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Abstrak— Keberadaan guru matematika yang profesional merupakan kunci 

penting keberhasilan pendidikan matematika di Indonesia. Salah satu strategi 

untuk mengahasilkan guru matematika yang profesional adalah dengan 

mempersiapkan mahasiswa calon guru matematika dengan standar guru 

matematika yang profesional. Tentunya ada beberapa komponen dari standar 

tersebut yang direduksi dikarenakan mahasiswa calon guru matematika 

belum benar-benar menjadi guru matematika yang profesional. Setidaknya 

ada tiga komponen yang harus dikuasai oleh mahasiswa calon guru 

matematika untuk menjadi calon guru matematika yang profesional, yaitu 

professional knowledge, professional practice, dan professional attitude. 

Professional knowledge merupakan pengetahuan profesional yang terdiri dari 

pengetahuan tentang materi/konten matematika, teori belajar 

(pendekatan/model/metode/strategi belajar), kurikulum, dan penilaian. Secara 

garis besar, professional knowledge mencakup kompetensi profesional dan 

kompetensi pedagogik. Professional practice merupakan praktek profesional 

yang terdiri dari kemampuan mempersiapkan pembelajaran yang tertuang 

dalam rencana pelaksanaan pembelajaran dan performa mengajar 

(microteaching/PPL). Professional attitude merupakan sikap profesional 

yang terdiri dari beliefs mahasiswa untuk menjadi guru matematika yang 

profesional dan persepi mahasiswa tentang dirinya, siswa, kolega, serta 

profesi sebagai guru matematika. Jika dikatikan dengan regulasi di Indonesia 

tentang kompetensi yang harus dimiliki oleh guru yang profesional yaitu 

kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional, maka terdapat 

kesamaan dengan standar-standar calon guru matematika yang professional, 

yaitu professional knowledge, professional practice, dan professional 

attitude. Tiga standar tersebut menjadi pijakan sekaligus tujuan yang baik 

untuk menghasilkan calon-calon guru matematika yang profesional, sehingga 

kebutuhan  guru matematika yang profesional dapat segera terpenuhi. 

Kata kunci: calon guru matematika, profesional 
 

I. PENDAHULUAN 

Salah satu penyebab rendahnya kualitas Pendidikan di Indonesia terutama pada bidang matematika  

adalah kurangnya guru profesional ([14],[19],[22],[24]). Meskipun guru bukan satu-satunya faktor 

penentu keberhasilan pendidikan, tetapi proses pembelajaran merupakan titik sentral pendidikan. Dalam 

hal ini, gurulah yang secara langsung melaksanakan proses pembelajaran terhadap siswa. 

Kebutuhan akan guru mateamtika profesional mutlak harus diperlukan untuk kemajuan pendidikan 

matematika. Hanya melalui bimbingan guru yang profesional, setiap siswa dapat menjadi sumber daya 

manusia yang berkualitas, kompetitif, dan produktif sebagai aset nasional dalam menghadapi persaingan 

yang makin ketat dan berat sekarang dan di masa datang (Pembukaan Kode Etik Guru). Sementara 

menurut UU no 14 tahun 2005, guru yang profesional wajib memiliki 4 kompetensi, yaitu kompetensi 

pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Tetapi kenyataannya 

kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk melaksanakan tugasnya 

sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 39, yaitu merencanakan pembelajaran, 

menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian, dan 

melakukan pengabdian masyarakat. Secara umum, guru belum menguasai kompetensi menjadi guru. Fakta 

ini didukung oleh penelitian yang menyimpulkan bahwa Indonesia masih mempunyai tugas yang besar 

untuk meningkatkan kualitas guru [24]. Fakta lainya adalah data hasil UKG (Uji Kompetensi Guru)  tahun 

2014 yang masih rendah. 
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Merujuk pada MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) yang rencananya akan diberlakukan pada akhir 

2015 membuat persaingan tenaga kerja semakin ketat, salah satunya guru matematika. Maka dari itu guru 

matematika di Indoneisa juga harus dipersiapkan untuk bisa bersaing dengan dunia internasional. Sehingga 

selain harus menguasai 4 kompetensi yaitu kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional, guru 

matematika juga harus diselaraskan dengan kompetensi menjadi guru matematika yang profesional pada 

tataran internasional.  

Salah satu strategi untuk mengahasilkan guru matematika yang profesional adalah dengan 

mempersiapkan mahasiswa calon guru matematika dengan standar guru matematika yang profesional. 

Mahasiswa calon guru matematika mempunyai peranan yang sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan 

guru matematika yang profesional. Kompetensi tersebut harus terintegrasi dalam program-program yang 

diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Selain itu, mahasiswacalon guru matematika  juga harus sadar akan 

pentingnya menjadi calon guru matematika yang profesional. Sehingga pendidikan matematika di 

Indonesia mempunyai stok dalam pemenuhan guru matematika yang profesional. 

 

II. PEMBAHASAN 

A. (Calon) Guru Matematika 

Calon guru adalah mahasiswa yang mengikuti program pada Lembaga Pendidikan Tenaga 

Kependidikan (LPTK) [3]. Sehingga calon guru matematika adalah mahasiswa LPTK yang mengambil 

jurusan pendidikan matematika. 

Berkenaan dengan calon guru, bagaimanapun saat memasuki LPTK, calon guru memegang beberapa 

keyakinan tentang matematika, mengajar dan belajar, tujuan mengajar, dan kemampuan mereka dalam 

mengajarkan matematika [13]. Ketika mahasiswa calon guru matematika memutuskan pendidikan 

matematika sebagai tujuannya, maka setidaknya mahasiswa calon guru matematika sudah bisa menilai 

sendiri dan mempersiapkan beberapa aspek tersebut. Ketika mahasiswa calon guru memulai studi di 

universitas, mereka membawa berbagai narasi tentang keyakinan mereka bahwa mereka akan menjadi 

guru [4]. Banyak latar belakang yang menjadikan mereka memilih belajar menjadi calon guru, salah 

satunya calon guru matematika. Pilihan mereka menjadi guru bisa saja datang dari diri dan bisa saja 

datang dari luar. Tidak sedikit mahasiswa calon guru yang terpaksa memilih belajar di LPTK karena 

paksaan orang tua, dari lingkungan, atau terpaksa karena tidak bisa masuk pada jurusan lain sehingga 

memilih pendidikan matematika. Tetapi juga banyak dari mahasiswa calon guru matematika yang benar-

benar mencintai pendidikan matematika. 

Calon guru matematika umumnya ditentukan oleh makna dan nilai dari pembelajaran yang mereka 

terima di kuliah dalam hubungannya dengan pembelajaran anak di sekolah atau saat calon guru tersebut 

mendapat pengalaman bersekolah dulu [21]. Selanjutnya, banyak dari calon guru mengidentifikasi 

kesamaan antara ide yang mereka pelajari dengan mengajar matematika. Jadi calon guru matematika yang 

belum mendapatkan pengalaman langsung dalam mengajar matematika, akan sangat bergantung pada 

ilmu yang mereka peroleh dan pengalaman mereka saat belajar matematika di sekolah. Dan calon guru 

matematika akan mengidentifikasi kesamaan-kesamaan antara ilmu yang mereka peroleh di kuliah dan 

pengalaman yang mereka dapatkan saat belajar matematika di sekolah. Hal ini juga senada dengan 

referensi [21], dalam hasil penelitiannya menyebutkan bahwa substansi dasar dalam pendidikan 

profesional calon guru mengacu pada pengalaman yang diperoleh. Mahasiswa calon guru matematika 

akan sangat dipengaruhi oleh pembelajaran matematika ketika mereka menjadi siswa sekolah. Salah satu 

alasan mahasiswa calon guru matematika mengambil jurusan pendidikan matematika adalah karena 

mereka tertarik dengan matematika yang mereka alami di sekolah. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian 

yang menunjukkan bahwa calon guru tidak hanya menerjemahkan teori yang mereka pelajari tentang 

metode ke dalam pembelajaran di kelas, tetapi calon guru juga tidak bisa memisahkan antara teori dengan 

pengalaman yang mereka peroleh sebagai dua “dunia” yang berbeda. Sebaliknya, melalui pengalaman 

calon guru sebagai siswa pada suatu konteks, mereka mengembangkan perspektif baru pada diri mereka, 

pada orang lain, dan pada bidang matematika yang akan membantu mereka untuk bisa belajar pada 

konteks yang lain [6]. Jadi, calon guru tidak bisa hanya dengan belajar tentang teori belajar, metode, 

model, strategi untuk menjadi calon guru yang profesional, tetapi juga menggabungkannya dengan 

pengalaman yang mereka peroleh. Tidak sedikit pemilihan menjadi mahasiswa calon guru matematika 

karena mereka mengidolakan guru matematika saat di sekolah. Pengalaman yang mereka peroleh saat di 

sekolah juga sangat mendukung mahasiswa calon guru menjadi calon guru yang profesional. Sehingga 

tidak hanya pengetahuan saja yang harus dimiliki calon guru, tetapi sumbangan pengalaman juga sangat 

berpengaruh. Jadi, persepsi tentang matematika yang mereka bentuk dari pengalamannya di sekolah 

menjadi faktor yang sangat berpengaruh pada keberhasilan para mahasiswa calon guru menjadi calon 

guru matematika yang profesional..  
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Berhubungan dengan pengetahuan tentang matematika, calon guru matematika mengatakan bahwa 

matematika sebagai tubuh pengetahuan yang dibangun oleh pengetahuan sebelumnya[8]. Selain persepsi 

mahasiswa calon guru matematika tentang matematika yang dibentuk saat mereka bersekolah, 

pengetahuan yang dibentuk saat sekolah juga sangat berpengaruh pada mahasiswa calon guru 

matematika. Karena pengetahuan matematika yang dipelajari saat di LPTK merupakan lanjutan dari 

pengetahuan matematika di sekolah.  

Referensi [13] menyatakan bahwa calon guru dibuat sadar akan peran pentingnya matematika dalam 

masyarakt, dan juga tidak terbatas dalam penggunaannya, matematika adalah faktor yang paling penting 

dalam hidup kita. Persepsi calon guru tentang matematika sangatlah penting. Ketika calon guru 

matematika sadar akan pentingnya matematika, maka akan menjadikan matematika sebagai suatu 

kebutuhan yang harus dipelajari. Persepsi tentang pentingnya belajar matematika juga seharusnya 

disalurkan dan dipahami oleh siswa. sehingga siswa mempunyai keyakinan akan belajar matematika. 

Masih banyak calon guru yang belum tahu bagaimana mengajarkan matematika. Bagaimana siswa benar-

benar paham sebagaimana calon guru matematika memahaminya tentang materi matematika. Maka dari 

itu, calon guru harus bisa mengaplikasikan matematika pada situasi yang signifikan. Situasi yang 

signifikan dalam hal ini adalah situasi yang tepat dimana siswa bisa memahami matematika dan 

aplikasinya. Maka dari itu, calon guru harus mengenal dunia siswa dan mengenal apa yang sedang update 

di kalangan siswa. Agar siswa lebih cepat memahami matematika, calon guru harus bisa mengaplikasikan 

matematika ke dalam situasi yang dekat dengan dunia siswa. Sehingga siswa merasa tidak asing dan lebih 

mudah menerima matematika. Pemahaman calon guru matematika tentang pengetahuan dan keyakinan 

apa yang dibutuhkan dalam mengajar matematika, diinformasikan oleh pengetahuan dan keyakinan yang 

dimiliki oleh guru baik secara efektif ataupun tidak efektif dalam mengajarkan suatu konsep [9]. 

Pemahaman ini muncul, pada nantinya, menginformasikan kepada calon guru tentang betapa pentingnya 

pengetahuan dan keyakinan. 

Sementara kemampuan yang harus dimiliki oleh calon guru termasuk calon guru matematika adalah: 

1) Penguasaan bahan ajar, 2) Pemahaman mendalam tentang peserta didik yang hendak dilayaninya 

kelak, 3) Penguasaan teori dan keterampialan keguruan, 4) Pemilikan kemampuan memperagakan unjuk 

kerja, 5) Pemilihan sikap, nilai dan kecenderungan kepribadian yang menunjang pelaksanaan tugas-tugas 

sebagai guru pendidik, dan 6) Pemilikan kemampuan melaksanakan tugas-tugas profesional lain [5]. Hal 

penting lainnya bahwa  calon guru mungkin dapat memahami prinsip dari pembelajaran kognitif 

terbimbing tetapi mereka belum bisa menggunakannya dalam mengajar [23]. Pernyataan di atas 

memberikan gambaran bahwa tidak semua calon guru yang pintar dalam pengetahuan tentang proses 

belajar siswa, bisa mempraktekannya dalam pembelajaran. Kemampuan mahasiswa calon guru 

matematika selain keyakinan, sikap dan pengetahuan tentang matematika, juga bagaimana mahasiswa 

calon guru matematika mampu menerapkan kemampuan tersebut dalam proses pembelajaran. 

Keterampilan dalam mengajar juga merupakan aspek penting yang harus dimiliki oleh calon guru 

matematika. Maka dari itu, LPTK harus menyiapkan calon guru matematika untuk menguasai 

pengetahuan tentang konten matematika dan pembelajaran matematika, serta keterampilan mengajar 

calon guru di kelas. Sedikit berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh referensi [23], salah satu 

kesimpulan dari hasil penelitian pada referensi [18] yaitu latar belakang pengetahuan guru berpengaruh 

terhadap mengajarnya. Penelitianya menunjukkan bahwa latar belakang pengetahuan guru berpengaruh 

terhadap mengajarnya. Meskipun apa yang diungkapkan oleh Rosas dan West sedikit berbeda dengan 

Vacc dan Bright yaitu tentang ada atau tidaknya pengaruh pengetahuan atau kognitif terhadap 

kemampuan mengajarnya, tetapi tujuan dari dua pernyataan tersebut adalah sama pengetahuan dan 

kemampuan mengajar sebagai aspek yang harus dimiliki oleh calon guru, salah satunya calon guru 

matematika. Ketika mahasiswa calon guru sudah dibekali dengan pengetahuan yang cukup, langkah 

selanjutnya adalah bagaimana mahasiswa tersebut mampu untuk mentranformasikan pengetahuan yang 

mereka miliki ke orang lain.  

 

B. Standar (Calon) Guru Matematika yang Profesional 

Menurut Permendiknas nomor 16 tahun 2007, bahwa setiap guru wajib memenuhi standar kualifikasi 

akademik dan kompetensi guru yang berlaku secara nasional. Sehingga untuk menjadi guru matematika, 

maka harus memenuhi standar kualifikasi akademik yaitu pendidikan minimum diploma empat (D-4) atau 

Sarjana (S1) pendidikan matematika dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Selain 

kualifikasi akademik, guru matematika juga harus menguasai kompetensi guru yang berlaku secara 

nasional yaitu, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi 

kepribadian. Sehingga guru yang profesional menurut pemerintah adalah guru yang menguasai 

kompetensi-kompetensi tersebut. 
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Guru yang profesional memiliki karakteristik: (1) memiliki kemampuan menciptakan iklim belajar 

yang kondusif, (2) kemampuan mengembangkan strategi dan manajemen pembelajaran, (3) memiliki 

kemampuan memberikan umpan balik dan penguatan, (4) memiliki kemampuan untuk peningkatan diri 

[14]. Karakteristik tersebut dapat diringkas menjadi 3 domain besar, yaitu knowledge (pedagodik dan 

profesional), skill/practice (keterampilan mengajar), dan attribute (pengembangan diri). Lima bidang 

keterampilan profesional yang dibutuhkan untuk kemajuan profesi guru meliputi: keterampilan 

pengetahuan, keterampilan berpikir, keterampilan personal, atribut personal, dan keterampilan praktek 

[7].  Selanjutnya referensi [7] berpendapat bahwa kunci dari kelima kemampuan yang harus dimiliki oleh 

calon guru profesional di LPTK yang dapat dinilai adalah kemampuan pengetahuan (knowledge skills) 

dan kemampuan berpikir (thinking skills). Mahasiswa calon guru dikatakan  profesional atau tidak hanya 

bisa dinilai secara obyektif dari kemampuan pengetahuan dan kemampuan berpikir. Sementara tiga aspek 

lain tidak bisa dinilai secara obyektif, melainkan secara subyektif. 

 Referensi [17] menyatakan bahwa standar guru secara umum yaitu mampu mendefinisikan 

pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang berlaku untuk semua guru termasuk guru matematika. 

Standar profesional baru bagi guru menggambarkan kinerja yang konsisten dalam hal pengetahuan guru, 

pemahaman dan praktek secara professional [10]. Jadi guru matematika dikatakan profesional jika guru 

tersebut tahu, paham dan mampu mengajarkan tentang matematika dan pembelajaran matematika. 

Referensi [1] menyatakan bahwa standar untuk guru profesioal yaitu standar guru profesional 

dikelompokkan ke dalam 3 domain dalam mengajar yaitu: profesional dalam pengetahuan, profesional 

dalam praktek dan profesional dalam menggunakan. Aspek yang terkandung dalam standar profesional 

calon guru sama dengan standar untuk guru yaitu meliputi 3 aspek. Pertama, professional knowledge  

yang meliputi dua indikator, yaitu kemampuan guru untuk mengetahui siswa dan bagaimana mereka 

belajar, serta kemampuan guru dalam memahami konten matematika dan bagaimana cara 

mengajarkannya. Kemudian professional practice meliputi 3 indikator, yaitu mampu merencanakan dan 

mengimplementasikan pembelajaran yang efektif, mampu membangun lingkungan kelas yang 

mendukung, dan mampu menilai, memberikan umpan balik, melaporkan hasil belajar siswa. Terakhir 

adalah professional engagement yang meliputi 2 aspek, yaitu kemampuan membangun hubungan yang 

baik dalam pembelajaran, dan membangun hubungan yang baik dengan kolega, wali murid, dan 

komunitas.  

Standar guru matematika yang profesional menurut referensi [10] meliputi 4 aspek yang harus 

dipenuhi, yaitu:  
1) mendorong siswa untuk menggunakan berbagai strategi penilaian diri dalam berhitung, misal 

operasi invers, estimasi, berbagai metode alternatif dalam berhitung.  
2) metode siswa dalam menyelesaikan masalah perhitungan dan mendorong refleksi siswa dan 

mengevaluasi strategi alternatif.  
3) menciptakan peluang untuk siswa menilai diri dan menilai teman dan mendorong mereka untuk 

melihat dan menggunakan kesalahan mereka sebagai sebuah kesempatan untuk balajar 
memperbaikinya.  

4) memfasilitasi siswa melakukan refleksi dalam proses belajar keterampilan berhitung, pengetahuan 
dan pemahaman, menyadari bahwa mungkin asing dalam konteks berhitung. Standar ini bisa 
dirangkum menjadi 2 kemampuan dasar, yaitu pengetahuan yang terdiri dari kemampuan 
pedagogik dan profesional serta kemampuan mengelola kelas.  

Referensi [12] merumuskan standar untuk guru maupun calon guru profesional meliputi pedagogik 
dan pengetahuan profesional lain dan keterampilan yang dibutuhkan untuk semua guru. Standar ini 
digunakan oleh LPTK dalam menyiapkan calon guru yang profesional. Untuk itu, MDESE menambahkan 
bahwa calon guru perlu bekerja atau belajar dengan guru yang efektif. Berhubungan dengan guru yang 
efektif, guru harus mengetahui dan memahami secara mendalam matematika yang mereka ajarkan dan 
dapat menjelaskannya kepada siswa secara fleksibel dalam tugas mengajar agar pembelajaran efektif [15]. 
Kemampuan guru memahami konten matematika merupakan salah satu aspek dari pengetahuan 
profesional. Sementara kemamuan menjelaskan kepada siswa secara fleksibel merupakan keterampilan 
yang harus dimiliki oleh setiap guru, termasuk guru matematika. 

Referensi [11] menyebutkan bahwa terdapat 4 elemen yang harus dimiliki oleh guru maupun calon 
guru yang profesional, yaitu professional knowledge, professional practice, professional value dan 
professoional relationship. Perbedaan standar antara referensi [1] dan [11] hanya terletak pada penamaan, 
sementara isi atau penjabaran dari setiap standar itu sama. Professional knowledge sama dengan 
penjabaran professional knowledge. Professional practice dan professional value terangkum menjadi 
professional practice. Sementara professional relationship sama dengan professional engagement. 
Merangkum pengetahuan dan keterampilan yang sangat penting yang harus dimiliki oleh guru maupun 
calon guru matematika yang profesional yaitu essential knowledge, reflection and problem solving, dan 
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essential skills [16]. Essential knowledge meliputi pengetahuan tentang dirinya, pengetahuan tentang 
peserta didik, pengetahuan tentang konten materi matematika, pengetahuan tentang bagaimana 
menerapkan teori belajar dan penelitian, dan pengetahuan bagaimana mengintegrasikan teknologi ke 
dalam pembelajaran. Reflection dan problem solving yaitu guru mampu mendorong siswa untuk bisa 
merefleksikan pembelajaran, dan mampu menyelesaikan masalah dalam pembelajaran. Sementara 
essential skills meliputi keterampilan dan teknik dalam mengajar, serta keterampilan interpersonal guru 
maupun calon guru.  

Referensi [20] menjabarkan tentang guru matematika yang profesional terdapat 3 elemen yang 
berkontribusi terhadap profesionalisme guru yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Atribut dalam 
pengetahuan terdiri dari pengetahuan tentang subjek (konten matematika), pengetahuan tentang proses 
belajar mengajar (termasuk yang terbaru dengan hasil yang relevan dari penelitian pendidikan), 
pengetahuan masyarakat dan pengetahuan kebijakan dan organisasi di bidang pendidikan. Atribut dalam 
keterampilan terdiri dari kemampuan untuk berkomunikasi dan mendiskusikan isu-isu pendidikan dengan 
khalayak yang lebih luas, untuk memperhitungkan kualitas pekerjaan ke dunia luar, untuk melakukan 
penelitian dalam praktek sekolah, untuk berkontribusi pembelajaran kolaboratif komunitas profesional, 
dan menerjemahkan hasil dari pendidikan penelitian untuk inovasi di kelas / sekolah. Untuk sikap, atribut 
yaitu dedikasi untuk pembelajaran siswa, berkomitmen untuk profesi dan kelompok kolektif profesional, 
bersedia untuk berkontribusi pada pengetahuan kolektif profesi, komitmen dengan kode etik profesi dan 
integritas / karyanya, bersedia untuk mempublikasikan kualitas pekerjaan ke dunia luar, fokus pada 
pengembangan profesional berkelanjutan,dan fokus pada perbaikan dan inovasi pengajaran. Penjelasan 
lengkap ini juga tidak jauh dengan referensi [2] yang menyebutkan bahwa terdapat 3 domain yang harus 
dikuasai guru matematika yang profesional, yaitu professional knowledge, professional practice, dan 
professional attribute. Pengetahuan profesional guru matematika adalah pengetahuan untuk mengenal 
peserta didiknya, pengetahuan untuk memahami konten matematika, dan pengetahuan untuk memahami 
proses siswa belajar matematika. Atribut profesional yang harus dimiliki oleh guru matematika adalah 
atribut diri, pengembangan profesional diri, dan rasa tanggung jawab terhadap komunitas guru. Sementara 
kemampuan praktek profesional meliputi keterampilan menciptakan lingkungan pembelajaran yang 
efektif, keterampilan menyiapkan pembelajaran, keterampilan dalam mengajar, dan keterampilan dalam 
menilai pembelajaran. Standar tersebut bisa menjadi standar calon guru matematika yang profesional 
dengan mereduksi beberapa aspek dikarenakan calon guru tersebut belum menjadi guru matematika yang 
sebenarnya. Seperti pengetahuan tentang siswa, karena calon guru belum mempunyai murid yang 
sebenarnya. Sehingga pada pengetahuan profesional, aspek yang dimiliki calon guru adalah pengetahuan 
tentang konten matematika dan pengetahuan tentang proses belajar peserta didik. Pada atribut profesional, 
calon guru juga belum mempunyai komunitas guru seperti keikutsertaan pada MGMP, sehingga tanggung 
jawab dalam komunitas bisa direduksi. Sehingga aspek pada atribut profesional untuk calon guru 
matematika profesional adalah atribut diri dan pengembangan profesional diri. Sementara untuk praktik 
profesional, keterampilan menciptakan lingkungan kelas bisa dimasukkan ke dalam keterampilan 
mengajar, dan keterampilan menilai bisa dimasukkan ke dalam aspek pengetahuan tentang belajar 
mengajar matematika yaitu pengetahuan tentang menilai hasil belajar siswa. Sehingga pada standar ini, 
aspek yang harus dimiliki oleh calon guru matematika profesional adalah keterampilan menyiapkan 
pembelajaran yang tertuang di RPP dan ketrampilan mengajar di kelas.  

Jika dikatikan dengan regulasi di Indonesia tentang kompetensi yang harus dimiliki oleh guru maupun 
calon guru matematika yang profesional yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional, 
maka terdapat kesamaan dengan standar-standar guru matematika profesional dari berbagai teori yang telah 
dijelaskan sebelumnya. Perbedaan hanya pada penamaan dari standar-standar dan aspek-aspeknya, tetapi 
penjabaran dari aspek-aspek tersebut sebagian besar sama. Seperti kompetensi pedagogik yang merupakan 
kompetensi yang harus dimiliki oleh guru maupun calon guru matematika tentang belajar dan mengajar 
matematika, dan juga bagaimana menerapkannya dalam pembelajaran. Kompetensi ini terangkum dalam 
professional knowledge yaitu kemampuan untuk memahami tentang balajar dan mengajar matematika, 
berbagai teori belajar, strategi, metode, model pembelajaran, serta professional practice yaitu bagaimana 
pengetahuan yang sudah dimiliki bisa diintegrasikan dalam performa mengajar di kelas. Kompetensi 
profesional juga sebagai salah satu kompetensi yang sangat penting juga terangkum dalam professional 
knowledge yaitu kemampuan guru dalam penguasaan materi/konten matematika. Sementara, kompetensi 
kepribadian dan sosial yang ada pada regulasi pendidikan di Indonesia juga terangkum dalam professional 
attitude yaitu bagaimana sikap guru maupun calon guru yang terbagi menjadi dua, yaitu keyakinan guru 
atau calon guru menjadi guru matematika yang profesional dan juga persepsi guru maupun calon guru 
terhadap kemampuan diri, siswa, kolega, dan profesinya sebagai guru matematika. Keyakinan mahasiswa 
menjadi calon guru matematika yang profesional meliputi keyakinan mengelola kelas secara efektif, 
keyakinan dalam menguasai materi, dan keyakinan mengembangkan diri. Sehingga guru maupun calon 
guru matematika profesional menurut regulasi permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang kompetensi 
yang harus dimiliki oleh guru atau calon guru matematika yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, 
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dan profesional bisa dijadikan menjadi 3 domain besar, yaitu professional knowledge, professional 
practice, dan professional attitude. 

III. SIMPULAN DAN SARAN 
A. Simpulan 

Dari tulisan di atas dapat disimpulkan beberapa hal yang berhubungan dengan mahasiswa (calon) guru 
matematika yang profesional. Pertama, mahasiswa (calon) guru matematika adalah  aset yang berharga 
dalam  kemajuan pendidikan matematika di Indonesia, maka perlu dipersiapkan untuk dapat memenuhi 
kebutuhan guru matematika yang profesional. Kedua, mahasiswa (calon) guru matematika tidak hanya 
dibekali dengan keterampilan atau kompetensi profesional, tetapi juga harus didorong untuk sadar akan 
pentingnya menjadi calon guru matematika yang profesional. Ketiga, standar (calon) guru matematika 
yang profesional harus diselaraskan dengan standar guru matematika yang profesional secara internasional 
sehingga (calon) guru matematika siap untuk menghadapi kompetisi global. Keempat, standar (calon) guru 
matematika yang profesional yaitu professional knowledge yang meliputi pengetahuan konten/materi 
matematika dan pengetahuan pedagogi, professional practice meliputi persiapan mengajar dan performa 
mengajar, professional attitude meliputi beliefs menjadi guru matematika yang profesional dan persepsi 
terhadap diri, siswa, kolega, dan profesi sebagai guru matematika.  Kelima, adanya (calon) guru 
matematika yang profesional akan menjadikan stok guru matematika yang profesional sehingga pendidikan 
matematika di Indonesia akan mampu bersaing dengan dunia internasional. 
B. Saran 

Sementara saran untuk mahasiswa (calon) guru matematika yang profesional diantaranya: perlu 
adanya monitor dan evaluasi secara kontinu agar keprofesionalan calon guru matematika dapat terpantau.  
Kemudian, lembaga pendidikan tenaga kependidikan dapat mengintegrasikan standar (calon) guru 
matematika yang profesional dalam programnya. Selain itu juga perlu adanya ujian atau tes sebelum para 
mahasiswa lulus sebagai indikator bahwa mahasiswa (calon) guru matematika siap untuk menjadi 
pendidik yang profesional. 
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