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A.   JUDUL PENELITIAN 

Pembelajaran Matematika Realistik untuk Meningkatkan Kemampuan 

Pemecahan Masalah dan Komunikasi Matematis Siswa Kelas VII-3 SMPN 22 

Bandung 

  

B.   BIDANG KAJIAN 

    DDeessaaiinn  ddaann  SSttrraatteeggii  PPeemmbbeellaajjaarraann  

  

C.   PENDAHULUAN 

DDuuaa  ppeerrmmaassaallaahhaann  ppeemmbbeellaajjaarraann  mmaatteemmaattiikkaa  yyaanngg  ddiirraassaakkaann  ssuulliitt  

ddiikkeemmbbaannggkkaann  gguurruu  ddaallaamm  pprroosseess  ppeemmbbeellaajjaarraann  aaddaallaahh  kkeemmaammppuuaann  ssiisswwaa  

ddaallaamm  mmeellaakkuukkaann  ppeemmeeccaahhaann  mmaassaallaahh  ((pprroobblleemm  ssoollvviinngg))  ddaann  kkeemmaammppuuaann  

kkoommuunniikkaassii  mmaatteemmaattiiss..  PPaaddaahhaall,,  kkeedduuaa  kkeemmaahhiirraann  iinnii  mmeerruuppaakkaann  kkoommppeetteennssii  

ppeennttiinngg  yyaanngg  hhaarruuss  ddiimmiilliikkii  ssiisswwaa  SSMMPP  ((DDeeppddiikknnaass,,  22000033))..  DDaallaamm  ppeemmeeccaahhaann  

mmaassaallaahh,,  kkeessuulliittaann  yyaanngg  ddiiaallaammii  kkeebbaannyyaakkaann  ssiisswwaa  ddiiaannttaarraannyyaa  yyaaiittuu::  

kkeessuulliittaann  ddaallaamm  mmeemmbbaaccaa  ddaann  mmeennggiiddeennttiiffiikkaassii  ppeerrmmaassaallaahhaann,,  mmiisskkiinn  iiddee  

ddaallaamm  mmeellaakkuukkaann  ssttrraatteeggii  ppeemmeeccaahhaann,,  sseerriinnggkkaallii  tteerrppaakkuu  ddeennggaann  mmeettooddee  

ppeennyyeelleessaaiiaann  ssooaall  yyaanngg  ssuuddaahh  ddiiccoonnttoohhkkaann,,  ddaann  hhaannyyaa  mmeemmiikkiirrkkaann  rruummuuss  

yyaanngg  ccooccookk  uunnttuukk  ddiigguunnaakkaann  ddaallaamm  ppeennyyeelleessaaiiaann  ppeerrmmaassaallaahhaann..  KKeemmaammppuuaann  

kkoommuunniikkaassii  mmaatteemmaattiiss  ssiisswwaa  yyaanngg  ssuulliitt  bbeerrkkeemmbbaanngg  ddiiaannttaarraannyyaa::  ttiiddaakk  

kkooooppeerraattiiff  ddaallaamm  ddiisskkuussii,,  kkuurraanngg  ppeerrccaayyaa  ddiirrii  kkeettiikkaa  bbeerrbbiiccaarraa  ddii  ddeeppaann  kkeellaass,,  

jjaarraanngg  bbeerraannii  bbeerrttaannyyaa  kkeeppaaddaa  gguurruu,,  ttiiddaakk  tteerrbbiiaassaa  mmeennggeemmuukkaakkaann  ggaaggaassaann  

yyaanngg  bbeerrbbeeddaa  ddeennggaann  ppeennddaappaatt  ssiisswwaa  llaaiinn  aattaauu  ppeennddaappaatt  gguurruu,,  ssiisswwaa  ttiiddaakk  

tteerrbbiiaassaa  mmeemmooddeellkkaann  ppeerrmmaassaallaahhaann  ddaallaamm  mmooddeell  mmaatteemmaattiiss,,  kkuurraanngg  ddaallaamm  

kkeemmaammppuuaann  rreepprreesseennttaassii  mmaatteemmaattiiss,,  ddaann  hhaannyyaa  mmeenneerriimmaa  ddaann  mmeennccaattaatt  

ppeellaajjaarraann  yyaanngg  ddiibbeerriikkaann  oolleehh  gguurruu  bbaahhkkaann  ddiillaakkuukkaannnnyyaa  ttaannppaa  bbiiccaarraa..  

UUnnttuukk  mmeennggaattaassii  ppeerrmmaassaallaahhaann  ddii  aattaass,,  bbeerrbbaarreennggaann  ddeennggaann  

ddiibbeerrllaakkuukkaannnnyyaa  kkuurriikkuulluumm  bbaarruu  ttaahhuunn  22000044,,  gguurruu  tteellaahh  mmeennccoobbaa  

mmeennggaattaassiinnyyaa  mmiissaallnnyyaa  ddeennggaann  mmeemmppeerrbbaannyyaakk  kkeeggiiaattaann  ddiisskkuussii  ddaann  ddeennggaann  

ppeemmbbeellaajjaarraann  bbeerrbbaassiiss  pprroobblleemm  ssoollvviinngg..  NNaammuunn  uuppaayyaa  iinnii  sseerriinnggkkaallii  ttiiddaakk  
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mmeennccaappaaii  hhaarraappaann,,  tteerruuttaammaa  ddiisseebbaabbkkaann  tteerrssiittaannyyaa  bbaannyyaakk  wwaakkttuu  sseehhiinnggggaa  

eeffeekkttiivviittaass  ddaann  eeffiissiieennssii  ppeemmbbeellaajjaarraann  ddiirraassaakkaann  mmeennuurruunn,,  sseehhiinnggggaa  sseerriinnggkkaallii  

gguurruu  kkeekkuurraannggaann  wwaakkttuu  uunnttuukk  mmeemmbbaahhaass  sseemmuuaa  ttooppiikk..  OOlleehh  kkaarreennaa  iittuu,,  

kkeeggiiaattaann  ppeemmbbeellaajjaarraann  sseerriinnggkkaallii  ddiillaakkuukkaann  kkeemmbbaallii  mmeellaalluuii  ppeennddeekkaattaann  

kkoonnvveennssiioonnaall..  DDaallaamm  kkeeggiiaattaann  ppeemmbbeellaajjaarraann  mmaatteemmaattiikkaa  kkoonnvveennssiioonnaall  iinnii,,  

ddiiaakkuuii  bbaahhwwaa  gguurruu  tteerrllaalluu  mmeennddoommiinnaassii  ppeemmbbeellaajjaarraann,,  kkuurraanngg  mmeemmbbeerrii  

kkeesseemmppaattaann  ppaaddaa  ssiisswwaa  uunnttuukk  mmeenneemmuukkaann  ssttrraatteeggii  sseennddiirrii  ddaallaamm  mmeemmeeccaahhkkaann  

ppeerrmmaassaallaahhaann,,  kkoonnsseepp  mmaatteemmaattiikkaa  sseerriinngg  ddiissaammppaaiikkaann  sseeccaarraa  aallggoorriittmmiikk  ddaann  

pprroosseedduurraall,,  ddaann  ssiisswwaa  sseerriinnggkkaallii  ddiillaattiihh  mmeennyyeelleessaaiikkaann  bbaannyyaakk  ssooaall  ttaannppaa  

ppeemmaahhaammaann  yyaanngg  mmeennddaallaamm,,  ssiisswwaa  kkuurraanngg  ddiibbeerrii  kkeesseemmppaattaann  ddaann  ffaassiilliittaass  

uunnttuukk  mmeellaakkuukkaann  ddiisskkuussii,,  nneeggoossiiaassii,,  ddaann  pprreesseennttaassii..  AAkkiibbaattnnyyaa,,  kkeemmaammppuuaann  

ppeemmeeccaahhaann  mmaassaallaahh  ddaann  kkoommuunniikkaassii  mmaatteemmaattiiss  ssiisswwaa  ttiiddaakk  bbeerrkkeemmbbaanngg  

sseebbaaggaaiimmaannaa  mmeessttiinnyyaa..  HHaall  iinnii  ddiippeerrkkuuaatt  ssaallaahh  ssaattuunnyyaa  oolleehh  hhaassiill  yyaanngg  

ddiippeerroolleehh  TThhee  TThhiirrdd  IInntteerrnnaattiioonnaall  MMaatthheemmaattiiccss  aanndd  SScciieennccee  SSttuuddyy  ((TTIIMMSSSS))  

bbaahhwwaa  ssiisswwaa  SSLLTTPP  IInnddoonneessiiaa  ssaannggaatt  lleemmaahh  ddaallaamm  pprroobblleemm  ssoollvviinngg  nnaammuunn  

ccuukkuupp  bbaaiikk  ddaallaamm  kkeetteerraammppiillaann  pprroosseedduurraall  ((MMuulllliiss,,  MMaarrttiinn,,  GGoonnzzaalleess,,  

GGrreeggoorryy,,  GGaarrddeenn,,  OO’’CCoonnnnoorr,,  CChhrroossttoowwsskkii,,  &&  SSmmiitthh,,  22000000))..  

Keadaan seperti di atas benar-benar dialami siswa kelas VII-3 SMPN 

22 Bandung. Kemampuan siswa kelas ini dalam memecahkan permasalahan 

dirasakan sangat kurang. Kalaupun pembelajaran dicoba difokuskan pada 

pemecahan masalah dan pemberian kesempatan siswa untuk diskusi, bertanya, 

kerjasama dalam kelompok masih dirasakan menyita waktu banyak dan 

hasilnya tidak segera tampak sehingga khawatir akan mengganggu porsi 

waktu untuk belajar topik lainnya. Untuk menjawab permasalahan ini 

diperlukan upaya nyata yang tepat, perlu direncanakan dengan matang, dan 

dikaji dengan seksama agar kemampuan siswa dalam memecahkan 

permasalahan dan komunikasi dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan 

potensi masing-masing. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut tampaknya akan sulit jika 

dilakukan oleh pihak tertentu dan dilakukan secara kompartemen, namun 

memerlukan upaya beberapa pihak dan dilakukan secara kompak. Oleh karena 
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itu kegiatan kolaborasi antara guru, siswa, dan dosen untuk mengkonstruksi 

komponen-komponen pembelajaran matematika yang berpotensi untuk 

menumbuhkembangkan kemampuan pemecahan masalah dan komunikasi 

matematis siswa SMP perlu segera dilakukan. 

  

D.  PERUMUSAN DAN PEMECAHAN MASALAH 

  UUnnttuukk  mmeennggaattaassii  rreennddaahhnnyyaa  kkeemmaammppuuaann  ssiisswwaa  ddaallaamm  ppeennyyeelleessaaiiaann  

mmaassaallaahh  ((pprroobblleemm  ssoollvviinngg))  ddaann  kkoommuunniikkaassii  mmaatteemmaattiiss  aakkaann  ddiijjaawwaabb  ddeennggaann  

mmeenneerraappkkaann  ppeemmbbeellaajjaarraann  yyaanngg  aakkhhiirr--aakkhhiirr  iinnii  ddii  IInnddoonneessiiaa  sseeddaanngg  ““nnggeettrreenndd””  

ddaann  ssuuddaahh  tteerruujjii  kkeebbeerrhhaassiillaannnnyyaa  ddii  nneeggeerrii  aassaallnnyyaa  ((BBeellaannddaa)),,  yyaaiittuu  

ppeemmbbeellaajjaarraann  mmaatteemmaattiikkaa  ddeennggaann  ppeennddeekkaattaann  rreeaalliissttiikk  aattaauu  yyaanngg  lleebbiihh  ddiikkeennaall  

ddeennggaann  RReeaalliissttiicc  MMaatthheemmaattiiccss  EEdduuccaattiioonn  ((RRMMEE))..  KKeeggiiaattaann  ppeenneelliittiiaann  iinnii  aakkaann  

ddiillaakkuukkaann  ddaallaamm  bbeennttuukk  ppeenneelliittiiaann  ttiinnddaakkaann  kkeellaass  mmeellaalluuii  kkeeggiiaattaann  kkoollaabboorraassii  

gguurruu--mmaahhaassiisswwaa--ddoosseenn  ddaann  ddiiffookkuusskkaann  uunnttuukk  mmeennjjaawwaabb  bbeebbeerraappaa  ppeerrttaannyyaaaann  

bbeerriikkuutt::  

1. Bagaimanakah bentuk dan karakteristik permasalahan yang diberikan 

kepada siswa agar dapat menumbuhkembangkan kemampuannya dalam 

pemecahan masalah matematis? 

2. Bagaimanakah bentuk dan karakteristik permasalahan yang diberikan 

kepada siswa agar dapat menumbuhkembangkan kemampuannya dalam 

komunikasi matematis? 

33..  BBaaggaaiimmaannaakkaahh  ddeessaaiinn  ppeemmbbeellaajjaarraann  mmaatteemmaattiikkaa  ddeennggaann  ppeennddeekkaattaann  

rreeaalliissttiikk  aaggaarr  ddaappaatt  mmeennuummbbuuhhkkeemmbbaannggkkaann  kkeemmaammppuuaann  ssiisswwaa  ddaallaamm  

ppeemmeeccaahhaann  mmaassaallaahh??  

44..  BBaaggaaiimmaannaakkaahh  ddeessaaiinn  ppeemmbbeellaajjaarraann  mmaatteemmaattiikkaa  ddeennggaann  ppeennddeekkaattaann  

rreeaalliissttiikk  aaggaarr  ddaappaatt  mmeennuummbbuuhhkkeemmbbaannggkkaann  kkeemmaammppuuaann  ssiisswwaa  ddaallaamm  

kkoommuunniikkaassii  mmaatteemmaattiiss??  

55..  BBaaggaaiimmaannaakkaahh  ssttrraatteeggii  ddaann  bbeennttuukk  kkeeggiiaattaann  ppeemmbbeellaajjaarraann  mmaatteemmaattiikkaa  

ddeennggaann  ppeennddeekkaattaann  rreeaalliissttiikk  aaggaarr  ddaappaatt  mmeennuummbbuuhhkkeemmbbaannggkkaann  

kkeemmaammppuuaann  ssiisswwaa  ddaallaamm  ppeemmeeccaahhaann  mmaassaallaahh??  
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66..  BBaaggaaiimmaannaakkaahh  ssttrraatteeggii  ddaann  bbeennttuukk  kkeeggiiaattaann  ppeemmbbeellaajjaarraann  mmaatteemmaattiikkaa  

ddeennggaann  ppeennddeekkaattaann  rreeaalliissttiikk  aaggaarr  ddaappaatt  mmeennuummbbuuhhkkeemmbbaannggkkaann  

kkeemmaammppuuaann  ssiisswwaa  ddaallaamm  kkoommuunniikkaassii  mmaatteemmaattiiss??  

77..  BBaaggaaiimmaannaakkaahh  hhaassiill  bbeellaajjaarr  mmaatteemmaattiikkaa  ssiisswwaa  sseetteellaahh  mmeellaakkuukkaann  kkeeggiiaattaann  

ppeemmbbeellaajjaarraann  mmaatteemmaattiikkaa  ddeennggaann  ppeennddeekkaattaann  rreeaalliissttiikk??    

88..  BBaaggaaiimmaannaakkaahh  rreessppoonn  ssiisswwaa  tteerrhhaaddaapp  ppeemmbbeellaajjaarraann  mmaatteemmaattiikkaa  rreeaalliissttiikk  

yyaanngg  ddiikkeemmbbaannggkkaann??  

  

EE..    TTUUJJUUAANN  PPEENNEELLIITTIIAANN  

PPeenneelliittiiaann  iinnii  bbeerrttuujjuuaann  uunnttuukk  mmeennggeemmbbaannggkkaann  ddeessaaiinn  ppeemmbbeellaajjaarraann  

mmaatteemmaattiikkaa  rreeaalliissttiikk  uunnttuukk  mmeennggeemmbbaannggkkaann  kkeemmaammppuuaann  ppeemmeeccaahhaann  mmaassaallaahh  

ddaann  kkoommuunniikkaassii  mmaatteemmaattiiss  ssiisswwaa  SSMMPP..  KKeeggiiaattaann    ppeenneelliittiiaann  iinnii  ddiillaakkuukkaann  

ddeennggaann  kkeerrjjaassaammaa  aannttaarraa  gguurruu,,  ddoosseenn,,  ddaann  mmaahhaassiisswwaa,,  sseehhiinnggggaa  ddaappaatt  ddiikkaattaakkaann  

sseebbaaggaaii  jjaalliinnaann  kkeerrjjaassaammaa  aannttaarraa  pprraakkttiissii  ddii  llaappaannggaann  ddeennggaann  ppiihhaakk  UUnniivveerrssiittaass  

sseebbaaggaaii  ppuussaatt  tteeoorrii  ddaann  iinnoovvaassii  ppeemmbbeellaajjaarraann..  DDeennggaann  kkeerrjjaassaammaa  iinnii  ddiihhaarraappkkaann  

tteerrjjaaddii  hhuubbuunnggaann  yyaanngg  hhaarrmmoonniiss  ddaann  mmeessrraa  aannttaarraa  dduuaa  ppiihhaakk  tteerrsseebbuutt,,  uunnttuukk  

ssaalliinngg  bbaahhuu--mmeemmbbaahhuu  ddaallaamm  mmeennggeemmbbaannggkkaann  ssttrraatteeggii  ddaann  ddeessaaiinn  ppeemmbbeellaajjaarraann  

yyaanngg  rreelleevvaann  ddeennggaann  ttuunnttuuttaann  dduunniiaa  ppeennddiiddiikkaann  ssaaaatt  iinnii..  

  

FF..      MMAANNFFAAAATT  HHAASSIILL  PPEENNEELLIITTIIAANN    

MMaannffaaaatt  hhaassiill  ppeenneelliittiiaann  iinnii  aaddaallaahh  ddaappaatt  mmeenniinnggkkaattkkaann  kkuuaalliittaass  pprroosseess  

ppeemmbbeellaajjaarraann  mmaatteemmaattiikkaa  ddii  ttiinnggkkaatt  sseekkoollaahh  uunnttuukk  mmeennuummbbuuhhkkeemmbbaannggkkaann  

kkeemmaammppuuaann  ssiisswwaa  ddaallaamm  ppeemmeeccaahhaann  mmaassaallaahh  ddaann  kkoommuunniikkaassii  mmaatteemmaattiiss,,  

mmeellaalluuii  ppeennggeemmbbaannggaann  ddaann  iinnoovvaassii  ppeemmbbeellaajjaarraann  yyaanngg  ddiikkeemmbbaannggkkaann  sseeccaarraa  

kkeerrjjaassaammaa  aannttaarraa  ppiihhaakk  gguurruu  yyaanngg  bbeerrkkiipprraahh  ddii  llaappaannggaann  ((sseekkoollaahh))  ddeennggaann  ppiihhaakk  

ddoosseenn  yyaanngg  bbeerrkkiipprraahh  ddii  UUnniivveerrssiittaass..  MMaannffaaaatt  llaaiinn  aaddaallaahh,,  ssttrraatteeggii  ddaann  ddeessaaiinn  

ppeemmbbeellaajjaarraann  yyaanngg  ddiikkeemmbbaannggkkaann  ddaappaatt  ddiijjaaddiikkaann  sseebbaaggaaii  aalltteerrnnaattiiff  mmooddeell  

ppeemmbbeellaajjaarraann  yyaanngg  ddaappaatt  ddiitteerraappkkaann  ddaallaamm  mmeenndduukkuunngg  ddaann  mmeennssuukksseesskkaann  

tteerrllaakkssaannaannyyaa  ppeenneerraappaann  kkuurriikkuulluumm  22000044  yyaanngg  ssaaaatt  iinnii  ssuuddaahh  mmuullaaii  ddiigguulliirrkkaann..  
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GG..  KKAAJJIIAANN  PPUUSSTTAAKKAA  

  PPeemmeeccaahhaann  mmaassaallaahh  ddaann  kkoommuunniikkaassii  mmeerruuppaakkaann  bbaaggiiaann  ppeennttiinngg  ddaarrii  

ttuujjuuaann  ppeemmbbeellaajjaarraann  mmaatteemmaattiikkaa  ddaallaamm  kkuurriikkuullkkuumm  22000044  ((DDeeppddiikknnaass,,  22000033))..  

HHaall  tteerrsseebbuutt  ccuukkuupp  bbeerraallaassaann,,  kkaarreennaa  sseettiiaapp  hhaarrii  ddaallaamm  ppeemmbbeellaajjaarraann  

mmaatteemmaattiikkaa  aattaauuppuunn  ddaallaamm  kkeehhiidduuppaann  sseehhaarrii--hhaarrii,,  ssiisswwaa  sseerriinngg  mmeenngghhaaddaappii  

ppeerrmmaassaallaahhaann  yyaanngg  mmaauu  ttiiddaakk  mmaauu  mmeessttii  ddiisseelleessaaiikkaann..  SSeellaaiinn  iittuu  kkeemmaammppuuaann  

bbeerrkkoommuunniikkaassii,,  kkhhuussuussnnyyaa  kkoommuunniikkaassii  mmaatteemmaattiiss  ddiippeerrlluukkaann  bbaaiikk  ddaallaamm  

ppeemmbbeellaajjaarraann  mmaauuppuunn  ddaallaamm  kkeehhiidduuppaann  sseehhaarrii--hhaarrii..  BBeeggiittuu  ppeennttiinnggnnyyaa  dduuaa  

kkeemmaammppuuaann  tteerrsseebbuutt,,  mmeemmaakkssaa  kkiittaa  sseellaakkuu  ppeennddiiddiikk  mmaatteemmaattiikkaa  uunnttuukk  

mmeemmffaassiilliittaassii  ssiisswwaa  aaggaarr  ddaappaatt  mmeennggeemmbbaannggkkaann  kkeedduuaa  kkeemmaammppuuaann  tteerrsseebbuutt..  

PPeemmbbeellaajjaarraann  ggaayyaa  llaammaa  yyaanngg  kkoonnvveennssiioonnaall,,  ddii  mmaannaa  ppeemmbbeellaajjaarraann  tteerrllaalluu  

bbeerrppuussaatt  ppaaddaa  gguurruu,,  gguurruu  sseebbaaggaaii  ssaattuu--ssaattuunnyyaa  ssuummbbeerr  bbeellaajjaarr,,  gguurruu  kkuurraanngg  

mmeemmbbeerrii  kkeesseemmppaattaann  ppaaddaa  ssiisswwaa  uunnttuukk  mmeellaakkuukkaann  ppeemmeeccaahhaann  ppeerrmmaassaallaahhaann  

ddeennggaann  ccaarraa  sseennddiirrii,,  ppeerrlluu  uunnttuukk  sseeggeerraa  ddiippeerrbbaahhaarruuii..  SSaallaahh  ssaattuu  ccaarraannyyaa  yyaaiittuu  

ddeennggaann  mmeenneerraappkkaann  mmooddeell  ddaann  ssttrraatteeggii  ppeemmbbeellaajjaarraann  yyaanngg  ssaaaatt  iinnii  sseeddaanngg  

mmuuttaakkhhiirr  ddaann  tteellaahh  tteerruujjii  kkeebbeerrhhaassiillaannnnyyaa  ddii  nneeggeerrii  aassaallnnyyaa  ((BBeellaannddaa)),,  yyaaiittuu  

PPeemmbbeellaajjaarraann  mmaatteemmaattiikkaa  ddeennggaann  ppeennddeekkaattaann  RReeaalliissttiikk..  

aa..  PPeemmeeccaahhaann  MMaassaallaahh  

Menjadi pemecah masalah yang baik, akan sangat berguna baik dalam 

proses belajar ataupun dalam kehidupan sehari-hari.  Namun demikian perlu 

dikatehui terlebih dahulu apa masalah itu? Apakah pemecahan masalah itu? 

Kapan suatu masalah itu benar-benar merupakan masalah? Berikut ini 

uraiannya. 

Apakah problem (masalah) itu? Problem (dalam matematika) adalah suatu 

soal atau pertanyaan yang menimbulkan tantangan, yang dalam penentuan 

penyelesaiannya membutuhkan kreativitas, pengalaman, pemikiran asli, atau 

imajinasi (Posamentier dan Stepelman, 1990). Suatu soal atau pertanyaan 

dikatakan masalah (problem) jika seseorang tidak memiliki aturan tertentu yang 

segera dapat digunakan dalam menentukan penyelesaian dari masalah tersebut 

(Hudojo, 2003)  Dalam menyelesaikan suatu permasalahan dibutuhkan 

kreativitas dan pengetahuan siap dalam suatu situasi yang baru. 
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Suatu pertanyaan atau soal matematika merupakan suatu problem 

bergantung masing-masing individu siswa, ini artinya bagi siswa tertentu suatu 

pertanyaan mungkin merupakan problem sedangkan bagi siswa lain bukan 

merupakan problem. Sebagai contoh, dapat diperhatikan soal berikut: 

“Diketahui bahwa satu botol besar dan satu botol kecil minuman Coca-Cola 

memuat  sembilan cangkir, dua botol kecil volumenya sama dengan satu botol 

sedang, dan satu botol besar memuat tiga botol sedang. Berapa cangkir 

banyaknya minuman yang dapat dituangkan dari satu botol besar? Berikan 

penjelasan atas jawabanmu!” 

 Soal tersebut akan merupakan problem bagi siswa sekolah menengah 

pertama  (SMP), jika siswa tersebut belum pernah menyelesaikan soal semacam 

itu. Sedangkan bagi siswa yang sudah pernah berhasil menyelesaikan soal 

tersebut, maka bukan lagi menjadi problem. Dapat dikatakan suatu problem itu 

relatif, bergantung individu yang menghadapinya. 

 Apakah problem solving (pemecahan masalah) itu? Menurut National 

Council of Supervisors of Mathematics (NCSM) (dalam Posamentier dan 

Stepelman, 1990) problem solving (pemecahan masalah) adalah proses 

penerapan pengetahuan yang sudah didapatkan sebelumnya kepada situasi yang 

baru dan tidak dikenal. Ini berarti suatu soal akan menjadi problem bagi siswa 

jika siswa sudah memiliki pengetahuan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 

soal tersebut, tetapi siswa tidak mengetahui prosedur atau cara untuk 

menyelesaikannya. Contoh soal di atas dapat dijadikan sebagai soal dalam 

kegiatan problem solving di kelas.  

  Dengan pembelajaran yang menitikberatkan pada pemecahan masalah, 

diharapkan siswa menjadi problem solver yang handal, baik dalam belajar 

ataupun dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. 

bb..  KKoommuunniikkaassii  MMaatteemmaattiiss  

SSeellaaiinn  kkeemmaammppuuaann  ppeemmeeccaahhaann  mmaassaallaahh,,  kkeemmaammppuuaann  kkoommuunniikkaassii  

mmaatteemmaattiiss  iittuu  ppeennttiinngg..  AAddaappuunn  ppeennttiinnggnnyyaa  aaddaallaahh  uunnttuukk  ddaappaatt  

mmeerreepprreesseennttaassiikkaann  ddaann  mmeennyyeelleessaaiikkaann  ppeerrmmaassaallaahh  kkeehhiidduuppaann,,  ddaarrii  

ppeerrmmaassaallaahhaann  rruummaahh  ttaannggggaa  hhiinnggggaa  mmaassaallaahh  yyaanngg  kkoommpplleekkss  ddii  dduunniiaa  eekkoonnoommii  
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ddaann  bbiissnniiss,,  kkeemmaammppuuaann  mmeennjjeellaasskkaann  ddaann  eekkssppllaannaassii  ppiikkiirraann  sseeccaarraa  mmaatteemmaattiiss  

ssuulliitt  ddiippiissaahhkkaann..  BBeeggiittuu  ppeennttiinnggnnyyaa  mmaassaallaahh  kkoommuunniikkaassii,,  mmaakkaa  ppeerrlluu  

ddiittuummbbuuhhkkeemmbbaannggkkaann  ddaallaamm  pprroosseess  ppeemmbbeellaajjaarraann  mmaatteemmaattiikkaa..  KKeemmaammppuuaann  

kkoommuunniikkaassii  mmaatteemmaattiiss  yyaanngg  ppeerrlluu  ddiikkeemmbbaannggkkaann  mmeennuurruutt  NNCCTTMM  ((11999911))  

aaddaallaahh  bbaahhwwaa  ssiisswwaa  aaggaarr  ddaappaatt::  ((11))  mmeemmooddeellkkaann  ssiittuuaassii  sseeccaarraa  lliissaann,,  tteerrttuulliiss,,  

ggaammbbaarr,,  ggrraaffiikk,,  ddaann  sseeccaarraa  aalljjaabbaarr;;  ((22))  mmeerreefflleekkssii  ddaann  mmeennggkkllaarriiffiikkaassii  ddaallaamm  

bbeerrffiikkiirr  mmeennggeennaaii  ggaaggaassaann--ggaaggaassaann  mmaatteemmaattiiss  ddaallaamm  bbeerrbbaaggaaii  ssiittuuaassii;;  ((33))  

mmeennggeemmbbaannggkkaann  ppeemmaahhaammaann  tteerrhhaaddaapp  ggaaggaassaann--ggaaggaassaann  mmaatteemmaattiiss  tteerrmmaassuukk  

ppeerraannaann  ddeeffiinniissii--ddeeffiinniissii  ddaallaamm  mmaatteemmaattiikkaa;;  ((44))  mmeenngggguunnaakkaann  kkeetteerraammppiillaann  

mmeemmbbaaccaa,,  mmeennddeennggaarr,,  ddaann  mmeelliihhaatt  uunnttuukk  mmeennggiinntteerrpprreettaassii  ddaann  mmeennggeevvaalluuaaii  

ggaaggaassaann  mmaatteemmaattiikkaa;;  ((55))  mmeennggkkaajjii  ggaaggaassaann  mmaatteemmaattiikkaa  mmeellaalluuii  kkoonnjjeekkttuurr  ddaann  

aallaassaann  yyaanngg  mmeeyyaakkiinnkkaann;;  sseerrttaa  ((66))  mmeemmaahhaammii  nniillaaii  ddaarrii  nnoottaassii  ddaann  ppeerraann  

mmaatteemmaattiikkaa  ddaallaamm  ppeennggeemmbbaannggaann  ggaaggaassaann  mmaatteemmaattiiss..  

DDeennggaann  bbeerrkkeemmbbaannggnnyyaa  kkeemmaammppuuaann  kkoommuunniikkaassii  mmaatteemmaattiiss  tteerrsseebbuutt,,  

ddiihhaarraappkkaann  ssiisswwaa  ddaappaatt  lleebbiihh  mmeenngghhaarrggaaii  ddaann  mmeemmaakknnaaii  mmaatteemmaattiikkaa..  

MMaatteemmaattiikkaa  ttiiddaakk  hhaannyyaa  ddiiaannggggaapp  sseebbaaggaaii  bbaahhaassaa  ssiimmbbooll  ttaannppaa  mmaakknnaa,,  

mmeellaaiinnkkaann  ddaappaatt  bbeerrgguunnaa  uunnttuukk  mmeemmbbaannttuu  mmeemmuuddaahhkkaann  ppeerrmmaassaallaahhaann  yyaanngg  

ddiihhaaddaappii  ddaallaamm  kkeehhiidduuppaann  sseehhaarrii--hhaarrii  ssiisswwaa..  

cc..  PPeemmbbeellaajjaarraann  MMaatteemmaattiikkaa  RReeaalliissttiikk  

Pembelajaran matematika realistik ini berkembang sejak tahun 1970-an di 

Belanda dengan perintis Freudenthal (Zulkardi, 2001). Terdapat lima prinsip 

dasar dalam RME yang harus diimplementasikan dalam pembelajaran 

matematika, yaitu: 

      SSiisswwaa  hhaarruuss  mmeellaakkuukkaann  aakkttiivviittaass  mmaatteemmaattiikkaa  mmeellaalluuii  ppeerrmmaassaallaahhaann  yyaanngg  

ddiibbeerriikkaann  

      DDaallaamm  kkeeggiiaattaann  bbeellaajjaarr  ssiisswwaa  mmeennggkkoonnssttrruukkssii  mmaatteemmaattiikkaa  mmeellaalluuii  mmooddeell,,  

ssiittuuaassii,,      sskkeemmaa,,  ddiiaaggrraamm,,  aattaauu  ssiimmbbooll  

      SSiisswwaa  mmeennggkkoonnssttrruukkssii  ddaann  mmeemmpprroodduukkssii  sseennddiirrii  mmaatteemmaattiikkaa  sseessuuaaii  ddeennggaann  

kkeemmaammppuuaann  bbeerrppiikkiirrnnyyaa  

      PPrroosseess  ppeemmbbeellaajjaarraann  iinntteerraakkttiiff,,  ddaann  

      TTeerrjjaaddii  jjaalliinnaann  aannttaarrkkoonnsseepp  aattaauu  aannttaarrttooppiikk..  
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    IIddeeaallnnyyaa  kkeelliimmaa  pprriinnssiipp  ddii  aattaass  mmuunnccuull  ddaallaamm  sseettiiaapp  pprroosseess  ppeemmeebbeellaajjaarraann  

mmaatteemmaattiikkaa  rreeaalliissttiikk,,  mmiissaallnnyyaa  ppeenngggguunnaaaann  kkoonntteekkss  ddaallaamm  ppeemmbbeellaajjaarraann,,  

ppeemmaannffaaaattaann  ssiimmbbooll,,  sskkeemmaa,,  ddaann  mmooddeell  uunnttuukk  bbiissaa  ssaammppaaii  kkeeppaaddaa  mmaatteemmaattiikkaa  

yyaanngg  ffoorrmmaall  ddeennggaann  pprroosseess  yyaanngg  nnaammaannyyaa  mmaatteemmaattiikkaassii  hhoorriizzoonnttaall..  SSttrraatteeggii  

ssiisswwaa  sseennddiirrii  ddaallaamm  mmeennyyeelleessaaiiaakkaann  ppeerrmmaassaallaahhaann  mmaatteemmaattiikkaa  ddiiaannggggaapp  

sseebbaaggaaii  ffrreeee  pprroodduuccttiioonn  aakkaann  mmeemmbbeerrii  kkoonnttrriibbuussii  uunnttuukk  ppeerrbbeennddaahhaarraaaann  mmooddeell  

aattaauu  ssttrraatteeggii  bbeellaajjaarr  mmaatteemmaattiikkaa  ((TTuurrmmuuddii,,  11999999))..  PPrroosseess  bbeellaajjaarr  yyaanngg  iinntteerraakkttiiff  

mmaakkssuuddnnyyaa  bbaahhwwaa  ppeemmbbeellaajjaarraann  iittuu  hhaarruuss  tteerrjjaaddii  iinntteerraakkssii  yyaanngg  ddiinnaammiiss  aannttaarraa  

ssiisswwaa  ddeennggaann  ssiisswwaa,,  aannttaarraa  ssiisswwaa  ddeennggaann  gguurruu,,  ddaann  aannttaarraa  gguurruu  ddeennggaann  ssiisswwaa  

((ZZuullkkaarrddii,,  11999999))..  SSeejjaauuhh  mmaannaa  iinntteerraakkssii  iinnii  tteerrjjaaddii  aakkaann  tteerrggaammbbaarr  ddaallaamm  

ppeemmbbeellaajjaarraann  ddaappaatt  ddiikkeettaahhuuii  mmeellaalluuii  oobbsseerrvvaassii  ppeemmbbeellaajjaarraann..    JJaalliinnaann  aannttaarr  

kkoonnsseepp,,  aannttaarr  ttooppiikk,,  aattaauu  aannttaarr  uunniitt,,  ddaallaamm  ppeemmbbeellaajjaarraann  mmaatteemmaattiikkaa  ppeerrlluu  

ddiippeerrttaahhaannkkaann..  SSeehhiinnggaa  mmaatteemmaattiikkaa  bbuukkaannllaahh  ssuuaattuu  ppeennggeettaahhuuaann  yyaanngg  bbeerrcceerraaii  

bbeerraaii  mmaallaaiinnkkaann  mmeerruuppaakkaann  ssaattuu  iillmmuu  yyaanngg  uuttuuhh  ddaann  tteerrppaadduu  ((  TTuurrmmuuddii,,  22000033))..  

KKeeuunngggguullaann  ddaarrii  ppeennddeekkaattaann  ppeemmbbeellaajjaarraann  rreeaalliissttiikk  iinnii  ddiiaannttaarraannyyaa  

ddaappaatt  mmeennuunnttuunn  ssiisswwaa  uunnttuukk  mmeemmaahhaammii  mmaatteemmaattiikkaa  sseeccaarraa  mmeennddaallaamm,,  bbeerraawwaall  

ddaarrii  ssiittuuaassii  nnyyaattaa  aattaauu  ddaarrii  aappaa  yyaanngg  tteerrjjaannggkkaauu  ppiikkiirraann  ssiisswwaa  mmeellaalluuii  pprroosseess  

mmaatteemmaattiissaassii  hhoorriizzoonnttaall  ((mmaatteemmaattiikkaa  iinnffoorrmmaall))  mmeennuujjuu  mmaatteemmaattiikkaa  ffoorrmmaall,,  

mmeellaalluuii  ppeerrmmaassaallaahhaann  rreeaalliissttiikk  

  

HH..  RREENNCCAANNAA  DDAANN  PPRROOSSEEDDUURR  PPEENNEELLIITTIIAANN  

 Secara keseluruhan kegiatan penelitian ini akan dilaksanakan paling tidak 

dalam tiga siklus. Kegiatan setiap siklus terdiri atas perumusan atau perumusan 

kembali permasalahan yang dihadapi; memformulasi alternatif pemecahan, 

perencanaan, dan persiapan tindakan; pelaksanaan tindakan dan observasi 

pembelajaran; serta evaluasi kegiatan dan refleksi. Langkah-langkah kegiatan 

setiap siklus ini akan mengikuti diagram alur pada Gambar 1 di bawah ini. 
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GGaammbbaarr  11..    AAlluurr  KKeeggiiaattaann  SSeettiiaapp  SSiikklluuss  

Siklus Pertama 

Pada siklus pertama tim peneliti berkolaborasi melakukan: 1) identifikasi dan 

memformulasi permasalahan yang dihadapi di kelas menyangkut bahan ajar 

yang tersedia, kegiatan pembelajaran, serta  alat dan cara evaluasi yang sering 

dilakukan; 2) berdasarkan hasil identifikasi dan formulasi permasalahan ini 

secara bersama-sama akan disusun komponen-komponen pembelajaran yang 

terdiri dari bahan ajar, media, alat dan cara evaluasi, dan strategi pembelajaran 

yang relevan; 3) simulasi dan diskusi kegiatan pembelajaran, 4) pelaksanaan 

pembelajaran yang secara bersamaan dilakukan  observasi kelas untuk 

mengetahui efektivitas dan efisiensi komponen-komponen pembelajaran yang 

dikembangkan, 5) setiap akhir kegiatan pembelajaran dilakukan diskusi dan 

refleksi mengenai tindakan yang telah dilakukan, 6) mewawancarai sejumlah 

siswa dan pengumpulan informasi dengan menggunakan angket, serta 7) 

melakukan tes kemampuan pemecahan masalah. 

Siklus Kedua 

Tim peneliti mengkaji lebih lanjut komponen pembelajaran yang telah disusun 

sesuai dengan hasil evaluasi dan refleksi dari siklus pertama dan selanjutnya 

merevisi komponen-komponen pembelajaran sesuai dengan keperluan. 

Kegiatan implementasi pembelajaran akan dilakukan bersama-sama, secara 

K E G I A T A N    S E T I A P    S I K L U S 

IIddeennttiiffiikkaassii  ddaann  
ppeerruummuussaann  

mmaassaallaahh  ddii  kkeellaass  

DDiisskkuussii  ppeemmeeccaahhaann  
mmaassaallaahh,,  ppeennyyuussuunnaann,,  

ddaann  ppeerrssiiaappaann  
ppeemmbbeellaajjaarraann  

PPeellaakkssaannaaaann  
ppeemmbbeellaajjaarraann    

  OOBBSSEERRVVAASSII  

EEvvaalluuaassii  kkeeggiiaattaann  
ppeemmbbeellaajjaarraann    

mmeellaalluuii  aannaalliissiiss  
ddaattaa  

RReefflleekkssii  kkeeggiiaattaann  

ppeemmbbeellaajjaarraann  

  ttddkk  

  yyaa  

  SSiikklluuss  sseellaannjjuuttnnyyaa  

Siklus beri-

kutnya? 
nnyyaa??  

SSeelleessaaii  
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bergantian tim peneliti direncanakan bertindak sebagai guru dalam kegiatan 

pembelajaran. Secara rinci pada kegiatan ini akan dilakukan: 1) peninjauan 

ulang komponen-komponen pembelajaran, 2) revisi komponen-komponen 

pembelajaran, 3) simulasi dan diskusi kegiatan pembelajaran, 4) pelaksanaan 

pembelajaran yang secara bersamaan dilakukan  observasi kelas untuk 

mengetahui efektivitas dan efisiensi komponen-komponen pembelajaran yang 

dikembangkan, 5) setiap akhir kegiatan pembelajaran dilakukan diskusi dan 

refleksi mengenai tindakan yang telah dilakukan, 6) mewawancarai sejumlah 

siswa dan pengumpulan informasi dengan menggunakan angket, 7) melakukan 

tes kemampuan pemecahan masalah, serta 8) menganalisis sejauh mana 

kegiatan yang dilakukan telah menjawab permasalahan. 

Siklus Ketiga 

KKeeggiiaattaann  ppaaddaa  ssiikklluuss  kkeettiiggaa  iinnii  sseerruuppaa  ddeennggaann  kkeeggiiaattaann  ddii  ssiikklluuss  kkeedduuaa  nnaammuunn  

lleebbiihh  bbeerroorriieennttaassii  ppaaddaa  ppeenngghhaalluussaann  ddaann  ppeemmeeccaahhaann  mmaassaallaahh  yyaanngg  mmuunnggkkiinn  

mmaassiihh  mmuunnccuull  ppaaddaa  ssiikklluuss  kkeedduuaa..  SSeeccaarraa  rriinnccii  kkeeggiiaattaann  ppaaddaa  ssiikklluuss  kkeettiiggaa  iinnii  

aaddaallaahh  ::  11))  ppeenniinnjjaauuaann  uullaanngg  kkeelleemmaahhaann  ddaarrii  kkoommppoonneenn--kkoommppoonneenn  

ppeemmbbeellaajjaarraann,,  22))  rreevviissii  kkoommppoonneenn--kkoommppoonneenn  ppeemmbbeellaajjaarraann,,  33))  ppeellaakkssaannaaaann  

ppeemmbbeellaajjaarraann  yyaanngg  sseeccaarraa  bbeerrssaammaaaann  ddiillaakkuukkaann    oobbsseerrvvaassii  kkeellaass  uunnttuukk  

mmeennggeettaahhuuii  eeffeekkttiivviittaass  ddaann  eeffiissiieennssii  kkoommppoonneenn--kkoommppoonneenn  ppeemmbbeellaajjaarraann  yyaanngg  

ddiikkeemmbbaannggkkaann,,  44))  sseettiiaapp  aakkhhiirr  kkeeggiiaattaann  ppeemmbbeellaajjaarraann  ddiillaakkuukkaann  ddiisskkuussii  ddaann  

rreefflleekkssii  mmeennggeennaaii  ttiinnddaakkaann  yyaanngg  tteellaahh  ddiillaakkuukkaann,,  55))  mmeewwaawwaannccaarraaii  sseejjuummllaahh  

ssiisswwaa  ddaann  ppeenngguummppuullaann  iinnffoorrmmaassii  ddeennggaann  mmeenngggguunnaakkaann  aannggkkeett,,  66))  

mmeellaakkuukkaann  tteess  kkeemmaammppuuaann  ppeemmeeccaahhaann  mmaassaallaahh,,  sseerrttaa  77))  mmeennggaannaalliissiiss  sseejjaauuhh  

mmaannaa  kkeeggiiaattaann  yyaanngg  ddiillaakkuukkaann  tteellaahh  mmeennjjaawwaabb  ppeerrmmaassaallaahhaann  

  

II..  JJAADDWWAALL  PPEENNEELLIITTIIAANN  

Keseluruhan dari rencana kegiatan penelitian di atas akan dilaksanakan 

mengikuti jadwal kegiatan seperti pada Tabel 1 berikut ini. 

 

 



 11 

Tabel 1. Jadwal Kegiatan Penelitian 

No Nama 

Kegiatan 

Bulan ke 

1 2 3 4 5 6 7 8 

11  PPeennyyuussuunnaann  

pprrooppoossaall  
        

22  PPeerrssiiaappaann          

33  PPeellaakkssaannaaaann  

ppeenneelliittiiaann  
        

44  EEvvaalluuaassii  

kkeeggiiaattaann  
        

55  PPeennuulliissaann  

llaappoorraann  
        

66  DDiisseemmiinnaassii  

hhaassiill  
        

  

JJ..    BBIIAAYYAA  PPEENNEELLIITTIIAANN  

Biaya yang diperlukan dalam penelitian ini terinci seperti pada Tabel 2 berikut 

ini. 

Tabel 2. Rincian Biaya Penelitian 

NNoo..  JJeenniiss  PPeennggeelluuaarraann  JJuummllaahh  ((RRpp))  

11  HHoonnoorraarriiuumm  KKeettuuaa  ddaann  ppeellaakkssaannaa  ppeenneelliittiiaann  44..550000..000000,,0000  

22  BBiiaayyaa  ooppeerraassiioonnaall//bbaahhaann  hhaabbiiss  33..550000..000000,,0000  

33  PPeerraallaattaann  33..000000..000000,,0000  

44  PPeerrjjaallaannaann  ddaann  kkoonnssuummssii  33..000000..000000,,0000  

55  LLaaiinn--llaaiinn  11..000000..000000,,0000  

Jumlah 1155..000000..000000,,0000  

  

  

KK..  PPEERRSSOONNAALLIIAA  PPEENNEELLIITTIIAANN  

11..  KKeettuuaa  PPeenneelliittii  

aa..  NNaammaa  LLeennggkkaapp  ddaann  GGeellaarr  ::  AAll  JJuupprrii,,  SS..PPdd  

bb..  GGoolloonnggaann  PPaannggkkaatt  ddaann  NNIIPP  ::  IIIIIIaa//PPeennaattaa  MMuuddaa//113322  331144  113333  

cc..  JJaabbaattaann  FFuunnggssiioonnaall  ::  AAssiisstteenn  AAhhllii  

dd..  FFaakkuullttaass//PPrrooggrraamm  SSttuuddii  ::  FFPPMMIIPPAA//PPeennddiiddiikkaann  MMaatteemmaattiikkaa  

ee..  PPeerrgguurruuaann  TTiinnggggii  ::  UUnniivveerrssiittaass  PPeennddiiddiikkaann  IInnddoonneessiiaa  
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ff..  BBiiddaanngg  KKeeaahhlliiaann  ::  PPeennddiiddiikkaann  MMaatteemmaattiikkaa  

ff..  WWaakkttuu  PPeenneelliittiiaann    ::  1122  jjaamm//mmiinngggguu  

  

22..  AAnnggggoottaa  PPeenneelliittii  

  AAnnggggoottaa  PPeenneelliittii  11::  

aa..  NNaammaa  LLeennggkkaapp  ddaann  GGeellaarr  ::  DDrrss..  TTaattaanngg  HHeerrmmaann,,  MM..EEdd  

bb..  GGoolloonnggaann  PPaannggkkaatt  ddaann  NNIIPP  ::  IIVVaa//PPeemmbbiinnaa//113311993300225588  

cc..  JJaabbaattaann  FFuunnggssiioonnaall  ::  LLeekkttoorr  KKeeppaallaa  

dd..  FFaakkuullttaass//PPrrooggrraamm  SSttuuddii  ::  FFPPMMIIPPAA//PPeennddiiddiikkaann  MMaatteemmaattiikkaa  

ee..  PPeerrgguurruuaann  TTiinnggggii  ::  UUnniivveerrssiittaass  PPeennddiiddiikkaann  IInnddoonneessiiaa  

ff..  BBiiddaanngg  KKeeaahhlliiaann  ::  PPeennddiiddiikkaann  MMaatteemmaattiikkaa  

gg..  WWaakkttuu  PPeenneelliittiiaann    ::  1100  jjaamm//mmiinngggguu  

  

  AAnnggggoottaa  PPeenneelliittii  22::  

aa..  NNaammaa  LLeennggkkaapp  ddaann  GGeellaarr  ::  CCuuccuu  SSaappuuttrraa,,  SS..PPdd  

bb..  GGoolloonnggaann  PPaannggkkaatt  ddaann  NNIIPP  ::  IIVVaa//113311  660066  999933  

cc..  JJaabbaattaann  FFuunnggssiioonnaall  ::  PPeemmbbiinnaa  

dd..  SSeekkoollaahh  ::  SSMMPP  NNeeggeerrii  2222  BBaanndduunngg  

ee..  BBiiddaanngg  KKeeaahhlliiaann  ::  PPeennddiiddiikkaann  MMaatteemmaattiikkaa  

ff..  WWaakkttuu  PPeenneelliittiiaann    ::  1100  jjaamm//mmiinngggguu  

  

  AAnnggggoottaa  PPeenneelliittii  33::  

aa..  NNaammaa  LLeennggkkaapp  ddaann  GGeellaarr  ::  AAnnnniinngg  YYuunniinnggssiihh,,  SS..PPdd  

bb..  GGoolloonnggaann  PPaannggkkaatt  ddaann  NNIIPP  ::  IIVVaa//113300  554422  336600  

cc..  JJaabbaattaann  FFuunnggssiioonnaall  ::  PPeemmbbiinnaa  

dd..  SSeekkoollaahh  ::  SSMMPP  NNeeggeerrii  2222  BBaanndduunngg  

ee..  BBiiddaanngg  KKeeaahhlliiaann  ::  PPeennddiiddiikkaann  MMaatteemmaattiikkaa  

ff..  WWaakkttuu  PPeenneelliittiiaann    ::  1100  jjaamm//mmiinngggguu  

  

  AAnnggggoottaa  PPeenneelliittii  44::  

aa..  NNaammaa  LLeennggkkaapp  ddaann  GGeellaarr  ::  AAyyii  DDiinnddiinn,,  SS..PPdd  

bb..  GGoolloonnggaann  PPaannggkkaatt  ddaann  NNIIPP  ::  IIIIIIcc//113322  116633  226644  

cc..  JJaabbaattaann  FFuunnggssiioonnaall  ::  GGuurruu  DDeewwaassaa  
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dd..  SSeekkoollaahh  ::  SSMMPP  NNeeggeerrii  2222  BBaanndduunngg  

ee..  BBiiddaanngg  KKeeaahhlliiaann  ::  PPeennddiiddiikkaann  MMaatteemmaattiikkaa  

ff..  WWaakkttuu  PPeenneelliittiiaann    ::  1100  jjaamm//mmiinngggguu  

  

LL..    DDAAFFTTAARR  PPUUSSTTAAKKAA  

  

Departemen Pendidikan Nasional. (2003). Kurikulum 2004 Standar Kompetensi

 Mata  Pelajaran Matematika. Jakarta: Depdiknas. 

 

Hudojo, H. (2003) Common TextBook Pengembangan Kurikulum dan 

 Pembelajaran  Matematika.  Malang: JICA. 

 

Mullis, V.S., Martin, M.O., Gonzales, E.J., Gregory, K.D., Garden, R.A., 

 O’Connor,  K.M., Chrostowski, S.J., & Smith, T.A. (2000). TIMSS 

 1999: International  Mathematics Report. Boston: The International 

 Study Center Boston College. 

 

NCTM (National Council of Teacher of Mathematics). (1989). Curriculum and 

 Evaluation Standard for School Mathematics. Reston, Va: NCTM. 

 

Posamentier, A.S., dan Stepelman, J. (1990). Teaching Secondary School 

 Mathematics  Techniques and Enrichment Units. Ohio: Merril Publishing 

 Company. 

 

Turmudi. (1999). Pendekatan Matematika Realistik sebagai Suatu Alternatif 

 Pembelajaran Matematika Sekolah. Makalah pada Seminar GMM 1999 

 UPI,  Bandung. 

 

Turmudi. (2003). Model Buku Pelajaran Matematika Sekolah Menengah Pertama 

 Panduan Pengembangan. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen 

 Pendidikan  Nasional. 

 

Zulkardi. (1999). Bagaimana Mendesain Pelajaran Matematika Berdasarkan 

 Pendekatan  Realistik. University of Twente, The Netherlands. 

 [Http://www.  geocities.com/Athens/crete/2336/rme.html] 

 

Zulkardi. (2001). Realistic Mathematics Education (RME): Teori, Contoh 

 Pembelajaran  dan Taman Belajar di Internet. Makalah pada Seminar 

 Sehari Realistic Education  UPI, Bandung. 
 

  

  

  



 14 

MM..  LLAAMMPPIIRRAANN--LLAAMMPPIIRRAANN  

11..  CCuurrrriiccuulluumm  VViittaaee  KKeettuuaa  PPeenneelliittii  

Curriculum Vitae 
  

aa..  NNaammaa      ::  AAll  JJuupprrii,,  SS..PPdd  

bb..  NNIIPP        ::  113322  331144  113333  

bb..  JJeenniiss  KKeellaammiinn    ::  LLaakkii--llaakkii  

cc..  TTeemmppaatt//ttaannggggaall  llaahhiirr  ::  SSeerraanngg//1100  MMeeii  11998822  

dd..  PPaannggkkaatt//GGoolloonnggaann    ::  PPeennaattaa  MMuuddaa//IIIIIIaa  

ee..  JJaabbaattaann      ::  AAssiisstteenn  AAhhllii  

ff..    PPeekkeerrjjaaaann      ::  DDoosseenn  JJuurruussaann  PPeennddiiddiikkaann  MMaatteemmaattiikkaa  FFPPMMIIPPAA    

            UUPPII  

gg..  AAllaammaatt  

        KKaannttoorr      ::  JJuurruussaann  PPeennddiiddiikkaann  MMaatteemmaattiikkaa  FFPPMMIIPPAA  UUPPII  

                      JJll..  SSeettiiaabbuuddhhii  222299  BBaanndduunngg  4400115544  IInnddoonneessiiaa    

                    TTeelleeppoonn::  ((002222))  22000044550088  

                      FFaakkssiimmiillee::  ((002222))  22000011110088  

                      EE--mmaaiill::  aalljjuupprrii@@uuppii..eedduu  

        RRuummaahh      ::  JJll..  CCiippaakkuu  IIII  NNoo..  1166BB  LLeeddeenngg  BBaanndduunngg  4400114433  

                    TTeelleeppoonn::  008855222200115522111199  

            

  

hh..  RRiiwwaayyaatt  PPeennddiiddiikkaann  

PPeerrgguurruuaann  TTiinnggggii  PPrrooggrraamm  BBiiddaanngg  KKaajjiiaann  TTaahhuunn  

LLuulluuss  

UUPPII  BBaanndduunngg  

  

  

SSaarrjjaannaa  

  

  

Pendidikan 

Matematika 
  

  

22000044  

  

  

  

  

ii..  PPeennggaallaammaann  AAkkaaddeemmiikk  

NNaammaa  KKeeggiiaattaann  LLaammaannyyaa  TTeemmppaatt  
IInnssttiittuussii  

PPeennyyeelleennggggaarraa  
Tahun 

PPeellaattiihhaann  PPeemmbbeellaajjaarraann  

MMaatteemmaattiikkaa  RReeaalliissttiikk  

  

SSeemmiinnaarr  NNaassiioonnaall  

MMaatteemmaattiikkaa  ddaann  

TTeerraappaannnnyyaa  

((PPeemmaakkaallaahh))  

  

SSeemmiinnaarr  NNaassiioonnaall  

MMaatteemmaattiikkaa  22000055  

66  hhaarrii  

  

  

11  hhaarrii  

  

  

  

  

11  hhaarrii  

BBaanndduunngg  

  

  

SSuurraakkaarrttaa  

  

  

  

  

DDeeppookk  

UUPPII  

  

UUNNSS  

  

  

UUII  

22000055  

  

  

22000055  

  

  

  

  

22000055  
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((PPeemmaakkaallaahh))  

  

jj..  PPeennggaallaammaann  PPeenneelliittiiaann  

  

AAll  JJuupprrii..  ((22000044))..  UUppaayyaa  MMeenniinnggkkaattkkaann  PPeemmaahhaammaann  KKoonnsseepp  MMaatteemmaattiikkaa  SSiisswwaa  SSMMAA  

mmeellaalluuii  PPeemmbbeellaajjaarraann  BBeerrbbaassiiss  PPeennaallaarraann..SSkkrriippssii..  BBaanndduunngg::  JJuurruussaann  

PPeennddiiddiikkaann  MMaatteemmaattiikkaa  FFPPMMIIPPAA  UUPPII  BBaanndduunngg..  

AAnnggggoottaa  ddaallaamm  kkeeggiiaattaann  LLeessssoonn  SSttuuddyy::  UUppaayyaa  MMeennggeemmbbaannggkkaann  PPrrooffeessiioonnaalliissmmee  

GGuurruu  MMaatteemmaattiikkaa  ddii  SSMMPPNN  44  BBaanndduunngg  ddaann  SSMMPPNN  1122  BBaanndduunngg..  

AAnnggggoottaa  PPiilloottiinngg  PPeemmbbeellaajjaarraann  MMaatteemmaattiikkaa::  EExxpplloorriinngg  MMaatthheemmaattiiccss  ddii  SSMMPPNN  11  

LLeemmbbaanngg..  

  

  

22..  CCuurrrriiccuulluumm  VViittaaee  AAnnggggoottaa  PPeenneelliittii  11  

  

Curriculum Vitae 
  

aa..  NNaammaa      ::  DDrrss..  TTaattaanngg  HHeerrmmaann,,  MM..EEdd..  

bb..  NNIIPP        ::  113311993300225588  

bb..  JJeenniiss  KKeellaammiinn    ::  LLaakkii--llaakkii  

cc..  TTeemmppaatt//ttaannggggaall  llaahhiirr  ::  GGaarruutt//1111  OOkkttoobbeerr  11996622  

dd..  PPaannggkkaatt//GGoolloonnggaann    ::  PPeemmbbiinnaa//IIVVaa  

ee..  JJaabbaattaann      ::  LLeekkttoorr  KKeeppaallaa  

ff..    PPeekkeerrjjaaaann      ::  DDoosseenn  JJuurruussaann  PPeennddiiddiikkaann  MMaatteemmaattiikkaa  FFPPMMIIPPAA    

        UUPPII  

gg..  AAllaammaatt  

        KKaannttoorr      ::  JJuurruussaann  PPeennddiiddiikkaann  MMaatteemmaattiikkaa  FFPPMMIIPPAA  UUPPII  

                      JJll..  SSeettiiaabbuuddhhii  222299  BBaanndduunngg  4400115544  IInnddoonneessiiaa    

                    TTeelleeppoonn::  ((002222))  22000044550088  

                      FFaakkssiimmiillee::  ((002222))  22000011110088  

                      EE--mmaaiill::  ttaattaanngghheerrmmaann@@uuppii..eedduu  

        RRuummaahh      ::  BBuummii  AAssrrii  CCiijjeerraahh  BB--2288  BBaanndduunngg  4400221155  IInnddoonneessiiaa  

                    TTeelleeppoonn::  ((002222))  66004411446622  

            

  

hh..  RRiiwwaayyaatt  PPeennddiiddiikkaann  

PPeerrgguurruuaann  TTiinnggggii  PPrrooggrraamm  BBiiddaanngg  KKaajjiiaann  TTaahhuunn  

LLuulluuss  

IIKKIIPP  BBaanndduunngg  

  

DDeeaakkiinn  UUnniivveerrssiittyy  

MMeellbboouurrnnee  AAuussttrraalliiaa  

SSaarrjjaannaa  

  

MMaasstteerr  

  

Pendidikan 

Matematika 
  

MMaatthheemmaattiiccss  EEdduuccaattiioonn  

  

11998899  

  

11999966  
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ii..  PPeennggaallaammaann  AAkkaaddeemmiikk  

NNaammaa  KKeeggiiaattaann  LLaammaannyyaa  TTeemmppaatt  
IInnssttiittuussii  

PPeennyyeelleennggggaarraa  
Tahun 

TTrraaiinniinngg  BBaahhaassaa  IInnggggrriiss  

  

  

PPrrooffeessssiioonnaall  

DDeevveellooppmmeenntt  WWoorrkksshhoopp  

((NNPPDDPP))  

  

IInntteerrnnaattiioonnaall  

CCoonnffeerreennccee  iinn  

MMaatthheemmaattiiccss  

EEdduuccaattiioonn  ((IICCMMEE))  

  

  

IInntteeggrraattiinngg  MMaatthhss  aanndd  
TTeecchhnnoollooggyy  
((WWoorrkksshhoopp))  

  

  

MMaatthhss  aanndd  GGaammeess  

((WWoorrkksshhoopp))  

  

SSeemmiinnaarr  oonn  MMeennttaall  

CCoommppuuttaattiioonn  

  

IInntteerrnnaattiioonnaall  SSeemmiinnaarr  

oonn  EEdduuccaattiioonn  TToowwaarrddss  

tthhee  YYeeaarr  22002200  

  

WWoorrkksshhoopp  PPeennuulliissaann  

BBuukkuu  TTeekkss  

  

PPeenniillaaii  bbuukkuu  

mmaatteemmaattiikkaa  MMII  

  

55  bbuullaann  

  

  

11  mmiinngggguu  

  

  

  

11  mmiinngggguu  

  

  

  

  

  

22  hhaarrii  

  

  

  

22  hhaarrii  

  

  

11  hhaarrii  

  

  

22  hhaarrii  

  

  

  

11  mmiinngggguu    

  

  

11  mmiinngggguu  

  

  

22  hhaarrii  

  

  

33  hhaarrii  

  

  

  

33  hhaarrii  

  

  

33  bbuullaann  

  

Malang, 

Indonesia 
  

MMeellbboouurrnnee,,  

AAuussttrraalliiaa  

  

  

MMeellbboouurrnnee,,  

AAuussttrraalliiaa  

  

  

  

  

MMeellbboouurrnnee,,  

AAuussttrraalliiaa  

  

  

MMeellbboouurrnnee,,  

AAuussttrraalliiaa  

  

MMeellbboouurrnnee,,  

AAuussttrraalliiaa  

  

BBaanndduunngg,,  

IInnddoonneessiiaa  

  

  

JJaakkaarrttaa,,    

IInnddoonneessiiaa  

  

JJaakkaarrttaa,,  

IInnddoonneessiiaa  

  

BBaanndduunngg,,  

IInnddoonneessiiaa  

  

HHiirroosshhiimmaa,,  

JJaappaann  

  

  

YYooggyyaakkaarrttaa,,  

IInnddoonneessiiaa  

  

TTookkyyoo  aanndd  

IIKKIIPP  MMaallaanngg  

  

  

DDeeaakkiinn  

UUnniivveerrssiittyy  

  

  

  

MMoonnaasshh  

UUnniivveerrssiittyy  

  

  

  

  

  

MMaatthheemmaattiiccss  

AAssssoocciiaattiioonn  

ooff  VViiccttoorriiaa  

((MMAAVV))  

  

MMAAVV  

  

  

AAuussttrraalliiaann  

CCaatthhoolliicc  

UUnniivveerrssiittyy  

  

IIKKIIPP  BBaanndduunngg  

&&  

LLaa  TTrroobbee  

UUnniivveerrssiittyy  

  

  

PPuussaatt  

PPeerrbbuukkuuaann  

NNaassiioonnaall    

  

DDeeppaarrtteemmeenn  

11999944  

  

  

11999955  

  

  

  

11999955  

  

  

  

  

  

11999955  

  

  

  

11999955  

  

  

11999966  

  

  

11999966  

  

  

  

11999977  

  

  

11999988  

  

  

11999988  

  

  

11999999  

  

  

  

11999999  

  

  

11999999--

22000000  
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CCllaassssrroooomm  AAccttiioonn  

RReesseeaarrcchh  WWoorrkksshhoopp  

  

JJaappaann’’ss  NNaattiioonnaall  

CCoonnffeerreennccee  ooff  

MMaatthheemmaattiiccss  TTeeaacchheerrss  

  

SSeemmiinnaarr  NNaassiioonnaall  

PPeennddiiddiikkaann  

MMaatteemmaattiikkaa    

  

TTrraaiinniinngg  oonn  TTeeaacchhiinngg  

aanndd  LLeeaarrnniinngg  

MMaatthheemmaattiiccss    

  

SSeemmiinnaarr  NNaassiioonnaall  

PPeennddiiddiikkaann  

MMaatteemmaattiikkaa  

  

KKoonnvveennssii  NNaassiioonnaall  

PPeennddiiddiikkaann  

((KKOONNAASSPPII  IIVV))  

  

WWoorrkksshhoopp  PPeennuulliissaann  

PPrrooppoossaall  PPeenneelliittiiaann  

  

  

SSeemmiinnaarr  NNaassiioonnaall  

MMaatteemmaattiikkaa  

  

SSeemmiinnaarr  NNaassiioonnaall  

  

  

22  hhaarrii  

  

  

44  hhaarrii  

  

  

  

11  mmiinngggguu  

  

  

  

33  hhaarrii  

  

  

22  hhaarrii  

  

  

  

11  mmiinngggguu  

  

  

22  hhaarrii  

  

  

11  mmiinngggguu  

MMaaeebbaasshhii,,  

JJaappaann  

  

MMaallaanngg,,  

IInnddoonneessiiaa  

  

JJaakkaarrttaa,,  

IInnddoonneessiiaa  

  

  

BBaanndduunngg,,  

IInnddoonneessiiaa  

  

  

YYooggyyaakkaarrttaa,,  

IInnddoonneessiiaa  

  

BBaanndduunngg,,  

IInnddoonneessiiaa  

  

  

BBaanndduunngg,,  

IInnddoonneessiiaa  

  

BBaanndduunngg,,  

IInnddoonneessiiaa  

  

JJaakkaarrttaa  ddaann  

BBaanndduunngg  

AAggaammaa  

  

  

IIKKIIPP  

BBaanndduunngg  aanndd  

OOhhiioo  SSttaattee  

UUnniivveerrssiittyy  

  

MMaatthheemmaattiiccss  

TTeeaacchheerrss  

AAssssoocciiaattiioonn  

ooff  JJaappaann  

  

UUnniivveerrssiittaass  

NNeeggeerrii  

YYooggyyaakkaarrttaa  

((UUNNYY))  

  

JJIICCAA  ddaann  

GGuunnmmaa  

UUnniivveerrssiittyy  

  

  

UUnniivveerrssiittaass  

NNeeggeerrii  

MMaallaanngg  ((UUMM))  

  

LLPPTTKK  

  

  

  

  

  

  

22000000  

  

  

22000000  

  

  

  

22000011  

  

  

  

22000011  

  

  

22000011  

  

  

  

22000022  

  

  

22000022  

  

  

22000022  
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PPeennddiiddiikkaann  MMIIPPAA  

  

  

PPeenniillaaii  mmoodduull  

mmaatteemmaattiikkaa  uunnttuukk  

gguurruu  

  

SSeemmiinnaarr  NNaassiioonnaall  

PPeennddiiddiikkaann  

MMaatteemmaattiikkaa  

  

PPeenniillaaii  bbuukkuu  ppeellaajjaarraann  

mmaatteemmaattiikkaa  

  

UUnniivveerrssiittaass  

PPeennddiiddiikkaann  

IInnddoonneessiiaa  

((UUPPII))  

  

UUnniivveerrssiittaass  

GGaaddjjaahh  MMaaddaa  

((UUGGMM))  

  

UUPPII  

  

  

  

PPPPPPGG  

TTeerrttuulliiss,,  

BBaanndduunngg  

  

  

UUPPII  

  

PPuussaatt  

PPeerrbbuukkuuaann  

NNaassiioonnaall  

  

jj..  PPeennggaallaammaann  PPeenneelliittiiaann  

  

HHeerrmmaann,,  TT..  ((11999977))..  AAnnaalliissiiss  mmeennttaall  kkoommppuuttaassii  yyaanngg  ddiigguunnaakkaann  ssiisswwaa  SSLLTTPP..  

BBaanndduunngg::  IIKKIIPP  BBaanndduunngg..  

HHeerrmmaann,,  TT..  ((11999988))..  PPeennggeemmbbaannggaann  aasseessmmeenn  ppoorrttooffoolliioo  uunnttuukk  mmeenniinnggkkaattkkaann  kkuuaalliittaass  

ppeemmbbeellaajjaarraann  mmaatteemmaattiikkaa..  BBaanndduunngg::  IIKKIIPP  BBaanndduunngg..  

HHeerrmmaann,,  TT..  ((11999999))..  SSttrraatteeggii  mmeennttaall  aarriittmmeettiikk  yyaanngg  ddiigguunnaakkaann  ssiisswwaa  SSeekkoollaahh  DDaassaarr  

ddii  IInnddoonneessiiaa  ddaann  AAuussttrraalliiaa..  BBaanndduunngg::  UUnniivveerrssiittaass  PPeennddiiddiikkaann  IInnddoonneessiiaa  

((UUPPII))..  
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HHeerrmmaann,,  TT..  &&  SSuurryyaaddii,,  DD..((22000000))..    RReepprreesseennttaassii  ddaann  ssttrraatteeggii  mmeennttaall  yyaanngg  ddiigguunnaakkaann  

ssiisswwaa  SSLLTTPP  ddaallaamm  mmeemmeeccaahhkkaann  ppeerrmmaassaallaahhaann..  BBaanndduunngg::  UUPPII  

HHeerrmmaann,,  TT..  &&  DDaassaarrii,,  DD..  ((22000000))..  UUppaayyaa  uunnttuukk  mmeenniinnggkkaattkkaann  mmoottiivvaassii  bbeellaajjaarr  ssiisswwaa  

SSLLTTPP  mmeellaalluuii  eevvaalluuaassii  ddiirrii  ddaann  ppeemmbbeellaajjaarraann  bbeerrppaattnneerr..  BBaanndduunngg::  UUPPII..  

SSuurryyaaddii,,  DD..  &&  HHeerrmmaann,,  TT..  ((22000000))..  PPeennggeemmbbaannggaann  mmooddeell  ppeemmbbeellaajjaarraann  mmaatteemmaattiikkaa  

uunnttuukk  mmeenniinnggkkaattkkaann  kkeemmaammppuuaann  bbeerrppiikkiirr  ttiinnggkkaatt  ttiinnggggii  ssiisswwaa  SSLLTTPP..  

BBaanndduunngg::  UUPPII..  

HHeerrmmaann,,  TT..  &&  SSuurryyaaddii,,  DD..((22000011))..    PPeennggeemmbbaannggaann  kkeemmaammppuuaann  ppeennaallaarraann  ddeedduukkttiiff  

ddaann  iinndduukkttiiff  mmeellaalluuii  kkeeggiiaattaann  ppeemmeeccaahhaann  mmaassaallaahh  ddii  SSLLTTPP..  BBaanndduunngg::  UUPPII  

SSuurryyaaddii,,  DD..  &&  HHeerrmmaann,,  TT..  ((22000011))..  MMeenniinnggkkaattkkaann  kkeemmaammppuuaann  ssiisswwaa  SSLLTTPP  ddaallaamm  

mmeenneemmuukkaann  kkoonnjjeekkttuurr  mmeellaalluuii  kkeeggiiaattaann  ppeemmeeccaahhaann  mmaassaallaahh..  BBaanndduunngg::  

UUPPII..  

HHeerrmmaann,,  TT..  &&  SSuurryyaaddii,,  DD..((22000011))..  MMeenniinnggkkaattkkaann  kkeemmaammppuuaann  ssiisswwaa  SSLLTTPP  ddaallaamm  

mmeenneemmuukkaann  ppoollaa    mmeellaalluuii  kkeeggiiaattaann  ppeemmeeccaahhaann  mmaassaallaahh..  BBaanndduunngg::  UUPPII..  

HHeerrmmaann,,  TT..  ((22000011))..  PPeennggeemmbbaannggaann  tteeaacchhiinngg  mmaatteerriiaallss  ddii  SSLLTTPP  mmeellaalluu  

ppeemmbbeellaajjaarraann  RReeaalliissttiicc  MMaatthheemmaattiiccss  EEdduuccaarriioonn  ((RRMMEE))..  BBaanndduunngg::  UUPPII..  

HHeerrmmaann,,  TT..  ((22000022))..  MMeenniinnggkkaattkkaann  kkeemmaammppuuaann  ppeennaallaarraann  ddaann  kkoommuunniikkaassii  

mmaatteemmaattiikk  ddaallaamm  ppeemmbbeellaajjaarraann  mmaatteemmaattiikkaa  SSLLTTPP..  BBaanndduunngg::  UUPPII..  

  

  

  

33..  CCuurrrriiccuulluumm  VViittaaee  AAnnggggoottaa  PPeenneelliittii  22  

  

Curriculum Vitae 
  

aa..  NNaammaa      ::  CCuuccuu  SSaappuuttrraa,,  SS..PPdd  

bb..  NNIIPP        ::  113311  660066  999933  

cc..  JJeenniiss  KKeellaammiinn    ::  LLaakkii--llaakkii  

dd..  TTeemmppaatt//ttaannggggaall  llaahhiirr  ::  BBaanndduunngg,,  1111  OOkkttoobbeerr  11996622  

ee..  PPaannggkkaatt//GGoolloonnggaann    ::  PPeemmbbiinnaa//IIVVaa  

ff..    PPeekkeerrjjaaaann      ::  GGuurruu  SSMMPP  NNeeggeerrii  2222  BBaanndduunngg  

gg..  AAllaammaatt  

        KKaannttoorr      ::  JJll..  SSuupprraattmmaann  NNoo..  2244  BBaanndduunngg..  TTeellpp..  ((002222))    

            77227711118822  

        RRuummaahh      ::  JJll..  PPaammeekkaarr  TTiimmuurr  1155  NNoo..  1199  PPaanngghheeggaarr  BBaanndduunngg..  

              TTeellpp..  ((002222))  778833  44662211  

            

  

hh..  RRiiwwaayyaatt  PPeennddiiddiikkaann  

PPeerrgguurruuaann  TTiinnggggii  PPrrooggrraamm  BBiiddaanngg  KKaajjiiaann  TTaahhuunn  

LLuulluuss  

IIKKIIPP  BBaanndduunngg  SSaarrjjaannaa  Pendidikan 11999966  
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    Matematika 

  

  

  

  

  

44..  CCuurrrriiccuulluumm  VViittaaee  AAnnggggoottaa  PPeenneelliittii  33  

  

Curriculum Vitae 
  

aa..  NNaammaa      ::  AAnnnniinngg  YYuunniinnggssiihh,,  SS..PPdd  

bb..  NNIIPP        ::  113300  554422  336600  

cc..  JJeenniiss  KKeellaammiinn    ::  PPeerreemmppuuaann  

dd..  TTeemmppaatt//ttaannggggaall  llaahhiirr  ::  BBaanndduunngg,,  1155  MMeeii  11996611  

ee..  PPaannggkkaatt//GGoolloonnggaann    ::  PPeemmbbiinnaa//IIVVaa  

ff..    PPeekkeerrjjaaaann      ::  GGuurruu  SSMMPP  NNeeggeerrii  2222  BBaanndduunngg  

gg..  AAllaammaatt  

        KKaannttoorr      ::  JJll..  SSuupprraattmmaann  NNoo..  2244  BBaanndduunngg..  TTeellpp..  ((002222))    

            77227711118822  

        RRuummaahh      ::  JJll..  PPhhhh..  MMuussttooppaa  GGaanngg  PPeelliittaa  33  NNoo..  2299  BBaanndduunngg..    

              TTeellpp..  ((002222))  77221144000033            

  

hh..  RRiiwwaayyaatt  PPeennddiiddiikkaann  

PPeerrgguurruuaann  TTiinnggggii  PPrrooggrraamm  BBiiddaanngg  KKaajjiiaann  TTaahhuunn  

LLuulluuss  

IIKKIIPP  BBaanndduunngg  

  
SSaarrjjaannaa  

  

  

  

Pendidikan 

Matematika 
  

  

  

11999955  

  

  

  

  

55..  CCuurrrriiccuulluumm  VViittaaee  AAnnggggoottaa  PPeenneelliittii  44  

  

Curriculum Vitae 
  

aa..  NNaammaa      ::  AAyyii  DDiinnddiinn,,  SS..PPdd  

bb..  NNIIPP        ::  113322  116633  226644  

cc..  JJeenniiss  KKeellaammiinn    ::  LLaakkii--llaakkii  

dd..  TTeemmppaatt//ttaannggggaall  llaahhiirr  ::  BBaanndduunngg,,  1199  JJuunnii  11996688  

ee..  PPaannggkkaatt//GGoolloonnggaann    ::  GGuurruu  DDeewwaassaa//IIIIIIcc  

ff..    PPeekkeerrjjaaaann      ::  GGuurruu  SSMMPP  NNeeggeerrii  2222  BBaanndduunngg  

gg..  AAllaammaatt  

        KKaannttoorr      ::  JJll..  SSuupprraattmmaann  NNoo..  2244  BBaanndduunngg..  TTeellpp..  ((002222))    

            77227711118822  
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hh..  RRiiwwaayyaatt  PPeennddiiddiikkaann  

PPeerrgguurruuaann  TTiinnggggii  PPrrooggrraamm  BBiiddaanngg  KKaajjiiaann  TTaahhuunn  

LLuulluuss  

IIKKIIPP  BBaanndduunngg  

  
SSaarrjjaannaa  

  

  

  

Pendidikan 

Matematika 
  

  

  

11999977  
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DDEEPPAARRTTEEMMEENN  PPEENNDDIIDDIIKKAANN  NNAASSIIOONNAALL  

UUNNIIVVEERRSSIITTAASS  PPEENNDDIIDDIIKKAANN  IINNDDOONNEESSIIAA  

LEMBAGA PENELITIAN 

JJll....  DDrr..  SSeettiiaabbuuddhhii  NNoo..  222299  BBaanndduunngg  4400115544  TTeellpp..  ((002222))  

22001133116633  PPeess..  33330011--33330099  TTeellpp//FFaaxx..  ((002222))  22000022000077  ee--mmaaiill::  

lleemmlliitt@@uuppii..eedduu//  llpp__uuppii@@yyaahhoooo..ccoomm  

  

SURAT KETERANGAN KETUA 

LLEEMMBBAAGGAA  PPEENNEELLIITTIIAANN  

  

  

Dengan ini, saya, Ketua Lembaga Penelitian Universitas Pendidikan Indonesia 

menerangkan bahwa: 

  NNaammaa    ::  AAll  JJuupprrii,,  SS..PPdd  

DDoosseenn  JJuurruussaann  ::  PPeennddiiddiikkaann  MMaatteemmaattiikkaa  

Fakultas : FPMIPA (Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu  

     Pengetahuan Alam) 

Saat ini tidak sedang terikat Kontrak Kerja Penelitian yang dibiayai oleh 

Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi baik sebagai Ketua maupun sebagai 

Anggota Peneliti. 

  

SSuurraatt  KKeetteerraannggaann  iinnii  ddiibbuuaatt  sseebbaaggaaii  kkeelleennggkkaappaann  ppeennggaajjuuaann  pprrooppoossaall  PPeenneelliittiiaann  

TTiinnddaakkaann  KKeellaass  ((PPTTKK))  ttaahhuunn  22000066..  

  

  

  

  

                                                                                                                                                        BBaanndduunngg,,            AAgguussttuuss  22000055  

                                                                                                                                                        KKeettuuaa  LLeemmbbaaggaa  PPeenneelliittiiaann  

  

  

                                                                                                                                                        PPrrooff..  DDrr..  HH..  IIsshhaakk  AAbbdduullhhaakk,,  MM..PPdd  

                                                                                                                                                        NNIIPP::  113300  660099  558822  

  

  

mailto:lemlit@upi.edu/
mailto:lp_upi@yahoo.com
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DDEEPPAARRTTEEMMEENN  PPEENNDDIIDDIIKKAANN  NNAASSIIOONNAALL  

UUNNIIVVEERRSSIITTAASS  PPEENNDDIIDDIIKKAANN  IINNDDOONNEESSIIAA  

FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN 

ILMU PENGETAHUAN ALAM 

JJll....  DDrr..  SSeettiiaabbuuddhhii  NNoo..  222299  BBaanndduunngg  4400115544  TTeellpp..  ((002222))  

22000011110088    ddaann  22001133116633  PPeess..  44663322--44663355  

  

  

SURAT KETERANGAN DEKAN 

  

Dengan ini, saya, Dekan Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam Universitas Pendidikan Indonesia menerangkan bahwa: 

    NNaammaa    ::  AAll  JJuupprrii,,  SS..PPdd  

    DDoosseenn  JJuurruussaann  ::  PPeennddiiddiikkaann  MMaatteemmaattiikkaa  

SSaaaatt  iinnii  ttiiddaakk  sseeddaanngg  mmeellaannjjuuttkkaann  ssttuuddii..  

SSuurraatt  KKeetteerraannggaann  iinnii  ddiibbuuaatt  sseebbaaggaaii  kkeelleennggkkaappaann  ppeennggaajjuuaann  pprrooppoossaall  PPeenneelliittiiaann  

TTiinnddaakkaann  KKeellaass  ((PPTTKK))  ttaahhuunn  22000066..  

  

  

  

  

  

  

                                                                  BBaanndduunngg,,          AAgguussttuuss  22000055  

DDeekkaann  FFaakkuullttaass  PPeennddiiddiikkaann  MMaatteemmaattiikkaa  ddaann  

                                                          IIllmmuu  PPeennggeettaahhuuaann  AAllaamm  

    

  

  

                                                                      DDrr..  SSuummaarr  HHeennddaayyaannaa,,  MM..SScc  

                                    NNIIPP::  113300  660088  552299  
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