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PEDOMAN PENYELENGGARJMN UTC

MAPEL MATEMATIKA BAGI GURU SLTPN

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

TAHUN 2016

I. LATAR BELAKANG

Tujuan Pendidikan Nasional yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan

mengembangkan manusia seutuhnya. undang-undang Republik lndonesia No. 20

Tahun 2003 tetang Pendidikan Nasional, jabatan guru sebagai pendidik merupakan

jabatan profesional. Untuk itu profesionalisme guru dituntut agar terus berkembang

sesuai dengan ilmu pengetahuan dan perkembangan jaman.

Kegiatan pembelaiaran yang dilakukan oleh guru mata pelajaran berpangkal

pada kemampuan dasar yang dimiliki oleh seorang guru serta proses

pengembangan diri dalam mata pelajaran yang diampu masing-masing' Mengubah

cara pola pikir pengembangan kompetensi diri yang telah mengakar bagi para guru

bukan hal mudah, Membuang kebiasaan-kebiasaan yang enggan untuk

mengembangkan kemampuan diri adalah hal paling sulit. penyelenggaraan

pendidikan menuntun kepada suatu sistem kerja yang tidak parsial, pada

penyelenggaraan pendidikan terjadi karena adanya jaringan kerja sama dari

berbagai komponen yang ada di dalam penyelenggaraan pembelajaran tersebut'

Guru Matematika menempati peran yang cukup penting dalam

pengembangan mata pelajaran yang masuk dalam ujian nasional, guru Matematika

yang paling mengerti dan mengetahui situasi dan kondisi hasil belajar peserta

didiknya serta bertanggung jawab penuh subtansi materi Matematika didalamnya.

Salah satu komponen yang sangat menentukan berhasil atau tldaknya

penyelenggaraan pembelajaran p€ngembangan kompetensi guru adalah semangat

yang tinggi dari guru itu sendiri, karena guru dituntut untuk mengetahui ilmu

pengetahuan Matematika yang terbaru yang relevan dengan perkembangan jaman

saat ini dan masa depan.

Dengan begitu besarnya jumlah guru mata pelajaran di lingkungan

Kabupaten Sidoarjo maka perlu diadakan prioritas dalam pengembangan

kompetensi melalui program UTC pada tahun 2016 ini, tema yang diprioritaskan

adalah mata pelajaran Matematika. Kegiatan tersebut dikemas dalam pembelajaran

berkelompok melalui program UTC Mapel Matematika tahun 2016 ini.



II. TUJUAN

Tujuan dari pembelajaran UTC Mata pelajaran Matematika, adalah

memfasilitasi PNS / guru mata pelajaran SMPN di lingkup Pemerintah Kabupaten

Sidoarjo guna meningkatkan kompetensi mata pelajaran Matematika dan dapat

meningkatkan kinerja serta dapat memberikan kontribusi nyata terhadap bidang

tugas sehari-hari di sekolah.

Adapun sasaran yang diharapkan diadakannya UTC Mapel Matematlka ini

adalah :

1 . Meningkatkan kemampuan teknis dalam bidang mata pelajaran Matematika,

sehingga dapat mengembangkan kemampuan Matematika dengan biaya yang

efisien.

Dapat meng-update ilmu terbaru Matematika dari pakar Matematika yang

kemudian diteruskan dengan pembimbingan oleh instruktur UTC Matematika .

Dapat melakukan transfer skill atau kemampuan penulisan Penelitian Tindakan

Kelas sesuai dengan mata pelajaran Matematika dan juga kepada PNS lainnya

guna menunjang kinerja sekolah.

Guru Matematika agar mentransferkan kepada guru lainnya terhadap informasi

baru mata pelajaran dan penulisan PTK untuk kemandirian peserta dalam

penulisan karya tulis.

DASAR HUKUM

Dasar Hukum penyelenggaraan pelatihan UTC Mapel Matematika ini adalah,

sebagai berikut :

r Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan

Pelatihan Pegawai Negeri Sipil.

! Surat Kepala BKD Kabupaten Sidoarjo tanggal 8 Januari Nomor

893/38/404.6.1/2016 perihal persetujuan penyelengaraan kegiatan UTC di

lingkungan Kabupaten Sidoarjo.

r Serta memperhatikan; Daftar Kontrol Muatan lsi Modul Diklat Badan Diklat

Kemendagri tahun 2007, Dan Panduan Penyelenggaraan Diklat Di

Lingkungan Kemendagri Dan Daerah tahun 2007.

PESERTA

D Peserta UTC Mapel Matematika adalah PNS berjumlah 20 orang dari guru

SMPN di lingkungan Kabupaten Sidoarjo terbagi dalam 2 kelompok.

2.

3.

4.

ilt.

tv.



> Apabila progress pembelajaran diukur dan menghasilkan KTI yang baik dan

dapat dirasakan oleh seluruh peserta, akan diusulkan penambahan peserta

UTC Mapel Matematika selanjutnya.

MATERI/TOPIK BAHASAN

Materi dan topik pembelajaran dilaksanakan dengan motode sebagai berikut:

F Metode ra class dilaksanakan selama 9x pertemuan setiap pertemuan 3JP (2

jam 45 menit) dilaksanakan pada pukul 14.00 WIB s/d 16.15 WIB sesuai jadwal

(terlampir) sehingga relatif tidak mengganggu jam pembelajaran di eekolah. JP

yang di dapat selama metode ,'n c/ass adalah 27 JP.

) Metode out craas di terapkan pada pertemuan ke 4, 5, 6 dan 7 untuk

melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan peulisan di rumah/sekolah.

Masing-masing dokumen dihargai 2 JP sehingga out class medapatkan 8 JP,

F Dengan panduan pokok bahasan pembelajaran sebagai berikut:

1) Penjelasan tema isu aktual mata pelajaran Matematika terbaru dari pakar

dan didampingi oleh instruktur Mapel Matematika .

2) Penyelesaian permasalahan I dari isu actual tema mata pelajaran

Matematika (diampu oleh instruktur Mapel Matematika ).

3) Penyelesaian permasalahan ll dari isu actual tema mata pelajaran

Matematika (diampu oleh instruktur Mapel Matematika ).

4) Penjelasan teknis penulisan penelitian tindakan kelas sesuai dengan tema

mapel Matematika , penulisan dikerjakan di out c/ass. (diampu oleh 1 orang

instruhur Mapel Matematika dan 'l orang lnstruhur Karya Tulis).

5) Pembahasan hasil penulisan ouf c/ass pertama, dan lanjutan penjelasan

bahasan penulisan PTK, penulisan lanjutan dikerjakan di ouf c/ass. (diampu

oleh 1 orang instruktur Mapel Matematika dan 1 orang lnstruhur Karya

Tulis).

6) Pembahasan hasil penulisan out c/ass kedua, dan lanjutan penjelasan

bahasan penulisan PTK, penulisan lanjutan dikerjakan di out c/ass. (diampu

oleh 1 orang instruktur Mapel Matematika dan 1 orang lnstruktur Karya

Tulis).

7) Pembahasan hasil penulisan ouf c/ass ketiga, dan lanjutan bahasan

penulisan PTK persiapan presentasi individu, penulisan presentasi

dikerjakan di out c/ass. (diampu oleh 'l orang instruktur Mapel Matematika

dan 1 orang lnstruktur Karya Tulis).

8) Pembahasan hasil penulisan ouf c/ass keempaUterakhir, dan lanjutan

bahasan penulisan PTK persiapan presentasi individu, penulisan presentasi



dikerjakan di out c/ass. (diampu oleh 1 orang instruktur Mapel Matematika

dan 1 orang lnstruKur Karya Tulis).

9) Presentasi lanjutan hasil penulisan individu dan penilaian. (diampu oleh 1

orang instruktur Mapel Matematika dan 1 orang lnstruktur Karya Tulis, bila

diperlukan dapat menghadi*an pakar)

VI. NARA SUMBER DAN FASILITATOR

Nara sumber atau instruktur UTC berasal PNS di lingkungan Kabupaten

Sidoarjo yang mempunyai kemampuan lebih untuk dapat mentransferkan

ilmunya kepada PNS lainnya, sebagai upaya dalam memberdayakan PNS di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

D Nara sumber atau instruktur UTC Mata pelajaran Matematika ini diampu oleh

guru mata Matematika sejumlah I orang, dan 1 orang instruklur Karya Tulis

dengan dimasukkan dalam Keputusan Bupati Nomor 188/35/4M.13.2f2U0

tentang pengajar/ instruKur UTC.

D Pakar sejumlah 3 orang dari UniversitaJLPMP yang mempunyai keahlian

dalam bidang mata pelajaran Matematika , Mata Pelajaran Matematika, dan

Mata Pelajaran lPA.

VII. DUKUNGAN PENYELENGGARAAN DIKI.AT

) Organisasipenyelenggaraan

- Penyelenggara UTC Mata Pelajaran Matematika ini adalah Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo selaku SKPD yang memiliki

kewenangan dalam pengembangan kompetensi PNS, sebagaimana tertuang

dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 56 Tahun 2008 tentang Tugas

pokok dan Fungsi BKD.

- Pelaksana teknis adalah Bidang Diklat BKD Kabupaten Sidoarjo,

sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor

188/35/404.1.3.2n016 tentang panitia pelaksanaan UTC tahun 2016.

F Pembiayaan

- Pelaksanaan UTC Mata Pelajaran Matematika ini di biayai dari APBD

Kabupaten Sidoarjo pada DPA Badan Kepegawaian Daerah kegiatan

diklat teknis dan fungsional 2016.

D Fasilitas dan bahan yang digunakan

Fasilitas yang disediakan oleh panitia dan digunakan selama pembelajaran

adalah:

- Ruang kelas ber AC.

- Jadwal pembelajaran pada papan pengumuman.



- Papan tulis

. LCD

- Layar

- SoundsysfemAuirclesslpengeras suara

- Flipchard

- Meja kursi sesuai jumlah kelompok

- Meja pengajar

- Kertas HVS, sepidol, penghapus, kefias flip chart

- Lembar presensi

- lembar evaluasi dan penilaian peserta

- lembar evaluasi pengajar

F Jangka wahu dan tempat penyelenggaraan

- Kegiatan dilaksanakan selama 9 x pertemuan, setiap pertemuan @ 3 Jp

sekitar 45 menit x 3 jp = 2 jam 15 menit.

- Kegiatan dimulai pada bulan Pebruari 2016 sebagaimana jadwal dari

panitia.

- Tempat penyelenggaraan adalah bertempat di Balai Diklat Kabupaten

Sidoarjo, Jl. Mojopahit No. 5 Sidoarjo.

F Konsumsi

- Panitia menyediakan konsumsi berupa snack 1x @ orang pada setiap

pertemuan, dikecualikan pada rapat persiapan dapat diberikan makan

sesuai ketentuan, sebagaimana yang sudah teranggarkan dalam DPD

BKD Kabupaten Sidoarjo tahun 2016.

- Konsumsi / snack tersebut disediakan oleh pihak jasa penyedia sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

) Kesehatan

- Apabila peserta terdapat yang sakit mendadak dapat dianta*an ke RSUD

Kabupaten Sidoarjo, dengan jarak tempuh 50 m dari lokasi pembelajaran.

E Tempat ibadah

- Tersedia musholah di lingkungan Balai Diklat Kabupaten Sidoarjo yang

dimanfaatkan untuk sholat berjamaah.

) Keamanan

- Di lingkungan Balai Diklat Kabupaten Sidoarjo terdapat penjaga kantor

terbagi dalam ship, sehingga aman bagi peserta untuk parkir kendaraan

dan ganguan lainnya.



VIII. SUMT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pembelajaran UTC Mata pelajaran Matematika dilaksanakan secara

bertahap dan berkelompok secara berkelanjutan sesuai dengan jadwal, sehingga

total jam pelajaran yang dicapai oleh peserta adalah 35 JP. Maka dapat diberikan

sertifikat sebagai peserta yang telah mengikuti pembelajaran UTC Mapel

Matematika dengan dasar:

- Tingkat kehadiran

- Lembar penulisan pada out c/ass

- Evaluasi dan progress pembelajaran dari instruktur pada setiap

pertemuan

- Evaluasi dan penilaian seminar individu diakhir pembelajaran.

Sehingga pada akhir pembelajaran tersebut peserta diberikan surat keterangan

sebagai peserta yang ditanda tangani Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan hasil progless serta perolehan jam

pembelajaran.

IX. PENUTUP

Demikian pedoman ini disusun untuk dijadikan acuan pedoman dalam

melaksanakan UTC Mata Pelajaran Matematika bagi guru mata pelajaran

Matematika SMPN di lingkungan Kabupaten Sidoarjo.

Sidoarjo, 4 Pebruari 20'16

GAWAIAN DAERAH

NtP. 19621 122't 998102001

Mengetahui,

NIP.1

KEPALA BIDANG DIKLAT

Dra.Ec Ratna Kustini



PRESENSI PESERTA

UNIT TRAINING COMPETENSE (UTCI

UTC MAPEL

Harifl'anggal
Waktu
Materi
Tempat
Kelompok
Pertemuan ke

Pengajar,

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

6. 6.

7. 7.

8. 8.

9. 9.

10. 10.

NO NAMA INSTANSI NIP NO TETP TTD



KETEMNGAN PENGAJARAN

uNtT TRAIN|NG COMPETENSE (UTC)

Nama

Pangkat
NIP

lnstansi

Telah memberikan

Hari/Ianggal
Waktu
Jumlah Peserta
Materi

pengajaran pada UTC, pada:

Ringkasan Materi, sbb:

Pengajar,



FORM EVATUASI PEMBETA'ARAN TIAP PERTEMUAN

HarilTanggal
Waktu
Jumlah Peserta
Materi

NO NAMA EVATUASI NI LAI SARAN

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Pengajar,

CATATAN:
81 - 100 A (Sangat Baik)

71 -80 B(Baik)
61 -70 C(Cukup)
50 -60 D (Kurang)

0 - 50 E (kurang sekali/mengulang)

Nilai A

Nilai B

Nilai C

NilaiD
Nilai E

Apabila peserta dapat memahami dan mempraktekkan serta bisa memberikan
lnformasi/mengajarkan kepada orang lain terhadap materi yang diajarkan.
Apabila peserta dapat memahami dan mempraktekkan terhadap materi yang

diajarkan.
Apabila peserta mengerti dan memahami sebagian kecil dari materi yang diajarkan.
Apabila peserta mengerti tapi belum dapat memahami materi yang diajarkan.
Apabila peserta belum mengerti dan belum dapat memahamimateri yang diajarkan
( disarankan untuk mengulang).



FORM EVATUASI PEMBELA'ARAN AKH]R MATERI

Hari/Tanggal
Waktu
Jumlah Peserta
Materi

NO NAMA EVALUASI NITAI SARAN

1.

2,

3.

4.

5.

5.

7.

8.

9.

10.

Pengajar,

CATATAN:

81 - 100 A (Sangat Baik)

71 -80 B(Baik)
6L -70 C(Cukup)
50 -60 D (Kurang)

0 - 50 E (kurang sekali/mengulang)

Nilai A

Nilai B

Nilai C

NilaiD
Nilai E

Apabila peserta dapat memahami dan mempraktekkan serta bisa memberikan
lnformasi/mengajarkan kepada orang lain terhadap materi yang diajarkan.

Apabila peserta dapat memahami dan mempraktekkan terhadap materi yang

diajarkan.
Apabila peserta mengerti dan memahami sebagian kecil dari materi yang diajarkan.

Apabila peserta mengerti tapi belum dapat memahami materi yang diajarkan.
Apabila peserta belum mengerti dan belum dapat memahamimateri yang diajarkan
( disarankan untuk mengulang).



PEMERINTAH DAEMH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

PAKTA INTEGR]TAS
PESERTA UNIT TRAINING OF COmPETENCE (UTC)

OI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2OI6

Yang Bertanda Tangan di bawah ini :

Nama
NIP
Pangkat / Golongan

Jabatan

lnstansi

Adalah sebagai peserta UTC ............... ... bersedia untuk :

1 . Meningkatkan kompetensi dalam tugas jabatan secara profesional yang
berorientasi pada tugas-tugas dan pelayanan di SKPD;

2. Wajib mengikuti pre test, pembelajaran sesuai dengan jadwal, dan
mengisi lembar evaluasi/pelaporan dan pos test.

3. Wajib mengikuti kegiatan UTC dan tidak meninggalkan kegiatan
pembelajaran kecuali setelah mendapat ijin tertulis dari
Penyelenggara/Panitia Diklat;

4. Dinyatakan gugur sebagai peserta dan dikembalikan ke lnstansi pengirim
apabila melalaikan serta melanggar ketentuan yang ditetapkan.

Demikian Pakta lntegritas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Sidoarjo, .. .......... 2016

PESERTA UTCHengetahui,
KEPALA BIDANG DIKLAT

Ora. Ec. RATNA KUSTINI
Pembina TK I

NtP. 19621122t998102001



II{STBUMET EVAI.UASI I PENTLATAIT PESERTA

Unit Training ef eompeten (UTC i
PEMERINTAI{ TASUPATET{ SIDOAR'O

Jenis Kediklatan:

Nama peserta

Tempat

Tanggal

Waktu

1 Disiplin / kehadiran dalam setiap sesi /jam pelajaran

2 Kerjasama

3 Prakarsa

4 Kemampuan menyampaikan pertanyaan

5 Kemampuan menjawab pertanyaan

6 Kerapian pakaian

.,
Sikap

8 Prilaku

9 Penggunaan bahasa

lnstruktur,

iio
BOBOT

50 60 70 80 90 100



lNsTRUrer EVALUAS| / PEI{IAIAil pANrTrA

Unit -r raining of Competen (UTC i
FEM€RffTAH KABUPATCN SIDOAR'O

Jenis Kediklatan:

Tanggal :

Lokasi :

1 Kerajinan

z Kedisiplinan

3 Sikap / etika

4 Hubungan dengan pengajar

5 Hubungan dengan peserta

6 Pelayanan konsumsi

7 Pelayanan Kebersihan ruangan

8 Pelayanan peralatan / perlengkapan

9 Penggunaan bahasa

Sidoarjo,

PESERTAC-atatan : di ceklist{v ) oleh

BOBOT

KS c B BS



INSTRUMET EVATUAS| / pEillUtAN tr{sTnuKruR
Unit Training cf Competen (UTC I

PEMERI'{TAI{ KASUPATEN SIDOARJO

=============================----

Nama peng3jar :

ienis Kediklatan:

materi :

7 Penyampaian materi pelatihan

2 PentuasaEn materi pelatihan

3 Sikap / etika

4 kedisiplinan

5 Hubungan dengan peserta

6 Memberikan kesempatan
bertanya / tanggapan

7 Penggunaan bahasa

8 Pelayanan peralatan /
perlengkapan

9 Penggunaan media

Penyampaian kesimpulan

Sidoario,

PESERTACatatan : di ceklist(v ) oleh
peserta

NO
BOBOT

K5 K c I BS
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LITERASI MATEMATIK*. MODEL PISA

Urc RKD Kdblpdtcn Sidoorjo

JL Mojopahit No. 5 Sidoajo

$u ilArfltilAilut tuffERA(r

Sekien Kemendikbud menyebut tingkot buto
oksoro penduduk lndonesio linggol 60/o

(republiko.co.id, 1 O / 03 / 2Ol 51.

===

Literosi
memboco

Lilerosi

Mokno 'Literosi' tidok honyo
sekedor'kemompuon memboco
don menulis' fr 

Literosi

16lvt-'

,ll!t.moliko

literosi
Soins

literosi
Keuongon

oEcD, 2013

L



3/2/2Ot6

LITERASI MATEMATIS

Koposistos individu untuk memformulosi, memonfootkon,
don mengintepretosi motemotiko dolom berbogoi konteks.
Termosuk didolom penoloron motemotis don penggunoon
konsep, prosedur, fokto-foklo, dqn olot-olot untuk
mendeskripsiokn, menieloskon, don memprediksi
fenomeno. (OECD 2013o, p. 25)

MAIEMATIKA VS TITERASI MAIEMATIKA

Molemoiiko Lilerosi Motemoliko

fokus pada menaiki anak tangga dari
abstraksi,

melekat pada konteks

meminta siswa untuk menanjak di
atas konteks

meminta siswa untuk tetap pada

konteks.

tentang prinsipprinsip umum yang

dapat diterapkan ke dalam berbagai
macam konteks

adalah tentang melihat setiap konteks
dalam sebuah lensa kuantitatif.

Hughes-Hallet dalam Stacey dan Tumer (20 I 5)

2



3/2/20L6

l-lTtRASl MAITMATIKA DAIAI{ SUDUT pANDANG ptSA

Kerongko PISA 2OI 2
(oEcD, 20r 3)

Trlt rtir dd.n l(o.td(! du.h ryrtr
X{.t .1 t .aE.Dr-rdb: Ut&ru ,?idn? r. de d.r
reri&rlGdD /dae .d rrri,ri.,,i Flb.lun tr htblrn8b ,Crd,ir?
ad ,.lar,6i,plr .reA d.! fu,nt, tsB.. 

"rd tltou,
Xrhlo.l t .a.rr d.{ artt: Fib.di (F!o|.t). llr|m /.waar,p.rEia rdrtro'rd,i, il,Dii ar6n/t ,,

Ilnd.lrr d.tt Srtx-r Ert r.dt
fooscA p.n$r.hr.r\ dm fcErlipit r [ladmlii*r
X..lnr.e d8.r ar.Edtr: kml.it sii r.ptEl. ssi Erncrng
nrit tii r"rt i'rd!.!ii Fdrr.ri drn rryllrtotrrt rmugu,.to. brhsr
dlr oFt5i rirrbolil, fqEl, drr Glrili lEtagunllrtl .trt-.t r

VJulrl. \ta'"lrhMotutu&2n

Il".,'.hJst ltd..t.hd.,t
dalam konr.ks DBrcmar,la

PR()FIT SOAI PISA (K0NTEKS)

Pribodi Pekerioon

3
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PR()FII. S()Al. PISA (K0l'tTrN)

Ruong don
bentuk

Perubohon
don Hubungon Kuontitios

Doto don
Ketidokposlion

CONTOH l: K0NTEKS PRIBADI

TEMPAT PERAIATANi TT'IIS

ro.r &.,U.dJ d.rtr(u r.16-r ar.tr+r t!F..Id dtr rddc...rt'€
Jr.iLtd&r,idarqt,L{rrbtlt el t.'B bn .

T6i oE!llt!+ t h*t h6rur A ilrilili volurr Llil t !I &h.& t rl
B Nrrxrr  ll[d tid.l rdljr l. bdpad+.ijq&u t ntd B y.rg Militi
rlfn latlr b.!r. Si{nf.t },ll|a b.ra1 B.rilndEmar

EanL !.r.b rti! !.t pdt i. dlrr lri l.t- blar b.&.! :rc- r 4.Ll
r 16. M.trr.*-6ihr-r!*,-,* ^,oa-,.-* **, ffi*,jffi 

hlun' dr bd'j( h'''a (tb,'r.h t'lot)

Kfrr :itr.q 'h ta.n a&-rd./Sqp.,
lkfld! :P'itdi (P"nrd,
Prc6 :M6lc..prl||,&qpa '/

4



/rrDrnr&roJlurTnurircy{: s.6ord
l/rDr4rqsrumuln: qauox

(dlltlrolrq.U puD SuDttJ) Edunqnq wp utqEqBrd: u{tlo)
qod ur{sunttu t udu+ rJr.{rad lprrr. Flor uqouroalt: tsllloFco

ISSIEEI

noEqln{uq qrf arddrp nP.d $so tolt u&u.d

Ipul, F|or qr+drr.q l{uunlcq, sutc rsursr(lDd rpd qnllElt,lrl Fl urP f,
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