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BAB  I   

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Balakang Masalah 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang diujinasionalkan 

manjadi salah satu tolok ukur kelulusan anak didik dari satuan pendidikan. Maka 

dianggap sangat penting dalam mempersiapkan kelulusan siswa. Pembelajaran 

matematika akhir-akhir ini menuntut banyak inovasi dari guru matematika sesuai 

dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Perkembangan teknologi 

mulai dari teknologi dasar  sampai pada teknologi informasi, dalam bentuk 

barang-barang elektronik di dunia pasar kerja hingga pelayanan jasa yang 

bersifat on line. 

Pembelajaran matematika di tingkat satuan pendidikan (sekolah) harus 

dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang sedang berlangsung. Muatan kurikulum mata pelajaran matematika harus 

dirancang tidak hanya untuk siswa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih 

tinggi, tetapi juga dipersiapkan untuk anak didik memasuki dunia kerja setelah 

tamat dari sekolah. Pengembangan kurikulum yang sedang berlangsung sekarang  

ini harus dipersiapkan dengan matang. Pengembangan kurikulum yang 

diharapkan senantiasa mengakomodasi pertimbangan stakeholders dan dapat 

bersinergi dengan dunia kerja.  
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Upaya pemerintah untuk memajukan dunia pendidikan terlihat dengan 

diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. Undang-undang ini mengamanatkan pembaharuan secara 

mendasar dalam system pendidikan Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari 

pelaksanaan undang-undang tersebut, untuk pertama kalinya system pendidikan 

kita menggunakan standarr nasional. Hal ini diberlakukannya standart isi yang 

digunakan untuk setiap satuan pendidikan melalui Peraturan Menteri No 22 

Tahun 2006. Karena standart ini bersifat nasional, haruslah menjadi rujukan bagi 

setiap satuan pendidikan di negeri ini untuk menjamin keterlaksanaannya.   

Mengacu standart isi harus pula diikuti tujuh standat yang lain, yakni standart 

kompetensi lulusan, standart penilaian, standart sarana dan prasarana, standart 

pengelolaan, standart tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, standart kepala 

sekolah/madrasah dan standart buku (bahan ajar). 

Namun demikian setelah beberapa waktu dikeluarkannya Permen No. 22 

Tahun 2006 tentang standart isi, ternyata masih banyak mengalami masalah. 

Khususnya pada mata pelajaran matematika baik dari aspek pemahaman guru 

tentang standart isi maupun dalam aspek implementasi di lapangan, seperti 

disinyalir Danim S. (2003 : 24) kelemahan pendidikan di Indonesia terletak pada 

tingkat implementasi bukan pada desain.  

Permasalahan yang timbul dari pelaksanaan standart isi tersebut antara 

lain terletak pada kepadatan materi, standart kompetensi dan kompetensi dasar 

dalam standart isi mata pelajaran matematika dirasa masih cukup luas. Meskipun 
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sudah merupakan perampingan dari kurikulum yang mendahuluinya, namum 

dalam pelaksanaanya dirasakan masih padat oleh sebagian besar guru. Hal ini 

disebabkan standart kompetensi dan kompetensi dasar berpotensi menimbulkan 

multi interprestasi karena sifatnya yang terlalu umum. Disisi lain masih 

ditemukan adanya tumpang tindih diantara kompetensi dasar. Ditemukan 

beberapa kompetensi mempunyai indikator dan tujuan yang sama tetapi muncul 

dalam kompetensi dasar yang berbeda.   

Dari aspek penjabaran standart kompetensi dan kompetensi dasar untuk 

implementasi standart isi ditemukan beberapa kesulitan dalam penjabaran 

dokumennya. Kesulitan itu mulai dari menetapkan indicator pencapaian hasil 

belajar dari standart kompetensi dan kompetensi dasar, sampai pada 

pembatasan dan penyusunan materi pembelajaran. Juga dalam hal penyusunan 

silabus dan RPP, kenyataan di lapangan guru hanya mengadopsi silabus model 

dan RPP instant yang sudah diterbitkan dari berbagai sumber. Hal ini terpaksa 

dilakukan karena keterbatasan dan ketidakberdayaan guru untuk menyusun 

secara mandiri. 

Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mestinya 

disusun oleh guru, komite sekolah, konselor (guru BP/BK) dan narasumber 

dengan kepala sekolah sebagai ketua merangkap anggota dibawah supervisi 

Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota. Fakta di lapangan banyak ditemukan KTSP 

yang hanya mengadopsi dari contoh model yang ada, sehingga dokumen 

tersebut tidak dapat dikembangkan secara representatif. Relatif lebih parah lagi 
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aspek penilaian yang selama ini diterapkan hanya sebatas mengacu materi yang 

ajar tanpa memperhatikan indicator yang sudah lebih dulu dirumuskan. Dari 

bentuk aspek penilaian ini, praktis penilaian tidak mengukur kompetensi yang 

hendak dicapai. Pemahaman guru mengenai aspek penilaian seperti pemahaman 

konsep, penerapan komunikasi dan pemecahan masalah baik pada ranah 

kognitif, afektif dan psikomotor sangatlah kurang.  

Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 7 

mengamanatkan, bahwa profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang 

dilaksanakan berdasarkan kualifikasi akademik, latar belakang pendidikan sesuai 

dengan bidang tugasnya dan memiliki kompetensi yang diperlukan untuk 

melaksanakan bidang tugas tersebut. Pada Pasal 9 menyatakan bahwa kualifikasi 

sebagaimana dimaksud diperoleh melalui pendidikan tinggi setingkat S1/ D4. Hal 

tersebut lebih ditegaskan pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 29 yang menyatakan bahwa pendidik 

pada satuan pendidikan anak usia dini (PAUD), SD/MI, SMP/Mts, SMA/MA, 

SDLB/SMPLB/SMALB dan SMK/MAK masing-masing memiliki: 

1. Kualifikasi akademik minimal S1/ D4. 

2. Latar belakang pendidikan tinggi yang sesuai dengan mata pelajaran yang 

diajarkan. 

3. Sertifikat profesi guru sesuai dengan jenis dan tingkat sekolah tempat kerjanya. 

Berlakunya Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut menimbulkan 

beberapa konsekuensi yang perlu mendapat perhatian, mengingat kenyataan di 
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lapangan belum sesuai dengan tuntutan perundangan maupun peraturan 

pemerintah tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk 

menjawab tantangan bagi guru yang belum memiliki kualifikasi S1/ D4 adalah 

dengan memberikan subsidi peningkatan kualifikasi guru. 

Berdasarkan data dari Ditjen PMPTK, bahwa secara nasional (2.245.952 

guru) yang berkualifikasi minimal adalah sebesar 837.460 (37,3 %), dan 

selebihnya 1.408.492 (62,7%) adalah guru yang belum memiliki kualifikasi 

akademik minimal yang diamanatkan oleh undang-undang. Agar sesuai dengan 

yang diamanatkan oleh undang-undang, maka kualifikasi guru yang ada saat ini 

perlu ditingkatkan. 

Di samping kualifikasi akademik, masih banyak ditemukan guru 

matematika SMK yang tidak berlatar belakang pendidikan matematika. Hal ini 

sering terjadi karena rasio kebutuhan guru matematika yang tidak sebanding 

dengan kebutuhan jam mengajar, sementara sekolah kejuruan sering kelebihan 

guru teknik kekurangan jam mengajar minimal. Dengan berasumsi yang tidak 

bisa dipersalahkan sekolah mengambil kebijakan untuk memanfaatkan kelebihan 

guru teknik untuk mengajar matematika. Secara material bahan ajar guru 

matematika yang tidak berlatar belakang matematika ini cukup bisa 

menyelesaikan tugas pembelajaran, namun demikian secara konseptual 

administrasi pembelajaran perlu waktu pemahaman. Hal demikian akan teratasi 

manakala guru yang dimaksud diberi kesempatan untuk memberdayakan dirinya 

untuk berkembang. Sehingga dengan kesempatan yang ada kompetensi gurunya 
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dapat terselamatkan secara pasti, baik kompetensi paedagogiknya, kepribadian, 

sosial maupun profesionalnya. Apabila keempat kompetensi tersebut dapat 

bersinergi bukan tidak mungkin guru matematika dengan latar belakang yang 

berbeda tetap berkualitas sama atau bahkan mungkin lebih baik.  

Secara faktual masih ada guru matematika yang tidak mempersiapkan 

perangkat pembelajarannya secara utuh. Secara umum perangkat pembelajaran 

guru matematika terdiri atas ; silabus, program tahunan (PROTA), program 

semester (PROMES), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), lembar kerja 

siswa, bahan ajar matematika, evaluasi dan program tindak lanjut. Perangkat 

pembelajaran seperti yang tersebut di atas sering kali guru mempersiapkan 

manakala sekolah menghadapi akreditasi, itupun sering harus dengan pesan 

khusus dari kepala sekolah. Sebuah fenomena memang, guru yang secara sadar 

tugasnya menyiapkan perangkat pembelajaran tetapi banyak yang tidak pernah 

menghiraukan akan tugasnya. 

Berdasarkan pada masalah dan pemetaannya tentang pentingnya 

standart isi sebagai dokumen kurikulum bagi guru dalam melaksanakan proses 

pembelajaran matematika di tangkat satuan pendidikan perlu dilakukan kajian 

kembali untuk melengkapinya. Hanya perlu dicatat selama ini kita sudah 

kehabisan energi, hingga tidak mau bersusah-susah lagi. Sementara kita yakin 

perubahan itu tidak akan mungkin terjadi tanpa creativities action kita.  Sesuai 

hal itu Suyanto (2007:12) menyatakan kemajuan suatu Negara sangat ditentukan 

oleh empat faktor utama, yaitu : (1) innovation and creativities (45%), (2) net 
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working (25%), (3) tecknology (20%) dan (4) natural resources (10%). Dua faktor 

yang pertama menempatkan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai dimensi yang 

amat strategis. Artinya di era perkembangan teknologi yang belakangan sangat 

pesat dibutuhkan sumber daya manusia yang memilki kemampuan dasar 

inovatif, kreatif dan mampu membangun dan mengembangkan jaringan kerja 

sama yang luas.  

Perubahan sering membuat kita kerepotan, tetapi perubahan inilah yang 

akan membawa kita ke arah perbaikan. Perbaikan yang kita harapkan adalah 

perbaikan yang lebih maju untuk membangun peradaban yang lebih tinggi dan 

bermartabat. Untuk ini diperlukan perjuangan berat, oleh karenanya banyak 

orang yang memilih tidak ingin berubah dengan alasan takut repot. Dari ini pula 

yang mengindikasikan bahwa manusia itu tidak ingin maju.  Kalau orang sudah 

tidak ingin maju konsekwensinya harus siap menerima resiko ketertinggalan, 

artinya dia harus siap tergilas dengan perkembangan roda jaman. 

Perubahan senantiasa akan terjadi manakala tingkat pendidikan manusia 

diperhatikan. Kita masih ingat ketika kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang 

luluh lantak karena bom atomnya sekutu, menurut sejarah yang mencuat 

pertanyaan yang muncul dari seorang kaisar adalah “berapa guru yang masih 

tersisa?”. Ini merupakan pertanyaan yang sederhana namun menyimpan energi 

yang cukup dahsyat, betapa tidak ? dengan mengedepankan kebijakan 

pendidikan Jepang berhasil menjadi negara maju dengan memanfaatkan guru 

sebagai motor penggeraknya. Dengan demikian jika suatu Negara menginginkan 
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kemajuan secara cepat mengadopsi kebijakan Jepang, pendidikanlah yang harus 

diperhatikan. Berbicara pendidikan guru mengambil peran yang sangat penting, 

maka untuk mengawali perubahan gurulah yang mula-mula harus berubah lebih 

berdaya guna. 

Banyak orang mengatakan, bahwa guru merupakan profesi yang paling 

sedikit mendapat penghargaan secara material. (Surakhmad W., 

http://transformasi.multply.com/journal/item/14). Persoalan yang sering muncul 

biasanya berkaitan dengan kurangnya insentif yang diberikan kepada guru 

sebagai satu jenis pekerjaan yang professional. (Muchlis R. Luddin, 

http://transformasi.multply.com/journal/item/15). Dengan tingkat kebutuhan 

ekonomi yang semakin lama semakin meningkat guru menjadi tidak berdaya 

berkompetisi secara professional. Guru menjadi tidak berdaya mengakomodasi 

setiap perkembangan dunia pendidikan. Secara real dapat dilihat dengan 

berlakukanya  Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), guru kedodoran 

dalam merumuskan silabus, guru terbebani dengan rumusan perangankat 

pembelajaran yang menyertainya. 

Terlalu lama guru dininabobokan dengan slogan “guru adalah pahlawan 

tanpa tanda jasa”, sehingga slogan yang mestinya memberikan energy yang kuat 

untuk  sebuah pekerjaan yang harus dilakukan secara suka rela berubah menjadi 

pelaksanaan tugas yang terpaksa rela. Ketika regulasi digulirkan dengan 

terakomodasinya anggaran pendidikan 20 % di RAPBN maupun APBD banyak 

agenda perbaikan kinerja tidak bisa maksimal. Hal ini terbukti dengan bergulirnya 
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program sertifikasi guru yang note ben bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan guru tidak maksimal di tingkat perbaikan pendidikan. Guru 

terkekang dengan keterbatasan-keterbatasan individu, keterbatasan 

kemampuan finansial, keterbatasan birokrasi dan masih banyak lagi 

keterbatasan-keterbatasan guru yang lain.  Guru  menjadi tidak berdaya 

menghadapi perubahan-perubahan implementasi dalam pendidikan. 

Ketidakberdayaan disebabkan oleh beberapa faktor seperti : ketiadaan jaminan 

ekonomi, ketiadaan pengalaman dalam arena politik, ketiadaan akses terhadap 

informasi, ketiadaan dukungan finansial, ketiadaan pelatihan-pelatihan, dan 

adanya ketegangan fisik maupun emosional. (Suharto E, 2009 : 61). 

Ernest House dalam Sudarwan Danim (2006:190) menggambarkan profesi 

guru sebagai profesi yang dibelenggu oleh kondisi economic scarcity dan isolated 

proffesion, di mana guru itu miskin secara ekonomi dan profesi mereka 

cenderung terisolasi. Ketidakadaan ekonomi dan dukungan finansial bagi guru 

merupakan beban moral yang sangat berat. “Profesi guru yang di dalam forum-

forum resmi dan di naskah-naskah formal akademik begitu mulia, di masyarakat 

luas nampaknya masih menjadi semacam profesi kelas dua, ...” Danim S. 

(2006:189). Kondisi ini sangatlah memprihatinkan, sebab guru merupakan 

subyek yang sangat besar sumbangsihnya dalam mempersiapkan generasi masa 

depan. Di sisi lain guru menganggap diri mereka sendiri sebagai manusia yang 

lemah dan tidakberdaya, karena masyarakat terlanjur menganggap demikian. 

Apalagi banyak orang tua siswa yang secara ekonomi lebih baik dari ekonomi si 
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guru, hingga siswa nyaris tidak pernah menempatkan guru sebagai profesi yang 

dihormati.  

Salah satu yang sangat memprihatinkan dalam dunia pendidikan kita saat 

ini adalah masalah sumber daya manusia, terutama guru. Di satu sisi, guru 

merupakan ujung tombak keberhasilan pendidikan. Akan tetapi di sisi lain, 

tingkat kesejahteraan dan pembinaan terhadap guru masih jauh dari cukup 

untuk mengemban tugas menyiapkan generasi pembangunan yang patut “digugu 

dan ditiru” dan harus selalu berkembang secara dinamis sesuai dengan 

perkembangan jaman dan teknologi. Kenyataan ini merupakan persoalan klise 

yang dari waktu ke waktu kurang mendapatkan perhatian secara serius. Padahal 

di tangan gurulah masa depan bangsa dan negeri ini ditentukan. 

Akibat rendahnya kesejahteraan guru dan kurang optimalnya pembinaan 

terhadap profesi keguruan. Inilah mutu guru di lapangan, masih jauh dari 

harapan. Jangankan untuk mendapatkan guru yang menyenangkan, selagi untuk 

mendapatkan guru yang melaksanakan tugas sesuai dengan tuposinya saja 

rasanya masih jauh dari ideal. 

Sebagai bentuk pertanggungjawaban moral terhadap peningkatan 

kualitas pendidikan di Indonesia, pemerintah menerbitkan UU Nomor 14 Tahun 

2005 tentang Guru dan Dosen. Dengan terbitnya regulasi tersebut diharapkan 

pemerintah mampu  meningkatkan kesejahteraan guru, karena terbitnya UU 

Nomor 14 Tahun 2005 dibarengi adanya tunjangan sertifikasi guru sebagai 

kompensasinya. Hanya yang perlu disadari oleh guru adalah, dengan 
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meningkatnya kesejahteraan guru diharapkan guru lebih professional dan 

berkualitas. Namun kita tidak bisa menutup mata  sekian waktu tunjangan 

sertifikasi turun dengan segala kekurangan dan kelebihannya, muncul temuan 

klise bahwa guru tersertifikasi belum menampakkan kinerja yang baik. 

Menurut Rohmani sertifikai guru baru sekadar menambah pendapatan 

guru. Karena konsekuensi guru yang sudah memiliki sertifikat akan mendapat 

pendapatan tambahan satu kali gaji. "Harus kita akui dengan jujur bahwa guru 

mengikuti sertifikasi karena motivasi untuk meningkatkan pendapatan. 

Sementara esensi peningkatan kualitas cenderung diabaikan," katanya 

(Kompas.com, Rabu ; 16/11/2011). Dari kondisi lapangan yang seperti itu 

perlulah kiranya untuk diadakan penguatan-penguatan terhadap kompetensi 

guru untuk meningkatkan kinerjanya.  

Ketiadaan pengalaman guru di bidang politik berakibat ketidakberdayaan 

guru dalam merumuskan strategi pencapaian tujuan pendidikan. Sementara 

dengan penguatan ini diharapkan guru mampu memberikan sumbangan 

signifikan bagi pemahaman warga negara baik secara individu maupun secara 

kolektif untuk senantiasa bertanggung jawab terhadap perkembangan 

masyarakat dan bangsanya. 

Ketiadaan akses informasi bagi guru menyebabkan guru terlambat dalam 

menyikapi informasi yang berkembang.  Banyak model ataupun metode-metode 

pembelajaran tidak dapat terjangkau oleh guru, sehingga proses pembelajaran 

yang dibawakannya menjadi monoton dan membosankan. Sementara bagi anak 
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didiknya perkembangan informasi menjadi sesuatu yang sangat cepat dan 

mudah didapat, sebagaimana budaya mereka terbawa remote control yang jadi 

iconnya. Di era digital sebagaimana terdiskripsi menuntut guru memberdayakan 

diri dengan berbekal informasi, ketrampilan dan kompetensi yang cukup. 

Dengan bergulirnya regulasi pemerintah dalam peningkatan layanan 

pendidikan, maka guru harus diberdayakan lebih lanjut melalui pemberdayaan 

individu, asosiasi ataupun pembinaan profesi. Ketiadaan  pelatihan-pelatihan 

bagi guru menyebabkan berkurangnya ketrampilan mereka dalam menyikapi 

setiap perkembangan. Adanya pelatihan-pelatihan bagi guru diharapkan mampu 

mengupdate tingkat kemampuan guru, baik kemampuan akademis, kemampuan 

pedagogis ataupun kemampuan manajerial pengelolaan kelas. Pelatihan-

pelatihan yang diharapkan bagi guru adalah pelatihan yang sifatnya 

implementatif akademis, bisa dalam bentuk workshop, bintek atau semacamnya. 

Menurut Danim S. (2003 : 24) kelemahan pendidikan di Indonesia terletak 

pada tingkat implementasi bukan pada desain. Hal ini mengisyaratkan bahwa 

kualitas pembelajaran lembaga pendidikan formal pada tingkat mikro perlu 

ditingkatkan. Persoalan yang sangat penting bagi peningkatan pembelajaran 

matematika khususnya untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Proses 

pembelajaran matematika yang bermutu akan bermakna untuk memberikan 

andil yang penting bagi tercapainya tujuan pendidikan secara umum; yakni 

pembentukan manusia yang mampu berfikir logis, sistematik, dan cermat serta 



13 

 

bersifat obyektif dan terbuka dalam menghadapi berbagai permasalahan 

(Sumardiyono, 2004 : 31) 

Desain Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dipandang sebagai 

perubahan kurikulum yang ideal, yang perumusannya didasarkan atas kearifan 

lokal dengan senantiasa disesuaikan menurut tuntutan perkembangan jaman. 

Perubahan kurikulum itu didasari pada kesadaran bahwa perkembangan dan 

perubahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perubahan global, 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni dan budaya. 

Perubahan secara terus-menerus ini menuntut perlunya perbaikan sistem 

pendidikan nasional termasuk penyempurnaan kurikulum untuk mewujudkan 

masyarakat yang mampu bersaing dan menyesuaikan diri dengan perubahan 

zaman. Oleh karenanya KTSP harus mampu mengcover setiap perubahan dengan 

segala bentuk implementasinya. 

Untuk itu upaya peningkatan mutu pendidikan harus dilakukan secara 

menyeluruh yang mencakup pengembangan dimensi manusia Indonesia 

seutuhnya, yakni aspek-aspek moral, akhlak, budi pekerti, pengetahuan, 

keterampilan, seni, olah raga, dan perilaku. Pengembangan aspek-aspek tersebut 

bermuara pada peningkatan dan pengembangan kecakapan hidup (life-skills) 

yang diwujudkan melalui pencapaian kompetensi peserta didik untuk bertahan 

hidup, menyesuaikan diri, dan berhasil di masa datang. Dengan demikian peserta 

didik memiliki ketangguhan, kemandirian, dan jati diri yang dikembangkan 
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melalui pembelajaran dan atau pelatihan yang dilakukan secara bertahap dan 

berkesinambungan. 

Tujuan utama pemberdayaan guru adalah untuk memperkuat kekuasaan 

guru khususnya kelompok guru yang lemah yang tidak berdaya; baik karena 

kondisi internal maupun kondisi eksternal. Ketidakberdayaan guru secara 

internal terbangun oleh persepsi guru yang bersangkutan, yang menganggap 

dirinya tidak mampu secara akademis mengemban tugas perubahan dan 

perbaikan tersebut. Untuk mengatasi hal ini guru harus belajar menggali dan 

mengembangkan potensi pribadi secara baik, sehingga melahirkan sikap percaya 

diri bahwa dirinya mampu untuk melakukan perubahan tersebut.  

Ketidakberdayaan guru secara eksternal terbentuk karena struktur sosial 

di mana guru itu berada baik di lingkungan masyarakat ataupun di lingkungan 

kedinasan.  

B. Landasan Yuridis 
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7. Peraturan Menteri Pendidikan; Permen Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Standar 

Buku. 

8. Peraturan Menteri Pendidikan; Permen Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar 

Sarana dan Prasarana. 

9. Peraturan Menteri Pendidikan; Permen Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar 

Pengelolaan. 

10. Peraturan Menteri Pendidikan; Permen Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar 

Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 

11. Peraturan Menteri Pendidikan; Permen Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar 

Kepala Sekolah/Madrasah. 

12. Peraturan Menteri Pendidikan; Permen Nomor 18  Tahun 2007 Tentang 

Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan. 

C. Fokus Penelitian 

Berangkat dari latar belakang masalah keterbatasan-keterbatasan guru 

yang begitu kompleks, dalam penelitian ini difokuskan pada permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Sejauh mana kesiapan sekolah dan guru matematika SMK kelompok teknologi, 

pertanian dan kesehatan di Kabupaten Klaten dalam mengimplementasikan 

kurikulum tingkat satuan pendidikan ? 
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2. Bagaimana pemberdayaan guru matematika SMK kelompok teknologi, pertanian 

dan kesehatan di Kabupaten Klaten dalam mempersiapkan perangkat 

pembelajaran, yang meliputi; program tahunan, program semester, rencana 

pelaksanaan pembelajaran dan materi pembelajaran ?  

3. Kendala apa saja yang dihadapi guru matematika SMK kelompok teknologi, 

pertanian dan kesehatan di Kabupaten Klaten dalam mengimplementasikan 

kurikulum tingkat satuan pendidikan ?  

Dari fokus penelitian di atas, guru diharapkan dapat lebih berdaya dengan 

meminimalisir keterbatasan-keterbatasan yang ada diantaranya dengan 

pendekatan sebagai berikut :  

1. Guru hendaknya menyadari bahwa kebutuhan anak didik selalu bertambah dan 

berkembang, maka seyogyanya guru berkehendak menambah dan 

mengembangkan kemampuannya dalam mengakomodasi setiap perubahan 

berikut implementasinya.  

2. Pemangku kepentingan pendidikan hendaknya bisa menyiapkan fisilitas yang 

diperlukan guru sebagai sarana penunjang kegiatan profesinya sehingga tidak 

terganggu dengan kondisi ekonomi keluarganya.  

3. Adanya rumusan strategi  pembinaan dan pemberdayaan guru secara sinergis 

antara pelaksana pendidikan dalam hal ini kepala sekolah, pengambil kebijakan 

(dinas pendidikan), masyarakat pengguna pendidikan sebagai konsumen.  
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D. Tujuan Penelitian 

Secara  umum tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sejauh 

mana kesiapan sumber daya guru dalam menghadapi kurikulum tingkat satuan 

pendidikan dan mengimplementasikannya. Khususnya dalam memahami 

perangkat pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran matematika di 

SMK Kabupaten Klaten.  Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini adalah ; 

1. Untuk mendiskripsikan kesiapan sekolah dan guru matematika SMK kelompok 

teknologi, pertanian dan kesehatan di Kabupaten Klaten dalam 

mengimplementasikan kurikulum tingkat satuan pendidikan. 

2. Untuk mendiskripsikan pemberdayaan guru matematika SMK kelompok 

teknologi, pertanian dan kesehatan di Kabupaten Klaten dalam mempersiapkan 

perangkat pembelajaran, yang meliputi; program tahunan, program semester, 

rencana pelaksanaan pembelajaran dan materi pembelajaran. 

3. Untuk mendiskripsikan kendala yang dihadapi guru matematika SMK kelompok 

teknologi, pertanian dan kesehatan di Kabupaten Klaten dalam 

mengimplementasikan kurikulum tingkat satuan pendidikan.  

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat teoritis yang diharapkan adalah penelitian ini dapat dijadikan 

referensi bagi penelitian sejenis berikutnya;  untuk kemudian secara fragatis 

dapat  kontribusi positif dalam pengelolaan sumber daya guru khususnya bagi 

guru matematika SMK di Kabupaten Klaten. Selain itu dengan penelitian ini 

diharapkan pemangku kepentingan pendidikan mampu mangakomodasi dan 
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memahami bahwa manajemen pemberdayaan guru perlu adanya dukungan. 

Dukungan yang diharapkan dari  manajemen pemberdayaan  guru ini adalah 

dukungan yang sifatnya fasilitatif, artinya dukungan meterial maupun regulasi 

yang dijadikan rujukan. Sehingga dapat  memberikan informasi kepada sekolah-

sekolah dalam pengelolaan sumber daya guru dalam mengimplementasikan 

kurikulum tingkat satuan pendidikan. 

F. Definisi Operasional Istilah 

Yang dimaksud pemberdayaan guru matematika pada penelitian ini 

adalah usaha sadar yang dilakukan oleh guru matematika, kepala sekolah 

(pengawas) ataupun assosiasi guru matematika SMK dalam menyiapkan 

perangkat pembelajaran yang meliputi : 

1. Analisis silabus beserta pemetaan materinya 

2. Program Tahunan (Prota) 

3. Program Semester (Promes) 

4. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

5. Kebutuhan bahan ajar 

6. Evaluasi pembelajaran 

7. Program tindak lanjut pembelajaran 

Pemberdayaan guru mencakup  direction, support, autonomy; 

Pemberdayaan guru matematika adalah direction atau pengarahan yang berarti 

pemberian arahan atau pemberian informasi tentang tujuan dan tuntutan 

prioritas yang harus dicapai dari berbagai agenda organisasi. Support merupakan 
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dukungan kepercayaan dari pemangku kepentingan untuk mewujudkan tujuan 

yang telah dirumuskan. Autonomy berarti pemberian otoritas terhadap guru 

matematika untuk mengembangkan model pembelajaran sesuai dengan 

tuntutan kekinian. 

Pemberdayaan dapat berasal dari guru matematika sendiri (self-

empowerment) atau dari institusi sekolah (dinas pendidikan) atau dari asosiasi 

guru mata pelajaran. Pemberdayaan diri guru matematika adalah dengan 

melakukan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan, ketrampilan dan 

manajemen dalam mengatasi permasalahan pembelajaran matematika. 

Pemberdayaan guru matematika melalui institusi dapat dilakukan melalui 

program sekolah ataupun lewat program dinas pendidikan. Hal ini dapat 

dilakukan dengan pemberian ketrampilan (skill), penguatan kapasitas, dan 

pemberian wewenang terhadap guru matematika. Pemberdayaan guru 

matematika melalui asosiasi guru mata pelajaran dapat berupa penyamaan 

persepsi,  ataupun koordinasi inter antar anggota asosiasi guru matematika. 

Strategi  pemberdayaan guru dapat dilakukan dengan pendekatan 

pendidikan, pelatihan, workshop, bintek, seminar ataupun kegiatan lain yang 

memberikan nilai penguatan bagi pengembangan guru matematika. Pendidikan 

adalah tugas yang dilaksanakan guru dalam kedinasan di luar pembelajaran. 

Pelatihan merupakan usaha guru untuk meningkatkan pengetahuan dan 

ketrampilan guna pengingkatan kinerja sehingga lebih produktif dan efisien. 

Workshop adalah kegiatan khusus guru dengan bidang kerja yang telah 
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direncanakan guna mendukung pencapaian tujuan. Bintek kepanjangan dari 

bimbingan teknik yang merupakan kegiatan impelementatif dari guru 

matematika. 

 

 


