Mode 

hidup anggota masyarakat sangat ditentukan oleh kemajuan teknologi dan sains, 

yang pada gilirannya bergantung pada tujuan dan perkembangan matematika. 

Oleh karena itu perubahan gaya hidup dan budaya secara kontinyu terpengaruhi 

oleh kemajuan matematika. Matematika juga membantu dalam pemeliharaan dan 

penerusan tradisi budaya bangsa. 

4. Nia i  Sosial 

Matematika mernbantu menyesuaikan organisasi dan memelihara suatu 

struktur sosial yang berhasil. Matematika berperan penting dalam menyusun 

institusi sosial seperti bank, koperasi, re1 kereta, kantor pos, perusahaan asuransi, 

industri, pengangkutan, navigasi clan lain sebagainya. Transaksi bisnis yang 

efektic ekspor dan impor, perdagangan dan komunikasi talc dapat berlangsung 

tanpa matematika Maka kelancaran dan kerapian fbngsi masyarakat sipil 

dipastikan dengan matematika. Kesuksesan seseorang dalam sebuah masyarakat 

tergantung sebaik apa dia menjadi bagian masyarakat, kontribusi apa yang dapat 

ia berikan bagi kemajuan masyarakat, dan sebagus apa dia dapat diuntungkan oleh 



masyarakat. Saat ini keberadaan sosial kita secara total diatur oleh pengetahuan 

sains dan teknologi yang hanya dapat diperoleh dengan studi matematika. 

Berbagai metode dan logika matematika digunakan untuk menyelidiki, 

menganalisis dan menyirnpulkan mengenai pembentukan berbagai aturan sosial 

dan pemenuhannya Lebih dari itu, nilai - nilai diperoleh melalui pembelajaran 

matematika akan membantu seseorang untuk melakukan penyesuaian dirinya dan 

membimbiignya pada keselarasan hidup dalam masyarakat. 

5. Nilai Moral 

Studi matematika menolong siswa dalam pembentukan karaktemya lewat 

berbagai cara. Matematika membentuknya ke sikap yang sesuai, seperti tidak ada 

ruang untuk perasaan yang merugikan, pandangan yang menyimpang, 

diskriminasi dan berpikiran tak masuk akal. Matematika membantunya dalam 

analisis objektif; memberikan alasan yang benar, kesimpulan yang valid (sah) dan 

pertimbangan yang tak berat sebelah. Nilai - nilai moral ini tertanam dalam 

pikiran karena perulangan dan membantunya menjadi anggota masyarakat yang 

berhasil. 

6. Nilai Estetika (Seni/Keindahan) 

Matematika makii kaya dengan gaya tarik keindahannya Kerapian dan 

kecantikan hubungan matematis menyentuh emosi kita, lebih seperti musik dan 

seni yang mencapai kedalaman jiwa clan membuat kita merasa benar - benar 

hidup. Ketika biografi matematikawan terlihat bahwa harnpir seluruhnya tertarik 

pada 'disiplin ilmu ketuhanan'. Mereka seolah tidak senang mempelajari 

matematika, tetapi bersembahyang dengannya. Kehalusannya, keharmonisannya, 

kesimetriannya, segala sesuatunya menambah kecantikannya. Musik atau seni 

adalah keluaran sederhana dari kecantikan abadi ini. 



7. Nilai Rekreasi (Hiburan) 

Matematika memberikan suatu ragam peluang hiburan untuk 

mendewasakan orang sebagaimana anak - an& Matematika menghibur orang 

lewat aneka puzzle, permainan, teka teki, dan lain - lain. 

Permainan video komputer juga dibangun melalui penggunaan matematika 

yang semestinya. Arti penting dari jenis rekreasi matematis adalah dapat 

membangun irnajinasi seseorang menajamkan intelektualitasnya dan mengukir 

rasa puas pada pikirannya. Otak manusia adalah sebuah organ yang makin baik 

dengan berlatih. Studi matematika memberikan latihan yang cukup bagi otak 

seseorang. Untuk beberapa praktisi matematik, kesenangan harian untuk 

menguraikan hubungan matematis yang aneh selalu menjadi hal yang menghibur. 

Sejauh ini memang jarang terpubl ikasi i  penelitian tentang sejauh mana 

kepedulian masyarakat Indonesia terhadap matematika, tetapi bukan berarti 

hubungan itu tidak ada artinya. Penulis menganggap masyarakat dan para siswa 

masih cenderung melihat nilai angka UAN matematikanya Padahal struktur dan 

f h g s i  - h g s i  masyarakat dimana para siswa ini hidup sangat besar 

ketergantungannya pada matematika, termasuk isu - isu semacam kenaikan harga 

sangat kental bahasa matematikanya Namun satu ha1 bahwa warga masyamkat 

Indonesia tanpa melihat tingkat pendidikan atau pekerjaannya tampak tinggi 

sekali ketidakpeduliannya pada ha1 ini. 

Dalam dunia yang sudah melek teknologi ini, kita tak dapat memikirkan 

suatu masyarakat yang bebas matematika Apa yang kita lakukan? Masyarakat 

harus membuka mata dan mengakui kebaikan matematika. Tak diragukan, inilah 

yang akan membuat masyarakat kita maju dengan kekuatan yang dahsyat. Harus 

ada pergeseran dari matematika yang cuma digeluti guru dan akademisi menuju 

ke matematika yang memasyarakat, khususnya &lam ha1 nilai sosialnya 



MATEMATIKA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT 

Apabila dicermati dalarn kegiatan hidupnya setiap orang akan terlibat 

dengan matematika, mungkin dalarn bentuk sederhana dan bersifat rutin atau 

mungkin dalam bentuk yang sangat kompleks. Disadari atau tidak, pengetahuan 

tentang matematika telah sering dipergunakan oleh masyarakat dalam 

menyelesaikan perrnasalahan sehari hari. Zaman dahulu ketika orang masih 

primitif yang kehidupannya fwd gathering dan menggembala ternak, manusia 

menggunakan matematika sederhana untuk menandai lengkap tidaknya temak 

yang mereka gembalakan, yaitu membuat relasi antara batu - batu dengan temak 

mereka. Bahkan ketika peradaban manusia mulai maju, cobalah amati bagaimana 

para pedagang di pasar tradisional yang begitu mahir dan cepat menghitung 

jurnlah pembelian dan sekaligus mengembalikan sisa uang pengembaliannya 

Adapula kita dengar berita bagaimana para pakar matematika 

mengembangkan terobosan - terobosan pembelajaran matematika dengan tujuan 

untuk peningkatan pembelajaran matematika itu sendiri. Begitulah matematika, 

telah banyak dipakai orang untuk membantu ha1 lain diluar matematika. Tetapi 

matematikapun dipelajari orang untuk kepentingan matematika itu sendiri. Karena 

itulah wajar kalau sebahagian khalayak menyebut matematika sebagai ?nunun 

activities. Maksudnya tiada lain adalah keadaan dimana manusia selalu 

melibatkan matematika dalarn kegiatan hidupnya. Sejalan dengan sifat kegiatan 

manusia yang tidak selalu statis, pandangan mathematics as human activities 

memuat kata makna matematika sebagai suatu proses yang aktif , dinarnik clan 

generatif. 

MEMINIMALISAS1 KETAKUTAN SISWA TEREIADAP MATEMATIKA 

Selama ini mata pelajaran matematika dianggap sulit dan menakutkan. 

Apabila ditanya seseorang ditanya tentang mata pelajaran yang disukai disekolah, 

maka sangat sedi i t  yang menunjuk matematika. Sementara jika ditanya 

tanggapannya tentang matematika tidak sedi i t  pula yang menyebutkannya 

sebagai mapel yang tidak menarik. Pendapat ini mungkin sudah sangat akrab 



didengar namun langkah - langkah konkrit untuk meluruskan tanggapan tersebut 

sangat jarang ditempuh. Bahkan mungkin hanya menjadi sebuah teori dedaktik 

metodik belaka. Bila dianggap matematika merupakan mata pelajaran yang 

menakutkan, maka sudah selayaknya komponen - komponen didalamnya seperti 

aritmatika, logika matematika, aljabar, geometri, trigonometri, kalkulus dan 

materi aplikasi lainnya juga berpredikat sama. Berarti komponen - komponen 

tersebutlah yang selama ini menjadi satu kesatuan yang membebani matematika 

untuk memiliki predikat menakutkan pula. Padahal karakteristik masing - masing 

komponen tersebut sangatlah berlainan meskipun esensinya serupa. Pilih saja 

aritmatika dan aljabar sebagai subjek pendukung matematih Bentuk yang paling 

sederhana dalam mernpelajari aritmatika adalah berhitung. 

Kurikulum mengamanatkan agar materi pembelajaran dapat dikemas 

dengan baik sehingga mudah dipahami oleh siswa - siswa . tantangan inilah yang 

seharusnya dijawab secara bijak oleh masing - masing guru matematika berbagai 

jenjang. Pemahaman matematika secara garnblang dan mudah dipahami akan 

merangsang siswa untuk gemar mapel ini. Mengenal siswa menjadi dasar 

transformasi ilmu. Mengenal disini sudah cukup urnum, diantaranya latar 

belakang dikeluarga dan lingkungan masyarakat sekitar keluarganya, sifat dan 

sikap dilingkungannya. Terlebih lagi suasana hatinya pada saat sedang melakukan 

interaksi belajar. 

Upaya mengalihkan perhatian untuk lebih serius dalam belajar dapat 

disiasati dengan menanyakan suasana atau kejadian menyenangkan yang mungkin 

baru saja dihadapi oleh siswa tersebut. Bagaimanapun kreatifitas diperlukan 

sekalipun matematika sudah cukup beku untuk menjadi pelajaran yang 

berkembang. Diantaranya dengan menunjukkan gaya mengajar dengan tutur kata 

yang menarik dimata siswa Menumbuhkan kecintaan siswa dengan menggali 

manfaat yang dapat diambil dari pelajaran yang sedang dihadapi. Memperhatikan 

keseriusan siswa dalam interaksi di kelas, dengan pilihan materi yang selaras 

situasi yang sedang dihadapi siswa Bila memungkinkan menyajikan materi 

kontekstual dengan sajian bahasa yang dipaharni siswa Seorang guru menyajikan 



rumus untuk kemudian meminta siswa mengejakan soal - soal aplikasinya 

Mungkin menjadi menu utama dalam mempelajari matematika 

Tuntutan aktivitas belajar demikian cukup mewamai kebosanan siswa 

dalarn berinteraksi meskipun akhirnya aktivitas belajar tetap terjaga. 

Bagaimanapun beratnya tuntutan tersebut perlulah disikapi agar tidak 

menumbuhkan kebosanan. Misalnya memberikan nuansa berbeda, baik dengan 

selingan - selingan segar berupa cerita jenaka, atau ha1 lain yang diinginkan siswa 

sepanjang tidak menyirnpang dari tuntutan pendidikan. Mengenal sejarah 

matematika ha1 yang mungkin sangat jarang digunakan dalam proses belajar 

mengajar adalah sejarah matematika. Bukan tokoh - tokoh matematikanya, 

melainkan proses ditemukannya teori matematika oleh tokoh - tokoh tersebut. 

Jika guru menggali sejarah matematika cukup luas cakupan ilmu yang bisa 

ditularkan. 

Mengingat tokoh matematika memiliki pengalaman unik dan terarah pada 

teori yang ditemukmnyabahkan kronologi ditemukannya cukup tergambar dari 

cerita sejarahnya. Bukankah ha1 tersebut me~p2Ikan materi kontekstual bagi 

penemu teori tadi? Pemahaman sejarah matematika akan memberi gambaran pada 

siswa bahwa matematika sebenarnya bukan suatu yang jauh dari kehidupan kita. 

Apalagi bila guru mampu pula menjelaskan disekitar kita ini banyak persoalan 

yang berkaitan langsung dengan matematika disekolah. 

Matematika memang menjadi mata pelajaran yang menuntut siswa dan 

guru penuh keseriusan dan kesungguhan. Meskipun demikian apakah tidak 

mmgkin mata pelajaran yang sementara orang dianggap membosankan ini 

dikemas dalam bentuk yang menyenangkan 7 persoalan inilah yang menjadi 

tantangan sekaligus ransangan guru untuk selalu berinovasi, berimprovisasi, 

dalarn pembelajaran mata pelajaran yang dianggap sulit ini. 

Penggunaan alat peraga tidak ada salahnya guru menampilkan 

pembelajaran dengan alat peraga dari materi yang dibahas. Khusus mata pelajaran 

matematika dijenjang pendidikan dasar ha1 ini sangat penting. Anehnya selarna ini 



belum banyak guru yang berbuat demikian. Perilaku guru ini berdampak pada 

pelajaran kurang jelas dan siswa kesulitan dalam menerimanya Akibatnya siswa 

memvonis bahwa matematika pelajaran yang sangat sulit. Melalui langkah - 

langkah tersebut penuiis berkeyakinan matematika akan diterima siswa dengan 

senang hati clan sekurang - kurangnya dapat mengurangi anggapan bahwa 

matematika itu sulit dan menakutkan. 

MATEMATIXA DALAM KEHIDUPAN S E W  - HARI DAN 

PROSPEKNYA DI MASA DEPAN 

Salah satu karakteristik matematika adalah diterapkan atau diaplikasikan 

dalarn bidang ilmu lain atau dalam kehidupan sehari - hari. Perkembangan ilmu 

pengetahuan dan telcnologi tidak lepas dari peranan matematika. Ketika a& 

sebuah penelitian untuk membuat sesuatu yang baru atau untuk mengembangkan 

suatu ha1 yang telah ada, maka matematika digunakan ketika melakukan 

penelitian. Mulai pexumusan masalah, pengumpulan data clan fakta, 

penggambaran dan pengolahan data, serta penganalisisan data sampai penarikan 

kesimpulannya. Ketika ada masalah belajar maka perlu adanya penyelesaian atau 

solusi. Kondisi seperti ini matematika digunakan melalui investigasi dan problem 

solving. Kedua ha1 tersebut merupakan jantungnya matematika untuk membantu 

siswa meningkatkan kemampuan menemukan, menganalisis dan membuktikan 

serta dapat membantu siswa menyelesaikan masalah yang berbeda - beda sesuai 

dengan situasinya. Ada lima langkah penyelesaian masalah : 

1. Menyajikan penyelesaian masalah &lam bentuk umum. 

2. Menyajikan kembali masalah dalam bentuk operasional 

3. Menentukan strategi atau prosedur menyelesaikan masalah 

4. Menyelesaikan masalah 

5. Menganalisis dan mengevaluasi strategi penyelesaian masalah serta 

menemukan strategi penyelesaian masalah yang baru. 



Matematika dapat digunakan untuk menyeleksi dan menyaring data yang 

ada. Seperti tes seleksi calon PNS, Polisi, TNI, pelajar, mahasiswa atau karyawan 

menggunakan tes tulis dengan materi matematika (biasanya logika dan berhitung) 

untuk mengetahui kemampuan berpikir cepat dan dapat menyelesaikan masalah. 

Dalam bidang teknik matematika digunakan seperti teknik informatika atau 

komputer menggunakan konsep bilangan basis, teknik industi atau mesin 

matematika digunakan untuk menentuka ketelitian suatu alat ukur atau perkakas 

yang digunakan. 

Menurut Andrea J. OYConnor bahwa "Mathematic is used by engineers to 

solve a very wide range of problem, including design calculations for building, 

machines, electronic components or chemical plants". Bidang ekonomi 

menggunakan konsep fimgsi untuk memprediksikan produksi maupun penjualan. 

Ada pepatah "Siapa yang menguasai matematika dan bahasa maka ia akan 

menguasai dunia". Artinya matematika sebagai media melatih untuk berpikii 

kritis, inovatif, kreatif, mandiri dan mampu menyelesaikan masalah. Sedangkan 

bahasa sebagai media menyampaikan ide - ide atau gagasan serta yang ada dalam 

pikiran manusia Selain itu ada istilah "Di zaman komputer yang digunakan otak 

bukan otot". Dilingkungan masyarakatpun secara tidak langsung orang sudah 

menggunakan matematika. Seperti ketika orang menghitung penghasilan, hasil 

panen, jumlah belanja, luas tanah, luas rumah, ongkos, hak waris dan masih 

banyak yang lainnya. Jelas bahwa matematika sangat berperan dalam kehidupan 

sehari - hari, sehingga apabila ada siswa yang mengatakan ingin menghindari 

matematika sebenamya itu tidak dapat dilakukan. Karena mau tidak mau 

matematika digunakan dalam aktivitas sehari - harinya. 

Berdasarkan fenomena tersebut maka proses matematika dimasa datang 

sangat bagus, khususnya didunia pendidikan, berdasarkan kurikulum yang terbaru 

matematika memiliki jam pelajaran yang paling banyak (tingkat SD rata - rata 6 

jam; tingkat SLTP 4-5 jam per minggu; tingkat SMK rata - rata 5 jam pelajaran 

per minggu; tingkat SMA atau MA program IPA 8 jam, IPS 4 jam, Bahasa 3 jam). 

Hal ini mernbuat sebagian orang tertarik untuk terjun dalarn dunia pendidikan 



untuk menjadi guru matematika. Orang yang telah lulus sarjana (S-1) non 

pendidikan matematika melanjutkan kembali ke pendidikan matematika atau 

sekedar memperoleh AKTA IV. 

Selain di lembaga pendidikanformal, matematika memiliki peluang yang 

bagus dilembaga non formal seperti lembaga kursus atau privat. Matematika tidak 

pernah kering peminat karena prospek dimasa datang sangat bagus. Dibandingkan 

dengan kerja sebagai karyawan perusahaan yang menggunakan sistem kontrak 

lebih baik menjadi guru matematika karena tidak ada istilah guru di PHK. 

Penghasilan guru matematika walaupun kecil tapi kontinu dan jelas karena selama 

masih ada manusia maka pendidikan akan berjalan terus seperti halnya pepatah 

"Pendidikan sepanjang hayat". 

Hal tersebut rnenggugah lembaga perguruan tinggi kependidikan untuk 

membuka program studi pendidikan matematika. Karena peminatnya selain gum 

- gum yang telah mencapai gelar diploma dan karyawan perusahaan swasta, anak 

- anak muda yang baru lulus SLTA pun mulai tertarik dengan matematika. 

Banyak lulusan SLTA semua program masuk ke pendidikan matematika. Bagi 

yang kurang menyukai matematika hams mngubah pandangannya terhadap 

matematika karena mau tidak mau setiap hari ia akan berhadapan dengan 

matematika. Selain itu prospek matematika sangat bagus dimasa mendatang. Hal 

ini menjadi daya tarik tersendiri, sehingga ada trend bahwa banyak orang beralih 

profesi menjadi guru khususnya guru matematika baik dilembaga pendidikan 

formal maupun non formal. 


