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PENGELOLAAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA

DI SMP NEGERI 1 BATURETNO KABUPATEN WONOGIRI

Oleh: NURMUDI

ABSTRACT

Nurmudi.  Q. 100  090  347.  Management  Of Learning Math In 1 SMP Country 
Baturetno Wonogiri District.  Thesis.  Educational  Management.  Graduate School. 
Muhammadiyah University of Surakarta. 2011.

The purpose of this study to describe:  (1) the management of the material of 
learning mathematics.  (2) the management  of the  spatial  of learning mathematics. 
(3) the management of the interaction of learning mathematics.

This  study took  place  in Junior  High School  I Baturetno Wonogiri.  Data 
collection  techniques using in-depth interviews,  observation,  and documentation. 
Model analysis  of the  data in  this  study  using domain engineering,  engineering 
taxonomy, techniques komponensial, and engineering themes. Data obtained from the 
study were analyzed using qualitative methods.

The results of this study were (1) Selection and use of math learning materials, 
selected by the teacher with reference to a predetermined standard of competence in 
the curriculum.  Mathematics learning  materials sourced from various reference 
books,  including textbooks, LKS books and books supporting the other.  Learning 
materials that have been prepared by the teacher used to assist the learning process, to 
improve the quality of learning materials, teacher evaluation in each end of the school 
year. (2) The layout of mathematical learning spaces arranged in accordance with the 
teaching methods used, including the class model, V model, the model U, and created 
the group. Placement learning equipment placed, easily accessible place accompanied 
by a list of inventory means of learning,  and placed in a place easily accessible by 
teachers. Implementation arrangements for infrastructure handed over to the field of 
school infrastructure,  while at the pemeliharannya handed sepenuhya infrastructure. 
(3) The interaction of teachers with students occurred in the learning process, directed 
by  the  teacher to achieve  competence has  been  determined. The  interaction of 
learning outside the classroom by teachers and students as a medium to solve the 
problems  faced by students.  Interaction between  students is  mostly  done in an 
indirect form of discussion between students with students outside class hours in the 
form of group learning.

Keywords: management, material, spatial, and interaction

PENDAHULUAN

Upaya  meningkatkan  prestasi  belajar  matematikan  dilakukan  oleh  guru 

dengan berbagai  metode,  guru berusaha  untuk menyusun  perencanaan sedemikian 

rupa dengan harapan siswa lebih menguasai kompetensi yang diharapkan. Demikian 
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pula  dalam  pelaksanaan  pembelajaran  matematika,  guru  berusaha  untuk 

melaksanakan  skenario  pembelajaran  yang  telah  dibuat,  dan  melakukan  evaluasi 

untuk mengetahui hasil yang dicapai oleh siswa, namun pada kenyataannya berbagai 

kendala dihadapi oleh guru dalam pembelajaran matematika, hal tersebut berdasarkan 

pengamatan sementara disebabkan dalam belajar matematika siswa belum bermakna, 

sehingga  pengertian  siswa  tentang  konsep  sangat  lemah.  Kebanyakan  siswa 

mengalami kesulitan dalam mengaplikasikan matematika ke dalam situasi kehidupan 

real.  Hal  lain  yang  menyebabkan  sulitnya  matematika  bagi  siswa  adalah  karena 

pembelajaran matematika kurang bermakna.  Guru dalam pembelajarannya di kelas 

tidak mengaitkan  dengan skema yang telah  dimiliki  oleh siswa dan siswa kurang 

diberikan kesempatan untuk menemukan kembali dan mengkonstruksi sendiri ide-ide 

matematika.  Mengaitkan  pengalaman  kehidupan  nyata  anak  dengan  ide-ide 

matematika  dalam  pembelajaran  di  kelas  penting  dilakukan  agar  pembelajaran 

bermakna.

SMP Negeri  I  Baturetno  Kabupaten  Wonogiri  merupakan  sekolah  dasar 

favourit yang  tengah  banyak  diminati  oleh  masyarakat  dan  merupakan  Sekolah 

Standar  Nasional  (SSN)  dimana  setiap  tahun  mengalami  peningkatan  jumlah 

pendaftar. Adanya kepercayaan masyarakat dan ditunjuknya SMP Negeri I Baturetno 

Kabupaten  Wonogiri  sebagai  SSN,  maka  berdampak  pada  peningkatan  tanggung 

jawab kepala sekolah dan guru untuk mempertahankan kepercayaan pemerintah dan 

masyarakat  dengan  cara  berusaha  untuk  meningkatkan  hasil  belajar,  termasuk 

pembelajaran matematika, dengan melakukan pengelolaan yang sebaik-baiknya.

Manajemen atau pengelolaan merupakan komponen integral dan tidak dapat 

dipisahkan dari proses pendidikan secara keseluruhan (Mulyasa, 2003: 20).  Pidarta 

(2004: 129) menyatakan bahwa “kurikulum merupakan seperangkat rancangan nilai, 

pengetahuan  dan  keterampilan  yang  harus  ditransfer  kepada  peserta  didik  dan 

bagaimana proses transfer tersebut harus dilaksanakan”. Rencana nilai pengetahuan 

dan  keterampilan  yang  hendak  ditransfer  kepada  peserta  didik  selanjutnya 

dikembangkan  berdasarkan  kemampuan  dasar  minimal  harus  dikuasai  seorang 

peserta didik di sekolah yang bersangkutan menyelesaikan satu unit pelajaran, satu 

satuan waktu dan satu satuan pendidikan. 
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Menurut  Suparman  (2000:  157)  pendekatan  pembelajaran  merupakan 

perpaduan dari  urutan kegiatan dan cara pengorganisasian materi  pelajaran,  siswa, 

peralatan,  bahan,  serta  waktu  yang  digunakan  dalam  proses  pembelajaran  untuk 

mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

Dimyati  (2006:  200)  ”Evaluasi  hasil  belajar  merupakan  proses  untuk 

menentukan nilai belajar siswa melalui kegiatan penilaian dan/atau pengukuran hasil 

belajar”.  Tujuan  utamanya  adalah  untuk  mengetahui  tingkat  keberhasilan  yang 

dicapai  oleh siswa setelah mengikuti suatu kegiatan pembelajaran, di mana tingkat 

keberhasilan tersebut kemudian ditandai dengan skala nilai berupa huruf atau kata 

atau simbol. 

Menurut Anonim (2009: 2) bahan ajar atau materi pembelajaran (instructional  

materials) adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa 

dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Secara terperinci, 

jenis-jenis  materi  pembelajaran  terdiri  dari  pengetahuan  (fakta,  konsep,  prinsip, 

prosedur), keterampilan, dan sikap atau nilai.

Menurut Rohani (2004: 124) tindakan pengelolaan kelas seorang guru akan 

efektif apabila ia dapat mengidentifikasi dengan tepat hakikat masalah yang sedang 

dihadapi, sehingga pada gilirannya ia dapat memilih strategi  penanggulangan yang 

tepat pula.  Lingkungan fisik tempat belajar mempunyai pengaruh penting terhadap 

hasil perbuatan belajar.

Interaksi edukatif adalah hubungan timbal balik antara guru (pendidik) dan 

peserta didik (murid), dalam suatu sistem pengajaran.  Interaksi edukatif merupakan 

faktor penting dalam usaha mencapai terwujudnya situasi belajar dan mengajar yang 

baik dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran. Tercapainya tujuan proses mengajar 

dan belajar yang baik dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran, memerlukan usaha 

terciptanya interaksi yang baik pula antara guru (Pendidik) yang mengajar dan peserta 

didik (murid) yang belajar (Suryosubroto, 2002: 156).

Menurut Sartono (2007: 4) “Matematika berasal dari bahasa latin manthanein 

atau  mathema  yang  berarti  belajar  atau  hal  yang  dipelajari”.  Matematika  dalam 

bahasa Belanda disebut wiskunde atau ilmu pasti, yang kesemuanya berkaitan dengan 

penalaran. Ciri utama matematika adalah penalaran deduktif, yaitu kebenaran suatu 
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konsep atau pernyataan  diperoleh  sebagai  akibat  logis  dari  kebenaran sebelumnya 

sehingga kaitan antar konsep atau pernyataan dalam matematika bersifat konsisten. 

Chang, 2006, dengan judul “Interactive Experiences and Contaxtual Learning 

In Museums”.  Kesimpulan dari penelitian menyatakan bahwa pengalaman interaktif 

dan pengajaran kontekstual  di  museum merupakan proses pembuatan dan produk. 

Karena itu museum profesional butuh untuk menginvestigasi kebutuhan pengunjung 

dengan  tujuan  untuk  menyediakan  pengalaman  pengajaran  yang  berarti  untuk 

pengunjung. Perkembangan audien harus menjadi prioritas untuk museum. Museum 

yang profesional mempunyai pengertian yang lebih tentang kebutuhan pengunjung, 

mereka  dapat  membuat  keputusan  lebih  informatif  tentang  bagaimana  untuk 

menciptakan pameran yang paling berarti dan program- program untuk pengunjung 

mereka.  Ketika  pameran  dan  program  mencerminkan  keinginan  pengunjung  dan 

konteks pribadi, pengalaman pengunjung museum dapat lebih diingat karena hal ini 

mengarah  ke  partisipasi  museum  masa  depan  dan  menambah  pengajaran, 

penghargaan, dan kenikmatan. Masa depan penghargaan museum untuk tahun yang 

baru  ditentukan  dengan  seberapa  baik  museum  dapat  dan  berkeinginan  untuk 

memenuhi  kebutuhan  dan  harapan  audien  yang  berbagai  macam,  dengan harapan 

musium dapat dipergunakan sebagai tempat pembelajaran kontekstual yang baik.

Vea, 2007, dengan judul “Contextual Learning and Obstacle Memory in The  

Walking  Cat”.  Hasil  penelitian  menyimpulkan:  Pembelajaran  Kontekstual  dapat 

diterapkan pada lingkungan apapun misalnya dalam pembelajaran proses gerak pada 

persendian manusia,  guru dapat memanfaatkan cara jalan kucing.  Pola dasar daya 

penggerak dalam cara jalan binatang dimodifikasi untuk merespon konteks dimana 

proses jalan itu terjadi.  Modifikasi ini mengoptimalkan daya penggerak  tangan, dan 

tidak  dipengaruhi  oleh  kaki  belakang.  Daya  penggerak  juga  dibentuk  untuk 

mengakomodasi penghalang lingkungan. 

Deal, 2006, dengan judul “Voices From The Classroom: Literacy Beliefs and  

Practices  of  Two  Novice  Elementary  Teachers”.  Hasil  penelitian  ini  menyatakan 

bahwa  pembelajaran  secara  bertahap  memungkinkan  siswa  dapat  memahami  apa 

yang diajarkan oleh guru. Dengan mempraktekkan apa yang dijelaskan dalam kelas 

mendukung siswa untuk lebih memahami dan menimbulkan kesan yang dalam dari 
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apa  yang  dikerjakan,  sehingga  dengan  melakukan  praktek  siswa  memiliki 

kecenderungan lebih memahami apa yang diajarkan oleh guru. Partisipasi guru dalam 

kegiatan belajar meningkatkan kepercayaan siswa terhadap guru. 

Buczynski,  2007,  dengan  judul  “Understanding  and  shaping  curriculum: 

what  we  teach  and  why”. Penerapan  kurikulum terbagi  dalam 4  bagian  tahapan, 

pertama dimulai  dengan pandangan pendidik terhadap kejelasan kurikulum,  kedua 

kontinyuitas penggunaan metode dan pendekatan dengan dasar teoritikal dan model 

kurikulum,  ketiga  difokuskan pada  pembelajaran  yang  praktis  disesuaikan  dengan 

alokasi  waktu  yang  ditentukan  dalam rencana  pembelajaran,  dan  bagian  keempat 

mendiskusikan ajakan untuk perdebatan tentang perubahan kurikulum, mengarahkan 

pada  hasil  kurikulum  yang  konteporer.  Penelitian  merekomendasikan  bahwa 

keberhasilan penerapan kurikulum terletak pada pandangan guru terhadap kurikulum 

dan  pengembangan  kurikulum  dengan  menggunakan  metode  pembelajaran  dan 

strategi pembelajaran yang tepat.

Rassuli,  2005, dengan judul  “Teach Us to Learn: Multivariate  Analysis  of  

Perception  of  Success  in  Team  Learning”.  Hasil  penelitian  menyatakan  bahwa 

perhatian telah ditujukan kepada efisiensi tim pembelajaran. Persepsi siswa terhadap 

apa yang diajarkan guru, tergantung dari bagaimana cara guru menggunakan metode 

dalam pembelajaran.  Guru dan  siswa terlihat  lebih berpengalaman  dan berpotensi 

pada  pembelajaran  secara  kelompok.  Hasil  penelitian  merekomendasikan  bahwa 

pembelajaran  secara  berkelompok  dapat  mengefektifkan  proses  pembelajaran  dan 

meningkatkan prestasi hasil belajar.

Dengan pengelolaan  pembelajaran  matematika  yang  baik  diharapkan  SMP 

Negeri  I  Baturetno  Kabupaten Wonogiri  lebih berperan dalam menciptakan siswa 

yang  berprestasi.  Dari  uraian  di  atas  penulis  berusaha  memotret  pengelolaan 

pembelajaran matematika di SMP Negeri I Baturetno Kabupaten Wonogiri.

Fokus  penelitian  ini  adalah:  “Bagaimana  pengelolaan  pembelajaran 

matematika di  SMP  Negeri  1  Baturetno  Kabupaten  Wonogiri?”.  Fokus  tersebut 

dirinci  menjadi  3  subfokus  meliputi:  bagaimana  pengelolaan  materi  pembelajaran 

matematika  di  SMP  Negeri  1  Baturetno  Kabupaten  Wonogiri?,  bagaimana 

pengelolaan  tata  ruang  pembelajaran  matematika  di  SMP  Negeri  1  Baturetno 
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Kabupaten Wonogiri?, bagaimana pengelolaan interaksi pembelajaran matematika di 

SMP Negeri 1 Baturetno Kabupaten Wonogiri? 

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan  pengelolaan  materi  pembelajaran  matematika  di  SMP  Negeri  1 

Baturetno  Kabupaten  Wonogiri.  Untuk  mendeskripsikan  pengelolaan  tata  ruang 

pembelajaran matematika di SMP Negeri 1 Baturetno Kabupaten Wonogiri. Untuk 

mendeskripsikan pengelolaan interaksi  pembelajaran matematika di SMP Negeri 1 

Baturetno Kabupaten Wonogiri.

METODE PENELITIAN

Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif,  penelitian  deskriptif  pada 

umumnya dilakukan dengan tujuan utama, yaitu  menggambarkan secara sistematis 

fakta  dan  karakteristik  objek  atau  subjek  yang  diteliti  secara  tepat.  Lebih  lanjut 

Mantja  (2005:  7)  menyatakan  “Penelitian  atau  kajian  etnografi  bersifat  holistik, 

artinya bahwa penelitian ini tidak hanya mengarahkan perhatian pada salah satu atau 

beberapa variabel tertentu yang menjadi perhatian peneliti  dalam suatu pengkajian. 

Bentuk  holistik  ini  didasarkan  pada  pandangan  bahwa  budaya  merupakan 

keseluruhan  yang  terdiri  dari  bagian-bagian  yang  tidak  dapat  dipisah-pisahkan. 

Dalam penelitian  kualitatif,  etnografi  merupakan  bentuk  yang  menonjol,  sehingga 

dalam  banyak  kepustakaan  istilah  etnografi  digunakan  sebagai  salah  satu  bentuk 

penelitian  (di  samping  sebagai  disain  atau  rancangan  penelitian)  yang  meliputi 

penelitian  kualitatif,  penelitian  studi  kasus,  penelitian  kancah,  ataupun  penelitian 

antropologi”.

Penelitian  ini  mengambil  lokasi  di  SMP  Negeri  I  Baturetno  Kabupaten 

Wonogiri yang terletak di  jalan Raya Baturetno Wonogiri. Salah satu keunikan SMP 

Negeri  I  Baturetno  Kabupaten  Wonogiri  adalah  guru  diberikan  kebebasan  untuk 

mengubah tata letak ruang sesuai dengan metode yang digunakan oleh guru, sehingga 

tata  letak  model  klasikal  hanya  digunakan  oleh  guru  pada  saat-saat  tertentu  saja. 

Adanya kebebasan guru untuk mengatur tata letak ruang tersebut menjadikan guru 

yang ada di SMP Negeri I Baturetno selalu melakukan koordinasi satu sama lain. 
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Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  wawancara 

mendalam.  Wawancara  dalam  penelitian  ini  dilakukan  terhadap  informan  yang 

merupakan sumber data dengan topik wawancara yang telah ditetapkan dalam kisi-

kisi wawancara. Observasi, dalam penelitian ini dilakukan observasi berperan serta, 

yaitu  dengan  cara  mendatangi  peristiwanya,  kehadiran  peneliti  di  lokasi  sudah 

menunjukkan  peran  yang  paling  pasif,  sebab  kehadirannya  sebagai  orang  asing 

diketahui  oleh yang  diamati,  dan begaimanapun hal  itu  membawa pengaruh pada 

yang  diamati.  Observasi  yang  dilakukan  oleh  peneliti  berpedoman  pada  kisi-kisi 

observasi  dan  checklist  observasi.  Dokumen  dan  Arsip  (Content  Analysis),  yang 

berupa dokumen dan arsip dilakukan dengan melakukan pencatatan. Pencatatan yang 

dilakukan  bukan sekedar  mencatat  isi  penting  yang  tersurat  dalam dokumen  atau 

arsip, tetapi juga tentang maknanya yang tersirat.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik  domain, teknik 

taksonomi, teknik komponensial,  dan teknik tema. Analisis domain digunakan untuk 

mengungkapkan  secara  umum tentang  permasalahan-permasalahan  yang  berkaitan 

dengan penggunaan metode pembelajaran dan komunikasi guru. Analisis taksonomi 

digunakan  untuk  menciptakan  taksonomi  yang  mengikhtisarkan  berbagai 

permasalahan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan di SMP Negeri 

I Baturetno Kabupaten Wonogiri.

Keabsahan data  dalam penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  teknik 

perpanjangan  keikutsertaan  dimana  peneliti  tinggal  di  lapangan  penelitian  sampai 

memperoleh  data  yang  sebanyak-banyaknya.  Dengan  perpanjangan  keikutsertaan 

maka derajat kepercayaan data yang dikumpulkan dapat ditingkatkan.

HASIL PENELITIAN 

Hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan wawancara tentang pengelolaan 

materi  pembelajaran  matematika  meliputi:  penyusunan  materi  pembelajaran 

matematika  didasarkan pada silabus yang  disusun dan ditetapkan oleh kementrian 

pendidikan nasional. Perencanaan materi pembelajaran Matematika dilakukan dengan 

menggunakan pendekatan kolaboratif antara satu guru dengan guru yang lain dalam 

merancanakan  pembelajaran  yang  terkait  dengan  pembelajaran  matematikanya. 
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Model-model  pembelajaran  didasarkan  pada  topik  materi  yang  diberikan  kepada 

siswa. Pemilihan dan penggunaan bahan ajar didasarkan pada referensi buku yang 

meliputi  buku paket,  buku LKS dan buku-buku penunjang yang  lainnya.  Sekolah 

belum banyak menyediakan buku-buku referensi, koleksi buku materi pembelajaran 

matematika di perpustakan masih terbatas. Langkah penyusunan materi pembelajaran 

matemarika berpedoman pada silabus.

Pengelolaan tata ruang pembelajaran matematika di SMP Negeri I Baturetno 

Kabupaten  Wonogiri  meliputi  pengelolaan  tata  letak  ruang  pembelajaran  masing-

masing  kelas  parealel  diletakan pada satu deret  yang sama kemudian  untuk kelas 

yang berikutnya  diletakan pada satu deret  kelas yang sama pula.  Penyusunan tata 

ruang pembelajaran disusun berdasarkan dengan metode apa yang guru terapkan saat 

mengajar dimisalkan pada metode kerja kelomok maka tata letak ruang dibuat saling 

berhadapan  dengan  kelompoknya  masig-masing.  Tata  letak  perlengkapan 

pembelajaran  diletakan  ditempat  yang  mudah  dijangkau  oleh  para  guru  supaya 

mempermudah dalam menggunakannya. Tata letak inventarisasi sarana dan prasarana 

pembelajaran  diseting  agar  alat-alat  inventaris  dan  sarana  pembelajaran 

memungkinkan  guru  dalam  menggunakan  serta  menyimpan  dan  diharapkan 

membantu  dalam  proses  pembelajaran.  Pengaturan  sarana  prasarana  diserahkan 

kepada  bidang  sarana  prasarana  sekolah.  Pemeliharan  diserahkan  sepenuhya  pada 

pihak sarana prasarana.

Berdasarkan  hasil  wawancara  tentang  pengelolaan  interaksi  pembelajaran 

matematika di SMP Negeri I Baturetno Kabupaten Wonogiri adalah Interaksi guru 

dengan siswa saat jam pelajaran berjalan dengan aktif dan kondusif. Interaksi guru 

dengan siswa diluar jam pelajaran yaitu dengan adanya beberapa murid yang sering 

bertanya setelah jam pelajaran usai diluar kelas ataupun diruang guru. Interaksi antar 

siswa dalam proses pembelajaran adanya diskusi secara tidak langsung antara siswa 

dengan  siswa  apabila  sehabis  ulangan  atau  evaluasi.  Interaksi  antar  siswa  diluar 

proses pembelajaran adalah siswa membuat kelompok belajar diluar jam pelajaran.  
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PEMBAHASAN

Pengelolaan Materi Pembelajaran Matematika

Materi  pembelajaran.  Merupakan  substansi  pembelajaran  utama  yang 

berfungsi  menunjang pencapaian  kompetensi  dasar,  mencakup  keseluruhan  ranah 

kompetensi  (pengetahuan,  keterampilan  dan  sikap).  Materi  pokok/materi 

pembelajaran  dirumuskan  mengacu  pada  indikator  pencapaian  kompetensi.  Materi 

pembelajaran yang ada di sekolah merupakan pengejewantahan Kurikulum Tingkat 

Satuan  Pelajaran  (KTSP)  yang  disusun  oleh  lembaga  pendidikan  yang  bertujuan 

untuk mencapai tujuan yang ada dalam kurikulum. Materi pembelajaran merupakan 

kegiatan di dalam kelas yang dilaksanakan oleh guru dan siswa.

Agar  materi  pembelajaran  memenuhi  standar  kompetensi  yang  diharapkan 

pada tujuan pembelajaran, maka materi pembelajaran ini dapat menggunakan media 

yang disesuaikan dengan pokok bahasan.  Disinilah kreativitas  guru dituntut  untuk 

memilih  media  pembelajaran  yang  pas  serta  dapat  menarik  perhatian  siswa  agar 

terfokus  pada  materi  pembelajaran  Beberapa  media belajar  yang  biasa  digunakan 

dalam pembelajaran adalah gambar, leaplet, computer dll.  Materi pembelajaran juga 

sebaiknya didukung oleh sumber belajar yang baik, jelas dan sesuai dengan pokok 

bahasan. 

Pemilihan  dan  penggunaan  bahan  ajar  yang  dilakukan  guru  dengan 

memperhatikan referensi  buku  menunjukkan bahwa guru telah memahami  bahwa 

sebelum melaksanakan pemilihan bahan ajar, terlebih dahulu guru harus mengetahui 

kriteria  pemilihan  bahan  ajar.  Dimana  dalam  menentukan  bahan  ajar  guru harus 

mengetahui standar kompetensi dan kompetensi dasar yang hendak dicapai, sehingga 

untuk menentukan bahan ajar guru harus memilih referensi mana yang cocok dengan 

standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Dengan dipilihnya 

bahan ajar berdasarkan referensi, maka bahan ajar yang akan dipakai nantinya benar-

benar menunjang tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar. Dengan kata 

lain,  pemilihan  bahan  ajar  benar-benar  mengacu  atau  merujuk  pada  standar 

kompetensi. 
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Penyusunan  materi  pembelajaran  matematika  oleh  guru  yang  berdasarkan 

standar  kompetensi  dan  kompetensi  dasar  dengan  memperhatikan  literatur  yang 

cocok  tersebut  sesuai  dengan  tujuan  pembelajaran  matematika  adalah:  (1)  untuk 

melatih  cara  berpikir  dan  bernalar  dalam  menarik  kesimpulan.  Misalnya  melalui 

kegiatan penyelidikian, eksplorasi, eksperimen, menunjukkan kesamaan, perbedaan, 

konsisten  dan inkonsistensi  (2) Mengembangkan aktivitas  kreatif  yang melibatkan 

imajinasi,  intuisi,  dan  penemuan  dengan  mengembangkan  pemikiran  divergen, 

orisinil,  rasa  ingin  tahu,  membuat  prediksi  dan  dugaan,  serta  mencoba-coba, 

(3)  Mengembangkan  kemampuan  memecahkan  masalah,  (4)  Mengembangkan 

kemampuan menyampaikan informasi atau mengkomunikasikan gagasan antara lain 

melalui  pembicaraan  lisan,  grafik,  peta,  diagram,  dalam  menjelaskan  gagasan 

(Sartono, 2007: 4). 

Dikaitkan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Buczynski  (2007),  yang 

menyatakan  bahwa  bahwa  keberhasilan  penerapan  kurikulum  terletak  pada 

pandangan  guru  terhadap  kurikulum  dan  pengembangan  kurikulum  dengan 

menggunakan  metode  pembelajaran  dan  strategi  pembelajaran  yang  tepat,  serta 

mempersiapkan  materi  pembelajaran  yang  sesuai  dengan  tujuan  kurikulum, 

membuktikan bahwa hasil penelitian ini mendukung penelitian Buczynski (2007).

Pengelolaan Tata Ruang Pembelajaran Matematika

Tata letak ruang pembelajaran masing-masing kelas parealel  diletakan pada 

satu  deret  hal  ini  dengan  pertimbangan  bahwa  dalam  pembelajaran  guru  banyak 

menggunakan  metode  ceramah,  dengan ceramah proses  pembelajaran  berlangsung 

satu  arah,  sehingga  penyusunan  tata  letak  ruang  kelas  dengan  model  paralel 

memudahkan guru untuk menyampaikan informasi kepada siswa. Dengan demikian 

rancangan tata letak ruang kelas yang dibuat secara berderat tersebut dimaksudkan 

agar tata letak ruang kelas dapat mendukung pembelajaran, selain itu dengan model 

demikian  guru  dapat  mengatur  kondisi  belajar  yang  optimal  sehingga  guru  dapat 

mengatur anak didik dan sarana pengajaran serta mengendalikannya dalam suasana 

yang menyenangkan untuk mencapai tujuan pengajaran dengan mudah. Pengelolaan 
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kelas  yang  efektif  merupakan  prasyaratan  mutlak  bagi  terjadinya  proses  interaksi 

edukatif yang efektif (Djamarah, 2005: 144).

Pengaturan  tata  ruang  pembelajaran  matematika  dengan  model  paralel 

berderat,  memudahkan guru dalam manyampaikan informasi kepada seluruh siswa 

tanpa membelakangi siswa, selain itu apabila guru menggunakan media pembelajaran 

yang terpusat di depan kelas, maka seluruh siswa dapat melihat tanpa terhalang oleh 

siswa lainnya. Dengan demikian tata letak ruang kelas  matematika yang digunakan 

guru masih menggunakan tata letak ruang tradisional dimana bangku diatur berderet-

deret sehingga setiap siswa menghadap ke depan/ papan tulis. Meja guru ditempatkan 

di  depan  kelas  untuk  memberikan  pembelajaran,  sehingga  terkesan  bahwa  Guru 

memiliki  tingkat yang lebih tinggi daripada siswa, dan meja guru terpisah dengan 

meja siswa. 

Langkah  guru  matematika  dalam menyusun  tata  ruang  pembelajaran  yang 

sesuai  dengan metode apa yang guru terapkan saat mengajar seperti yang dilakukan 

oleh guru pada saat pembelajaran dengan metode diskusi, dan metode kooperatif guru 

mengatur  dengan  berbagai  pola  U  pada  saat  guru  menggunakan metode  diskusi. 

Dengan formasu  U  maka  dalam pembelajaran  siswa  dapat  melihat  guru  dan/atau 

melihat media visual dengan mudah dan mereka dapat saling berhadapan langsung 

satu dengan yang  lain.  Susunan ini  ideal  untuk membagi  bahan pelajaran kepada 

peserta  didik  secara  cepat  karena  guru  dapat  masuk  ke  huruf  U dan  berjalan  ke 

berbagai arah dengan seperangkat materi.

Perlengkapan  pembelajaran,  khususnya  alat  peraga  dalam  mengajar 

memegang  peranan  penting  sebagai  alat  bantu  untuk  menciptakan  proses  belajar 

mengajar yang efektif. Peranan alat bantu atau alat peraga memegang peranan yang 

penting  sebab dengan  adanya  alat  peraga  ini  materi  pembelajaran  dengan  mudah 

dapat dipahami oleh siswa. Berbagai alat peraga  yang digunakan oleh guru bertujuan 

agar membantu indra siswa dalam menangkap pembelajaran, sehingga pembelajaran 

dapat berjalan lebih efektif dan efisien, untuk itu guru menempatkan perlengkapan 

pembelajaran termasuk alat peraga ditempat yang mudah dijangkau. Hal ini sesuai 

dengan  pendapat  Rohani  (2004:  126)  yang  menyatakan  bahwa  barang-barang 

hendaknya disimpan pada tempat khusus yang mudah dicapai kalau segera diperlukan 
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dan  akan  dipergunakan  bagi  kepentingan  kegiatan  belajar.  Barang-barang  yang 

karena  nilai  praktisnya  tinggi  dan  dapat  disimpan  di  ruang  kelas  seperti  buku 

pelajaran, pedoman kurikulum, kartu pribadian, sebagainya, hendaknya ditempatkan 

sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu gerak kegiatan peserta didik.

Pengaturan  sarana  dan  prasarana  pembelajaran  yang  diserahkan  kepada 

bidang  sarana  dan  prasarana,  menunjukkan  bahwa  SMP  Negeri  1  Baturetno 

Wonogiri, dalam mengelola sarana dan prasarana telah menerapkan manajemen yang 

baik, dimana dalam pengelolaan sarana dan prasarana kepala sekolah memberikan 

wewenang kepada bawahannya untuk mengelola bidang tertentu. Dengan demikian 

kepala sekolah telah melakukan proses mengintegrasikan sumber-sumber yang tidak 

berhubungan menjadi sistem total untuk menyelesaikan suatu tujuan. Yang dimaksud 

sumber di sini ialah mencakup orang-orang, alat-alat, media, bahan-bahan, uang, dan 

sarana.  Semuanya  diarahkan  dan  dikoordinasi  agar  terpusat  dalam  rangka 

menyelesaikan tujuan (Pidarta, 2004: 74).

Pengelolaan Interaksi Pembelajaran matematika

Interaksi guru dengan siswa pada saat jam pelajaran berjalan dengan aktif dan 

kondusif menunjukkan bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai guru, guru SMP 

Negeri 1 Baturetno Wonogiri telah memahami betul tujuan pembelajaran sehingga 

dalam melaksanakan tugasnya  sebagai  guru,  guru melakukan proses pembelajaran 

sesuai  dengan dessain  pembelajaran  yang  telah  dibuat.  Interaksi  belajar  mengajar 

yang terjadi antara guru dan siswa ditandai dengan satu penyampaian materi  yang 

khusus.  Materi  pembelajaran  telah  didesain  sehingga  dapat  mencapai  tujuan  dan 

dipersiapkan sebelum berlangsungnya interaksi belajar mengajar.

Selain  persiapan  guru  dalam  bentuk  RPP  dalam  melakukan  proses 

pembelajaran  ditandai  dengan  adanya  aktivitas  siswa.  Siswa  sebagai  pusat 

pembelajaran, maka aktivitas  siswa merupakan syarat  mutlak bagi berlangsungnya 

interaksi belajar mengajar. Dalam interaksi belajar mengajar guru berperan sebagai 

pembimbing.  Guru memberikan  motivasi  agar  terjadi  proses interaksi  dan sebagai 

mediator dan proses belajar mengajar, guru menerapkan interaksi belajar mengajar 

dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan.
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Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  melakukan 

keseluruhan  proses  belajar  mengajar  di  sekolah  guru  telah  memperhatikan 

kelangsungan interaksi yang merupakan kegiatan paling pokok. Jadi proses belajar 

mengajar  merupakan  proses  kegiatan  interaksi  antara  dua  unsur  manusiawi  yakni 

siswa  sebagai  pihak  yang  belajar  dan  guru  sebagai  pihak  yang  mengajar.  Proses 

interaksi  edukatif  adalah  suatu  proses  yang  mengnadung  sejumlah  norma.  Semua 

norma itulah yang harus guru transfer kepada anak didik. Karena itu, wajarlah bila 

interaksi  edukatif  tidak  berproses  pada  kehampaan,  tetapi  dalam  penuh  makna. 

Interaksi  edukatif  sebagai  jembatan  yang  menghidupkan  persenyawaan  antara 

pengetahuan dan perbuatan, yang mengantarkan kepada tingkah laku sesuai dengan 

pengetahuan yang diterima anak didik. Interaksi edukatif adalah hubungan dua arah 

antara  guru  dan  anak  didik  dengan  sejumlah  norma  sebagai  mediumnya  untuk 

mencapai tujuan pendidikan (Djamarah, 2005: 11).

Interaksi  edukatif  merupakan  faktor  penting  dalam  usaha  mencapai 

terwujudnya situasi belajar dan mengajar yang baik dalam kegiatan pendidikan dan 

pengajaran.  Tercapainya  tujuan  proses  mengajar  dan  belajar  yang  baik  dalam 

kegiatan pendidikan dan pengajaran,  memerlukan usaha terciptanya  interaksi  yang 

baik  pula  antara  guru  (Pendidik)  yang  mengajar  dan  peserta  didik  (murid)  yang 

belajar. Dalam proses mengajar dan belajar di sekolah sebagai suatu sistem interaksi, 

maka akan dihadapkan kepada sejumlah komponen-komponen yang mau tidak mau 

harus ada. Tanpa adanya komponen-komponen tersebut sebenarnya tidak akan terjadi 

proses  interaksi  edukatif  antara  guru  dengan  peserta  didik  (murid).  Komponen-

komponen yang dimaksud adalah (Suryosubroto, 2002: 156):

Interaksi pembelajaran dilakukan oleh guru dan siswa termasuk di luar jam 

pelajaran,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  guru  memahami  betul  bahwa  untuk 

mendapatkanan hasil belajar yang optimal, tidak hanya dapat dilakukan melalui tatap 

muka  dan  pembelajaran  di  dalam kelas.  Hubungan  guru  dan  siswa  di  luar  kelas 

merupakan faktor yang ikut mempengaruhi hasil belajar, bagaimanapun guru harus 

mampu menarik simpati dari siswanya, bila guru telah kehilangan simpati dari siswa, 

maka apapun yang akan disampaikan oleh guru tidak akan dapat dipahami oleh siswa. 

Hubungan yang harmonis antar guru dan siswa baik di dalam kelas maupun di luar 
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kelas, hubungan yang  tidak harmonis, dapat menciptakan suatu keluaran yang tidak 

diinginkan.

Interaksi  pembelajaran  dilakukan oleh guru dengan menggunakan berbagai 

metode  pembelajaran  diantaranya  adalah dengan menggunakan metode  kooperatif, 

dengan metode ini harapan siswa dapat memahami apa yang disampaikan guru.  Hal 

ini  sesuai  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Rassuli,  2005,  yang 

menyimpulkan bahwa perhatian telah ditujukan kepada efisiensi  tim pembelajaran. 

Persepsi  siswa terhadap apa  yang  diajarkan  guru,  tergantung dari  bagaimana  cara 

guru  menggunakan  metode  dalam  pembelajaran.  Guru  dan  siswa  terlihat  lebih 

berpengalaman dan berpotensi pada pembelajaran secara kelompok. Hasil penelitian 

merekomendasikan bahwa pembelajaran secara berkelompok dapat mengefektifkan 

proses pembelajaran dan meningkatkan prestasi hasil belajar.

PENUTUP

Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  maka  dapat  disimpulkan 

berikut:  Pemilihan  dan penggunaan materi pembelajaran matematikan, dipilih oleh 

guru  dengan  mengacu  pada  standar  kompetensi  yang  telah  ditetapkan  pada 

kurikulum. Materi pembelajaran direncanakan oleh guru matematika secara bersama-

sama dalam kegiatan MGMP internal. Materi pembelajaran matematika  bersumber 

dari  berbagai  buku  referensi,  diantaranya  buku  paket,  buku  LKS  dan  buku-buku 

penunjang  yang  lainnya.  Materi  pembelajaran  yang  telah  disusun  oleh  guru 

digunakan untuk membantu proses pembelajaran, untuk meningkatkan kualitas materi 

pembelajaran, guru melakukan evaluasi secara setiap akhir tahun ajaran.

Tata  letak  ruang  pembelajaran  matematika  diatur  sesuai  dengan  metode 

pembelajaran yang digunakan, diantaranya dengan model kelas, model V, model U, 

dan  dibuat  kelompok.  Penempatan  perlengkapan  pembelajaran  diletakan  ditempat 

yang  mudah dijangkau disertai  dengan daftar  inventaris  sarana pembelajaran,  dan 

ditempatkan  di  tempat  yang  mudah  dijangkau  oleh  guru.  Pelaksanaan  pengaturan 

sarana  prasarana  diserahkan  kepada  bidang  sarana  prasarana  sekolah,  sedangkan 

pemeliharannya  diserahkan sepenuhya pada pihak sarana prasarana.
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Interaksi  guru  dengan  siswa  terjadi  dalam proses  pembelajaran,  diarahkan 

oleh guru untuk mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Interaksi pembelajaran 

di  luar  kelas  dilakukan  oleh  guru  dan  siswa  sebagai  media  untuk  memecahkan 

permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Interaksi antar siswa lebih banyak dilakukan 

dalam bentuk diskusi secara tidak langsung antara siswa dengan siswa di luar jam 

pelajaran dalam bentuk kelompok belajar.

Implikasi  dalam penelitian ini adalah jika pengelolaan materi  pembelajaran 

dilakukan dengan berpedoman pada standar kompetensi dan kompetensi dasar dengan 

acuan  berbagai  buku  leteratur,  maka  hal  ini  berdampak  pada  kualitas  materi 

pembelajaran yang lebih baik. Jika pengelolaan tata ruang pembelajaran direncanakan 

dan  diatur  sesuai  dengan  metode  pembelajaran,  maka  ruang  pembelajaran  dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa. Jika guru dan siswa sering berinteraksi baik di 

dalam kelas maupun di luar kelas, maka hal ini berdampak pada peningkatan hasil 

belajar.

Penelitian  menyarankan  kepada  kepala  sekolah  agar  memfasilitasi  guru 

dengan berbagai  macam literatur  terkait  dengan pembelajaran  matematika,  karena 

dari  hasil  penelitian  belum  menunjukkan  bahwa  kepala  sekolah  membantu  guru 

dalam menyediakan  buku-buku leteratur.  Selain  itu  untuk  meningkatkan  motivasi 

siswa dalam belajar, disarankan agar kepala  sekolah mengistruksikan kepada guru 

agar  lebih  banyak  menggunakan  metode  pembelajaran  yang  melibatkan  keaktifan 

siswa. 

Disarankan  agar  guru aktif  dalam mencari  leteratur  selain  buku paket  dan 

LKS, sehingga dapat digunakan untuk bahan menyusun materi pembelajaran, selain 

itu  agar  perubahan  tata  ruang kelas  tidak  mengurangi  waktu  pembelajaran  siswa, 

disarankan agar guru berkoordinasi dengan guru yang mengajar pada jam berikutnya 

bila memungkinkan untuk menggunakan metode yang sama, sehingga perubahan tata 

ruang  kelas  tidak  hanya  digunakan  untuk  satu  mata  pelajaran.  Disarankan  untuk 

meningkatkan komunikasi dengan guru di luar jam pelajaran, sehingga setiap siswa 

mendapatkan  kesulitan  dalam  pembelajaran  dapat  segera  terselesaikan  melalui 

bantuan guru.
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