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ABSTRACK 

One of the problematic issues in mathematics education is the question of how to teach students 

abstract mathematical knowledge. In the mainstream information processing approach, one 

usually present concrete models to help student acquire this abstract knowledge. However, 

‘concrete’ in the sense of tangible does not necessarily mean ‘concrete’ in the sense of making 

sense. This observation is in line with research findings that the use of manipulatives does not 

really help students attain mathematical insight. Moreover, even if a certain mastery of 

procedures is attained, their application appears to be problematic. The manipulativesapproach 

fails, probably because-although the models as such may be concrete-the mathematics embedded 

in the models is not concretefor the situated, informal knowledge of the student. Alternative 

approaches depart from the idea that situated, informal knowledge and strategies should be the 

starting point for developing abstract mathematics knowledge. 
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ABSTRAK 

Salah satu masalah besar dalam pengajaran matematika adalah pertanyaan mengenai bagaimana 

mengajar siswa pengetahuan matematika yang abstrak.  Dalam pengajaran yang menerapkan 

pendekatan proses informasi masalah ini biasanya dijawab dengan menyajikan model konkrit 

untuk membantu siswa menghadapi pengetahuan abstrak.  Akan tetapi ternyata kata konkrit itu 

sendiri sering tidak dimaksudkan atau berarti konkrit yang masuk akal.  Pengertian konkrit 

sering hanya dianggap sebagai sebuah alat bantu belajar yang dapat diraba, kenyataannya 

terkadang penggunaan benda manipulatif (alat peraga) justru sering tidak secara sertamerta 

membantu siswa mencapai pengertian yang mendalam tentang matematika itu sendiri.  Lebih 

dari itu, sekalipun suatu penguasaan prosedur yang tertentu dicapai menggunakan alat peraga itu, 

ternyata aplikasinya nampak seperti meragukan.  Ada pendapat bahwa pendekatan manipulatif 

sering gagal, mungkin walaupun model-model seperti terlihat konkrit akan tetapi konsep 

matematika yang menempel pada model ternyata tidak cukup konkrit untuk siswa.  Atau dengan 

kata lain, pendekatan menggunakan benda manipulatif melewati apa yang dimaksudkan dengan 

pengetahuan informal siswa.  Jadi sering alat peraga tidak menggambarkan sebagai bentuk 

pengetahuan awal siswa. Pendekatan alternative dari situasi pengetahuan informal sebagai 

permualaan awal pengembangan pengetahuan matematika formal.  

 

         Kata kunci : PCK, ADP,  Mediasi, matematika konkrit dan matematika abstrak  

 

 

 

 

mailto:amin_fauzi29@yahoo.com


1 

 

 

A. Pendahuluan 

   Menurut Shulman  (1986: 9-10, dalam Loughran et al.,2006) Pedagogical 

Content Knowledge (PCK) adalah cara penyajian dan formulasi materi subjek 

sehingga dapat dipahami oleh yang lain. Timbul pertanyaan kenapa PCK ini perlu 

dikuasai dan dikembanghkan oleh guru ? Seiring dengan perkembangan berbagai 

pendekatan pembelajaran yang nota-bene tidak ada yang dipakai sebagai acuan 

standar di dalam kurikulum KTSP dan tidak banyak siswa dalam pembelajaran 

mengatakan topik khusus mudah dipahami melalui pendekatan tertentu (bagaimana 

dengan pendekatan Realistic Mathematics Education atau pendekatan RME?). 

Karena tidak ada bentuk penyajian tunggal yang sangat kuat, maka guru harus 

memiliki berbagai bentuk penyajian alternatif lainnya, yang lebih mengembangkan 

situasi didaktis, analisis situasi belajar yang terjadi sebagai respon atas situasi 

didaktis yang dikembangkan, serta keputusan-keputusan yang diambil guru selama 

proses pembelajaran berlangsung, menggambarkan bahwa proses berpikir guru 

yang terjadi selama pembelajaran tidaklah sederhana. Agar proses tersebut dapat 

mendorong terjadinya situasi belajar yang lebih optimal, maka diperlukan suatu 

upaya maksimal yang harus dilakukan sebelum pembelajaran. Upaya tersebut telah 

digambarkan di atas sebagai Antisipasi Didaktis dan Pedagogis (ADP). ADP pada 

hakekatnya merupakan sintesis hasil pemikiran guru berdasarkan berbagai 

kemungkinan yang diprediksi akan terjadi pada peristiwa pembelajaran. 

   Proses pengembangan situasi didaktis, analisis prediksi respon siswa atas 

situasi didaktis yang dikembangkan, serta pengembangan ADP, menunjukkan 

pengembangan rencana pembelajaran sebenarnya tidak hanya terkait dengan 

masalah teknis yang berujung pada terbentuknya RPP. Hal tersebut lebih 

mengggambarkan suatu proses berpikir sangat mendalam dan komprehensif tentang 

apa yang akan disajikan, bagaimana kemungkinan respon siswa, serta 

bagaimana kemungkinan antisipasinya. Proses berpikir yang dilakukan guru 

tidak hanya terbatas pada fase sebelum pembelajaran, melainkan juga pada saat 

pembelajaraan dan setelah pembelajaran terjadi. Gambaran PCK dalam muatan 

subjek materi yang akan diajarkan, pengetahuan cara mengajar dan isi dari 

pengetahuan tersebut dapat di lihat pada ilustrasi gambar integrative model dan 

transformative model pada gambar 1 berikut: 
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          Gambar 1. Integrative model dan Transformative model 

 

PCK memposisikan bagaimana the roles of teacher dan the roles of contex 

dalam pembelajaran adalah gagasan akademik yang menyajikan tentang ide yang 

membangkitkan minat, ide yang berakar dari keyakinan bahwa mengajar tidak 

hanya sekedar melibatkan konten pembelajaran dan bagaimana menterjemahkan 

materi subyek (subject matter) tersebut ke dalam bentuk yang dapat dipahami, 

tetapi mengajar memerlukan pengetahuan mengenai bagaimana proses mengajar itu 

sendiri. Pengetahuan pedagogi merupakan informasi yang kita peroleh dari hasil 

penelitian dan pengalaman dari para guru senior. Informasi tersebut membantu kita 

memahami hubungan antara mengajar dan belajar. Pengetahuan guru yang 

berkembang terus menerus tersebut, dan melalui pengalaman, tentang bagaimana 

mengajar konten tertentu dengan cara khusus agar pemahaman siswa tercapai. 

Walaupun demikian, PCK bukan bentuk tunggal yang sama untuk semua guru yang 

mengajar area subjek yang sama, melainkan keahlian khusus dengan keistimewaan 

individu dan berlainan yang dipengaruhi oleh konteks/suasana mengajar, isi dan 

pengalaman. PCK bisa sama untuk beberapa guru dan berbeda untuk guru lainnya, 

tetapi paling tidak merupakan titik temu pengetahuan professional guru dan 

keahlian guru. 

Menurut Koppelmann (2008) PCK dapat dilihat sebagai interseksi antara 

pedagogi dan konten. Oleh karena itu PCK adalah cara praktis mengetahui materi 

subjek yang digunakan oleh instruktur bila mereka mengajar. PCK adalah bentuk 

pengetahuan professional guru yang disusun berbeda dari pengetahuan materi 

subjek guru. PCK dapat dikatakan sebagai pengetahuan materi subjek untuk 

mengajar. Pengetahuan ini berkembang berangsur-angsur, kebanyakan melalui 
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praktek, dan dibentuk dalam pengajaran bertahun-tahun dari interaksi tatap muka 

dengan murid. Instruktur berpengalaman memilikinya tetapi instruktur baru 

biasanya tidak. Hal itu menyebabkan perbedaan antara cara instruktur 

berpengalaman mengetahui materi subjeknya dan cara instruktur baru 

melakukannya. 

Identifikasi PCK bukan hanya materi teori dan penelitian edukasional, tetapi 

juga mempunyai konsekwensi praktek. Salah satunya adalah pengetahuan yang 

dapat digunakan untuk menyiapkan instruktur generasi baru. Pada banyak kasus, 

khususnya dalam konteks pendidikan tinggi, instruktur baru sering mengajar secara 

kebetulan, tanpa pengetahuan pedagogi dan tanpa dukungan. Biasanya orang 

dengan pengetahuan materi subjek khusus diperlukan untuk mengajar hal itu. 

Tetapi memiliki pengetahuan materi subjek sangat berbeda dengan memiliki PCK. 

Akibatnya,  sangat berguna bila ada cara efisien untuk memfasilitasi pertukaran 

pengetahuan tersebut antara instruktur ahli dengan instruktur baru. Untuk 

pertukaran penggunaan pengetahuan pedagogi tidak cukup identifikasi saja, koleksi 

pengalaman dari komunitas mengajar harus diadakan dalam beberapa representasi   

yang bermanfaat. Oleh karena itu media efektif dan efisien untuk pertukaran 

pengetahuan ini sangat diperlukan.    

Menurut van Driel et al. (1998, dalam Bond-Robinson, 2005) PCK dianggap 

pengetahuan keahlian, didefinisikan sebagai pengetahuan terintegrasi yang 

menyajikan akumulasi kebijaksanaan guru mengenai praktek mengajar mereka. 

Sebagai pengetahuan keahlian menuntun aksi guru dalam praktek, meliputi 

pengetahuan guru dan keyakinan tentang berbagai aspek seperti pedagogi, murid, 

materi subjek dan kurikulum. Pengetahuan keahlian ini diperoleh dari pendidikan 

sebelumnya, latar belakang personal guru, konteks mengajar, dan melalui 

pengalaman mengajar yang sedang berlangsung. Oleh karena itu kebijaksanaan dari 

pengetahuan keahlian menghasilkan perilaku efektif pada sebagian guru yang 

memilikinya.  

Pengenalan PCK seseorang menjadi jelas bila mengajar diluar area subjek 

keahlian. Bagaimanapun juga kemampuan guru akan kuat bila mengajar subjek 

spesialisnya, ketrampilan dan kemampuan diragukan segera bila isi pengajaran 

kurang familiar. Ketika mengajar diluar area subjek keahlian seseorang, meskipun 

memiliki pengetahuan prosedur mengajar yang sangat maju (misalnya diagram 

Venn, peta konsep, diskusi interpretif dll) atau  muatan pengetahuan yang sangat 
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spesialis (misalnya spesialis dalam fisika, biologi atau kimia dll) ketrampilan guru 

dalam mengkombinasi isi pengetahuan dan pedagogi dalam cara yang bermakna 

segera akan tampak. Isu yang berasosiasi dengan aspek kesulitan topic tertentu, 

konsepsi alternative murid, ide besar yang penting, kaitan konseptual, pemicu 

belajar dll, tidak dikenal atau tidak dimengerti oleh guru bila pemahaman konten 

subjeknya kurang, dan dalam elemen praktek professional seperti PCK ditonjolkan  

perbedaan jelas antara pengetahuan pedagogi dengan pengetahuan konten sendiri 

khususnya dalam matematika. 

Salah satu karakteristik dari matematika adalah matematika itu bersifat 

abstrak.  Dalam pengajaran yang menerapkan pendekatan proses informasi masalah 

ini biasanya dijawab dengan menyajikan model konkrit untuk membantu siswa 

dalam menghadapi pengetahuan abstrak.  Karena tujuan dari pembelajaran adalah 

memberi makna (teori belajar Ausubel). Lebih dari itu, sekalipun suatu penguasaan 

prosedur yang tertentu dicapai menggunakan alat peraga itu, ternyata aplikasinya 

nampak seperti meragukan.  Ada pendapat bahwa pendekatan manipulatif sering 

gagal, mungkin walaupun model-model seperti terlihat konkrit akan tetapi konsep 

matematika yang menempel pada model ternyata tidak cukup konkrit untuk siswa.  

Atau dengan kata lain, pendekatan menggunakan benda manipulatif melewati apa 

yang dimaksudkan dengan pengetahuan informal siswa.  Jadi sering alat peraga 

tidak menggambarkan sebagai bentuk pengetahuan awal siswa. 

 

B. Proses Belajar Mengajar dalam Pendekatan RME  

Perlu diingat bahwa ketika siswa diminta untuk menyelesaikan masalah 

dengan cara mereka sendiri.  Harus ditekankan bahwa diskusi kelas adalah hal yang 

sangat penting dalam pembelajaran.  Diskusi ini dimaksudkan untuk meluruskan, 

mencukupkan dan mengefisiensikan pada prosedur penyelesaian dan interpretasi 

dari sebuah situasi masalah. Dalam konteks ini sosio-konstruktivis harus 

diperhitungkan tidak hanya sebagai sebuah tugas. Diskusi seluruh kelas dalam 

pembelajaran Realistic Mathematics Education (RME) dalam konteks sosio-

konstruktivis berbeda dengan beberapa dalam pengajaran martematika biasa.  Pada 

pengajaran matematika, belajar biasanya dimaksudkan untuk melakukan 

diidentifikasi dengan konjektur dan tantangan.  

     Berikut contoh memediasi matematika informal ke matematika formal, 

sebagai berikut. Pak Amin adalah seorang tukang ubin. Ia sedang memasang ubin 
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di rumah Pak Imam. Sebagian pekerjaannya belum selesai. Hitunglah banyak ubin 

pada setiap lantai A, B, C, dan D jika pekerjaan Pak Amin telah selesai ! 

Bagaimana cara kamu menghitungnya ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dilanjutkan dengan hitunglah banyak seluruh ubin A dan ubin B ! Bagaimana cara 

kamu menghitungnya! 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Ubin A                      Ubin B 

         Dari 3 contoh ini siswa diarahkan menemukan konsep luas yaitu panjang 

kali lebar. Media-media ini tentunya membantu siswa memahami matematika 

informal ke matematika formal sebagai mediasinya. RME membagi proses diskusi 

dalam 3 bentuk. Pertama, diskusi sebagian dari seluruh kelas diarahkan pada 

interpretasi situasi dan mengkondisikannya pada masalah kontekstual. Kedua, 

bagian ini diskusi difokuskan pada kecukupan dan keefisienan beragam solusi 

penyelelesaian yang ditemukan siswa.  Hal ini di dalamnya dapat dilibatkan 

perhatian ke arah refkleksi terhadap prosedur penyelesaian dari sisi pandang 

matematika.  Ketiga, diskusi terakhir lebih mendekati atau menyerupai apa yang 

dipandang pada pengajaran matematika biasa.   

        Pada RME siswa ditempatkan pada posisi yang sangat berbeda 

dibandingkan pada pembelajaran biasa.  Siswa diminta harus lebih percaya diri, 

mereka tidak boleh tergantung pada pendapat guru untuk memvalidasi temuannya 

atau arah dari prosedur penyelesaiannya.  Jika masalah dimana siswa tidak dapat 

menentukan arah dan siswa mulai tidak yakin dengan temuannya, maka guru dapat 
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menggunakan sebuah akltivitas yang disebut ”Classroom social norms”.  Tetapi ini 

bukanlah suatu bentuk penegosiasian kembali secara explisit. Dalam keadaan ini 

siswa harus disadarkan  mengenai apa yang diharapkan di dalam kelas matematika 

RME ini, yaitu bahwa mereka tidak diminta cepat-cepat untuk menyelesaikan 

jawaban mengikuti prosedur yang dinyatakan.  Dalam RME mereka punya 

kewajiban lain yaitu, menjelaskan dan justifikasi penyelesaian mereka dan mencoba 

memahami penyelesaian orang lain.  Dalam hal ini, proses aktivitas akan berakibat 

pada perubahan peran guru yang asalanya sebagai validator menjadi sebagai 

seorang pembimbing.   

       Dalam hal ini guru dalam RME harus memenuhi prinsip-prinsip dalam 

pengajaran RME, yaitu: 

1)  Guided reinvention:  Matematika dengan bimbingan guru harus ditemukan 

sebagaimana matematika itu ditemukan.  Agar diperoleh kemungkinan ragam 

solusi, maka harus ditemukan masalah kontekstual yang dapat diselesaikan dengan 

beragam prosedur.  Adapun tahap reinventing mengikuti alur berikut, seperti 

diperlihatkan dalam urutan 3 gambar berikut. 
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   Pada gambar 1, memperlihatkan konsep pendekatan pembelajar RME, dimana 

pembelajaran dimulai dari dari masalah kontekstual, kemudian siswa diminta 

memaparkan penyelesainnya sendiri.  Setelah itu siswa diminta mengembalikan 

penyelesaiannyan itu kepada konteks semula untuk dapat menyelesaikan maslah serupa 

dalam secara lebih formal, yaitu mampu menyelesaikan masalah serupa dengan 

prosedur yang diuperolehnya. 

 Pada gambar kedua, proses memaparkan dimaksudkan melalui proses untuk 

menuju ke arah solusi dipertimbangkan tidak saja semata solusi tetapi juga telah 

menggunakan bahasa matematika yang memadai.  Dalam pemaparan itu siswa telah 

mulai diharapkan menggunakan bahasa matematika  dalam menyelesaikan masalahnya.  

Setelah pemaparan diharapkan mereka juga telah mulai menemukan algoritma yang 

diharapkan dan seharusnya diperoleh.  Guru dalam hal ini berperan dalam meng-guide 

agar siswa mencapai kemampuan algoritma seformal yang dia mampu.  Proses ini 

disebut matematisasi vertikal 

 Pada gambar ketiga, setelah tahap kedua atau matematisasi vertikal terjadi 

selanjutnya adalah  proses matematika horizontal. Lewat kegiatan kelas berupa aktivitas 

sosio-konstruktivis diharapkan terjadi negosiasi atas bimbingan guru untuk memperoleh 

penyelesaian yang paling formal, efektif, dan cukup mengikuti kaidah prinsip 

matematika yang diharapkan. 

  

2) Didactical phenomenology:  materi harus diberikan pada topik yang dapat diteliti 

dengan 2 alasan: a)  materi dan masalah harus telah dapat diantisipasi kemungkinan 

jawabannya; b)  mempertimbangkan pantas atau tidaknya materi sebagai sebuah titik 

awal menuju matematika lebih lanjut.  Jadi pengambilan materi harus dapat 

mengarah pada penemuan situasi prosedur penyelesaian ke arah vertikal matematika. 

Didactical phenomenology atau sebuat saja fenomena mendidik merupakan prinsip 

RME yang menekankan kepada pentingnya seorang guru memahami apa perannya 

dalam proses pembelajaran di dalam kelas baik makro atau pun mikro.  Seperti telah 

diungkapkan bahwa dasar dari pengembangan pendekatan RME adalah pada tingkatan 

mikro didaktif hampir sama dengan Konstruktivisme.  Artinya adalah bahwa para guru 

dituntut memahami cara kerja belajar yang mengedepankan konstruktivis dalam 

memahami sebuah konsep matematika.  Untuk itu guru hendaklah mampu, 
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a) menjadi perencana (planer) dan perancang (designer) proses pembelajaran yang 

akan dilaksanakannya.  Hal ini penting apabila para guru tahu bagaimana seorang 

konstruktivis mengembangkan dan menemukan pengetahuannya maka dia akan 

membuat perencaan proses belajar sedemikian rupa yang didalamnya terdapat 

rancangan pemberian pengalaman belajar yang tepat kepada siswanya sehinga 

peserta didiknya akan sampai pada apa yang diharapkan oleh guru. 

b)  Yang paling penting lagi dalam upaya agar rencana dan rancangan belajarnya baik 

dan tepat, adalah bahwa guru harus sudah dapat memprediksi apa yang akan terjadi 

ketika rencana dan rancangan belajarnya itu diterapkan (on the table experiment).  

Dugaan ini dapat prediksi yang berupa; tingkah laku anak yang mungkin timbul, 

waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan, alternatif temuan yang akan 

diperoleh, kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi anak ketika masalah disajikan, 

bahkan hingga cara mengevaluasinya.   

Kesemuanya itu merupakan upaya dalam rangka learning trajectory terhadap 

bagaimana siswa berpikir dalam mengembangkan dan menerima sebuah konsep 

matematika.  Sudah barang tentu, guru juga harus bersiap terhadap beragam 

kemungkinan yang tidak dapat diprediksinya, atau diluar jangkauannya yang sangat 

mungkin muncul dari siswa dalam proses pembelajaran itu. 

3) Self-development Model:  Suatu prinsip yang menjembatani jurang anatara 

pengetahuan informal dan formal dalam matematika.    

Dalam RME ada sebuah perumpamaan dalam rangka proses pembelajaran matematika 

di dalam kelas, perumpamaan itu berupa sebuah fenomena yang disebut iceberg 

phenomenon atau fenomena gunung es.  

 
Gambar 4 

 

Berikut penjelasannya.  Seperti telah dijelaskan di atas bahwa setiap anak memiliki 

konsep dan ide matematika (informal) sebagai hasil pengalaman terdahulu, baik melalui 

intraksi dengan lingkungan maupun sebagai hasil pelajaran sebelumnya.  Anak belajar 

matematika lebih mudah apabila dikaitkan dengan pangalaman dan pengetahuan 
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sebelumnya/terdahulu.  Anak sebenarnya tidak bisa dipaksa mengikuti pola pikir orang 

dewasa.  Oleh karena itu guru harus membantu anak membangun dan mengembangkan 

pengetahuan (informal) matematika mereka sendiri menjadi pengetahuan matematika 

(formal).   

 Menurut pandangan RME, matematika sulit apabila dipandang sebagai 

pengetahuan formal yang abstrak.  Misal ketika ditanya: “Berapakah 4 + 4?”  Walau 

anak tahu bahwa jika 4 permen ditambah 4 permen sama dengan 8 permen (dalam hal 

ini 4 dikaitkan dengan objek yang bisa dihitung), tapi yang dimaksudkan guru 4 adalah 

bahwa  4 = 2 + 2 = 3 + 1 = 5 – 1 = 8 : 2 (4 ikaitkan dengan hubungan antar bilangan). 

Oleh ebab itu, ketika guru mengajar tentulah akan lebih baik dimulai secara 

bertahap dari engetahuan yang diketahui siswa sebagai hasil interaksinya dengan 

lingkungan, dan di dalam kelas pengetahuan itu secara bertahap ditingkatkan ke arah 

bentuk yang semi konkrit, lalu beranjak menjadi semi abstrak dan abstrak, seperti dilihat 

pada gambar di halaman berikut ini.  Jadi adalah tidak benar apabila di dalam kelas 

seorang guru langsung mengajarkan konsep matematika langsung pada bentuk-bentuk 

angka,  karena bentuk angka merupakan bentuk abstraksi dari permasalahan sehari-hari 

yang membutuhkan pemahaman mendalam sebelumnya mengenai apa sebenarnya 

konsep matematika itu.  Materi matematika yang disajikan dalam bentuk angka 

merupakan top of the iceberg, belum matematika yang sesungguhnya. Matematika yang 

lebih luas dan besar  terendam di bawah permukaan air sebagai gunung es (floating 

capacity).  Perhatikan gambar 5 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                 Dalam realistik pemodelan dapat digambarkan sebagai berikut. 

 

 

Formal Notation 

Building Stones:  
 

Number Relation 

Model material 

Mathematical: 
World Orientation 

 

Floating Capacity 

Top of the iceberg 
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            Gambar 6 

 

                                                             Gambar 6 

      

     Penjelasan gambar 6 adalah bahwa RME harusnya dimulai dari situasi 

masalah yang kontekstual, dan kemudian pembelajaran bergerak perlahan menggunakan 

peraga manipulatif dan atau masalah kontekstual beragam atau pemberian masalah 

beragam yang mengandung konsep yang sama yang ingin dikuasai siswa.  Hasil awal 

temuan penyelesaian masalah yang belum formal ini disebut sebagai model of.   

    Model of  yang diperbaharui sehingga diperoleh bentuk penyelesaian yang 

lebih mendekati bentuk matematika yang sesungguhnya dan dapat diaplikasikan dalam 

masalah yang serupa dikatakan model for.  Model ini kemudian dilakukan pembahasan 

atau negosiasi dalam sebuah aktivitas kelas “sosio-konstruktivis” untuk menyepakati 

bentuk paling efesien dan mencukupi sebagai sebuah bentuk formal matematika. 

 

C. KESIMPULAN. 

    Demikian  penjelasan mengenai pendekatan RME yang dapat memberikan 

mediasi antara perubahan penjelasan dari konkrit ke abstrak.  Harus diakui untuk 

membuat sebuah pembelajaran seperti di atas diperlukan tingkat kreativitas yang tinggi 

dari seorang guru. Peran guru dan peran konteks dalam PCK sangat dominan 

mempengaruhi hasil pembelajaran.  Ini memang menjadikan salah satu tantangan yang 

paling berat bagi seorang guru ketika akan menyajikan pengajaran yang terbaik bagi 

siswanya. Dia harus membuat situasi didaktis yang baik, merancang learning trajectory, 

memprediksi respon siswa dalam pengembangan pembelajaran. Untuk itu kerja sama 

yang baik seharusnya dilakukan bersama dengan dosen-dosen di perguruan tinggi dan 

para pengembang pendidikan untuk mengaplikasikannya, seperti halnya apa yang 

dilakukan oleh para ahli pendidikan di Belanda ketika menerbitkan Prove yaitu 

dokumen yang merekomendasikan isi matematika yang dipikirkan di SD sebagai 

panduan bagi proses pembelajaran matematika bagi guru, dan juga bagi pengembang 

pendidikan seperti pengawas dan kepasa sekolah dan bahkan pejabat dinas pendidikan.  

PENGETAHUAN FORMAL 

MODEL FOR 

MODEL OF 

SITUATION 
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