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Konsep kurikulum dalam arti luas atau modern tidak hanya

mencakup tentang rencana pembelajaran saja. Akan tetapi

juga mencakup tentang segala sesuatu yang nyata yang

terjadi dalam proses pendidikan di sekolah, baik di dalam

ataupun di luar kelas.



Ranah Konseptual Kurikulum

Kurikulum

sebagai sistem

sistem kurikulum merupakan bagian dari sistem

sekolah, sistem pendidikan, dan sistem masyarakat.

Hasil dari sistem kurikulum adalah tersusunnya suatu

kurikulum. Kurikulum sebagai sistem mempunyai fungsi

bagaiamana cara memelihara kurikulum agar tetap

berjalan dinamis.

Kurikulum sebagai

bidang studi

sistem kurikulum merupakan bagian dari

sistem sekolah, sistem pendidikan, dan

sistem masyarakat. Hasil dari sistem

kurikulum adalah tersusunnya suatu

kurikulum. Kurikulum sebagai sistem

mempunyai fungsi bagaiamana cara

memelihara kurikulum agar tetap berjalan

dinamis.

Kurikulum dipandang sebagai rencana pendidikan

di sekolah atau sebagai suatu perangkat tujuan

yang ingin dicapai. Suatu kurikulum digambarkan

sebagai dokumen tertulis yang berisi rumusan

tentang tujuan, bahan ajar, kegiatan belajar-

mengajar, jadwal, dan evaluasi yang telah

disepakati dan di setujui bersama oleh para

penyusun kurikulum dan pemangku kebijaksanaan

dengan masyarakat.
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Konsep Matematika

Dharma, dkk (2016)

Konsep-konsep dalam matematika tersusun secara

hirarkis, terstruktur, logis dan sistematis dimulai dari

konsep yang sederhana sampai kepada konsep yang 

kompleks. Konsep dalam matematika saling berkaitan

bahkan konsep yang sederhana memiliki peranan sebagai

konsep prasyarat untuk menuju pemahaman konsep yang 

lebih kompleks . 

Oleh karena pentingnya konsep maka dalam belajar

matematika tidak boleh ada langkah/tahapan konsep yang 

terlewati. Konsep-konsep dalam matematika memiliki

keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, maka siswa

harus diberi banyak kesempatan untuk melihat kaitan-

kaitan dengan materi yang lain. Hal tersebut dimaksudkan

agar siswa dapat memahami materi matematika secara

mendalam.  

Matitaputty, (2016)

Konsep-konsep matematika merupakan rangkaian

sebab akibat. Suatu konsep matematika disusun

berdasarkan konsep-konsep sebelumnya dan akan

menjadi dasar bagi konsep-konsep selanjutnya, 

sehingga pemahaman yang salah terhadap suatu

konsep, akan berakibat pada kesalahpahaman

terhadap konsep-konsep selanjutnya. 

Oleh karena itu, penguasaan terhadap matematika

mutlak diperlukan dan konsep-konsep matematika

harus dipahami betul dan benar sejak dini khususnya

konsep yang diberikan dalam pembelajaran

matematika di Sekolah Dasar



Contoh Soal Keterkaitan antar Konsep

konsep persamaan garis lurus (aljabar) dan geometri.

Perhatikan gambar berikut. Diketahui bahwa AB menggambarkan sebuah

gedung bertingkat, CD menyatakan tinggi sebuah rumah bertingkat, dan garis-garis BC

serta AD menggambarkan tali-tali. Jika AB = 10 meter, CD = 6 meter dan AC = 8 meter,

berapakah tinggi h?

Sumber: Al Jupri (2016)



Contoh Soal Aplikasi Konsep

Konsep Bilangan Prima

Untuk menanamkan konsep bilangan prima, definisi tidak diberikan dalam bentuk final, namun

siswa harus mencoba merumuskan sendiri dari hasil pengalamannya dengan bahasanya sendiri.

Berikut ini langkah-langkahnya:

1.a. Bilangan 1 hanya mempunyai…factor

b. Bilangan 2 mempunyai dua factor, yaitu…………dan ………….

c. Bilangan 4 mempunyai ………. factor, yaitu…………dan ………….

d. Bilangan 5 mempunyai ………..factor, yaitu…………dan ………….

e. Bilangan 9 mempunyai ………..factor, yaitu…………dan ………….

Bilangan 2 dan 5 yang tersebut (di b dan d) adalah bilangan prima sedangkan bilangan 1,4 dan

9 (di a,c dan e) bukan bilangan prima.

2. Sebutkan bilangan-bilangan di bawah ini, yang mana termasuk bilangan prima: 

3,6,7,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20.



3. Pilih, pernyataan-pernyataan di bawah ini yang sekiranya benar, hamper benar atau salah untuk

definisi bilangan prima.

a. Suatu bilangan prima adalah suatu bilangan bulat yang tepat mempunyai dua factor.

b. Suatu bilangan prima adalah suatu bilangan bulat yang dapat dibagi oleh hanya 1 dan

bilangan itu sendiri.

c. Suatu bilangan prima adalah sebarang bilangan bulat yang lebih besar daripada 1 yang 

factor-faktornya adalah 1 dan bilangan itu sendiri.

d. Suatu bilangan prima adalah suatu bilangan, dimana kita tidak dapat memperolehnya

dengan mengalikan dua bilangan lain bersama-sama, kecuali menggunakan 1 dan bilangan

itu.

4. Coba definisikan bilangan itu dengan bahasamu sendiri.

Sumber: Hudojo (2005)



Contoh Algoritma Matematika

Contoh Soal:

Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 15 − 𝑥 > 2𝑥2.

Dalam membimbing siswa menyelesaikan soal di atas, sebaiknya Guru menjelaskan langkah-langkah atau

urutan pengerjaan soal itu dengan penalaran yang jelas dan akurat. Apabila siswa tidak mengerjakan

dengan urutan yang tepat, maka bisa saja hasil akhirnya benar,tetapi penalaran dalam proses

penyelesaiannya “kacaubalau”.

Apabila Guru telah menjelaskan langkah-langkah penyelesaian suatu soal dengan disertai penalaran yang

jelas pada setiap langkah, maka diharapkan proses dan hasil penyelesaian yang dilakukan siswa untuk

soal pertidaksamaan di atas akan benar. Berikut ini akan disajikan langkah-langkah penyelesaian untuk

soal pertidaksaman kuadrat di atas.

Algoritma adalah prosedur pengerjaan soal. Yang termasuk ke dalam algortima matematika, antara lain 

adalah melakukan operasi hitung, operasi himpunan, dan lainlain dengan urutan pengerjaan tertentu. 



Langkah-langkahnya:

1. Jadikan ruas menjadi nol

2. Jadikan koefisien 𝑥2 menjadi positif.

3. Uraikan ruas kiri atau dua factor linier

4. Tentukan harga nol untuk masing-masing faktor, kemudian buat garis bilangannya

5. Buatlah garis bilangan ketiga, yaitu perkalian dari kedua factor

6. Tarik garis vertikal melalui titik nol garis bilangan pertama dan kedua, yang akan memotong garis

bilangan ketiga di dua titik sehingga garis bilangan ketiga akan terbagi kedalam tiga bagian,yaitu paling

kiri positif.

7. Hasil akhir diperoleh dengan melihat garis bilangan ketiga dan tanda dari pertidaksamaan terakhir,

apakah > 0 (positif) atau<0 (negatif)

Catatan: Pada setiap langkah tentu ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu diajukan oleh Guru kepada

siswa untuk melatih dan memantapkan penalaran siswa. Misalnya, pada langkah kedua, ketika

menjadikan koefisien 𝑥2 positif, ternyata tanda pertidaksamaan berubah dari positif menjadi

negatif. Dalam hal ini Guru perlu mengajukan pertanyaan “Mengapa demikian atau sifat apa

yang digunakan?”

Sumber : Utomo (2005)




