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PPEENNYYUUSSUUNNAANN  UUSSUULLAANN  DDAANN  LLAAPPOORRAANN  

PPEENNEELLIITTIIAANN  TTIINNDDAAKKAANN  KKEELLAASS  ((PPTTKK))  

((AA..AArriiyyaaddii  WWaarrssiittoo,,MM..SSii  FFIIPP  UUNNYY))  
 

*Disampaikan di depan guru-guru Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kabupaten Gunung Kidul 

TTuujjuuaann  

  

  PPTTKK::  mmeennggeennaallii  mmaassaallaahh  ppeemmbbeellaajjaarraann  ddaann  mmeenneemmuukkaann  

ppeemmeeccaahhaann  mmaassaallaahh  ppeemmbbeellaajjaarraann  yyaanngg  aakkttuuaall  ddeennggaann  

mmeennggeemmbbaannggkkaann  iinnoovvaassii  ppeemmbbeellaajjaarraann..  
 

MMaannffaaaatt  

  MMeenniinnggkkaattkkaann  kkoommppeetteennssii  ddoosseenn  //  gguurruu  ddaallaamm  mmeennggaattaassii  mmaassaallaahh  

ppeemmbbeellaajjaarraann  ddii  kkeellaass..  

  MMeemmbbeerrddaayyaakkaann  ddaann  mmeemmaannffaaaattkkaann  hhaassiill  kkeerrjjaa  kkrreeaattiiff  ddoosseenn  //  

gguurruu  sseemmaakkssiimmaall  mmuunnggkkiinn..  

  MMeennggaakkttuuaalliissaassiikkaann  ppootteennssii  ppeesseerrttaa  ddiiddiikk  uunnttuukk  mmeennccaappaaii  hhaassiill  

bbeellaajjaarr  yyaanngg  mmaakkssiimmaall..  

  MMeennuummbbuuhhkkeemmbbaannggkkaann  bbuuddaayyaa  iinnoovvaassii  ddoosseenn  //  gguurruu  ddaallaamm  

ppeennggeemmbbaannggaann  mmooddeell  ddaann  ppeerraannggkkaatt  ppeemmbbeellaajjaarraann    

  MMeenniinnggkkaattkkaann  pprroodduukkttiivviittaass  ppuubblliikkaassii  iillmmiiaahh  ddoosseenn  //  gguurruu..  

  MMeenniinnggkkaattkkaann  kkoolloobboorraassii  aannttaarrddoosseenn  //  gguurruu  ddaallaamm  mmeemmeeccaahhkkaann  

mmaassaallaahh  ppeemmbbeellaajjaarraann  ddii  kkeellaass..  

  

BBiiddaanngg  KKaajjiiaann  PPTTKK  

  MMaassaallaahh  bbeellaajjaarr  ppeesseerrttaa  ddiiddiikk  ddii  sseekkoollaahh    

  RRaannccaannggaann  ddaann  ssttrraatteeggii  ppeemmbbeellaajjaarraann  ddii  kkeellaass    

  AAllaatt  bbaannttuu,,  mmeeddiiaa  ddaann  ssuummbbeerr  bbeellaajjaarr    

  SSiisstteemm  aasseessmmeenn  ddaann  eevvaalluuaassii  pprroosseess  ddaann  hhaassiill  ppeemmbbeellaajjaarraann    

  PPeennggeemmbbaannggaann  pprriibbaaddii  ppeesseerrttaa  ddiiddiikk,,  ppeennddiiddiikk,,  ddaann  tteennaaggaa  

kkeeppeennddiiddiikkaann  llaaiinnnnyyaa  

  MMaassaallaahh  kkuurriikkuulluumm..  
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KKoollaabboorraassii  

PPTTKK  hhaarruuss  sseeccaarraa  jjeellaass  mmeennggggaammbbaarrkkaann  ppeerraann  ddaann  iinntteennssiittaass  

sseettiiaapp  aannggggoottaa  ttiimm  ppeenneelliittii  ppaaddaa  ttiiaapp  ttaahhaappaann  kkeeggiiaattaann  

ppeennggeemmbbaannggaann..    

  KKoollaabboorraassii  tteerrlliihhaatt  ppaaddaa  ssaaaatt  ttiimm  ppeenneelliittii  mmeennddiiaaggnnoossiiss  mmaassaallaahh,,  

mmeennyyuussuunn  pprrooppoossaall,,  mmeellaakkssaannaakkaann  ppeenneelliittiiaann,,  mmeerreekkaamm  pprroosseess,,  

mmeennggaannaalliissiiss  ddaattaa,,  mmeennyyiimmppuullkkaann,,  sseemmiinnaarr  hhaassiill,,  ddaann  ppeennyyuussuunnaann  

llaappoorraann  hhaassiill..  
 

SSiisstteemmaattiikkaa  UUssuullaann  ((aalltteerrnnaattiiff))  

  SSaammppuull  UUssuullaann    

  HHaallaammaann  PPeennggeessaahhaann  

UUssuullaann    

  JJuudduull    

  BBiiddaanngg  IIllmmuu  

  BBiiddaanngg  KKaajjiiaann  

  LLaattaarr  BBeellaakkaanngg    

  RRuummuussaann  MMaassaallaahh  

  TTuujjuuaann    

  MMaannffaaaatt    

  KKaajjiiaann  PPuussttaakkaa  

  MMeettooddee  PPeennggeemmbbaannggaann  

  JJaaddwwaall    

  PPeerrssoonnaalliiaa    

  BBiiaayyaa    

  DDaaffttaarr  PPuussttaakkaa  

  LLAAMMPPIIRRAANN  

  

HHaallaammaann  PPeennggeessaahhaann  UUssuullaann  

  

  WWaarrnnaa  ssaammppuull  uussuullaann  hhaarruuss  sseessuuaaii  ddeennggaann  kkeetteennttuuaann  LLPPTTKK  //  

sseekkoollaahh  mmaassiinngg--mmaassiinngg,,    ddeennggaann  uukkuurraann  AA44..    

  

JJUUDDUULL  

  DDiittuulliiss  sseeccaarraa  ssiinnggkkaatt,,  ssppeessiiffiikk  ddaann  jjeellaass  

  MMeennggggaammbbaarrkkaann  mmaassaallaahh  yyaanngg  aakkaann  ddiitteelliittii,,  uuppaayyaa,,  ttiinnddaakkaann  yyaanngg  

ddiippiilliihh  uunnttuukk  mmeemmeeccaahhkkaann  mmaassaallaahh,,  ddaann  sseettttiinngg  ((llookkaassii))  

  mmaakkssiimmaall  sseebbaannyyaakk  1155  kkaattaa  
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JJuudduull  PPTTKK??  
 

  UUppaayyaa  MMeenniinnggkkaattkkaann  KKeettuunnttaassaann  BBeellaajjaarr  BBaahhaassaa  IInnggggrriiss    ppaaddaa  

MMaahhssiisswwaa  //  ssiisswwaa    sseemm//kkeellaass  ……....AAnnggkkaattaann  22000077//22000088  JJuurruussaann  

BBaahhaassaa  IInnggggrriiss  //  bbaahhaassaa      mmeellaalluuii  ………………..  

  UUppaayyaa  MMeemmiinniimmaallkkaann  KKeessaallaahhaann  KKoonnsseepp  FFiissiiss  MMaahhaassiisswwaa  //ssiisswwaa  

KKeellaass  PP  AAnnggkkaattaann  22000066//22000077,,  JJuurruussaann  IIPPAA  mmeellaalluuii  PPeemmbbeellaajjaarraann  

MMooddeell  KKoonnssttrruukkttiivviissttiikk  

  PPeenniinnggkkaattaann  KKeemmaammppuuaann  MMeennuulliiss  MMaahhaassiisswwaa//  ssiisswwaa  KKeellaass  PPNNBB  

AAnnggkkaattaann  22000066//22000077,,  JJuurruussaann  PPeennddiiddiikkaann  TTeekknniikk  EElleekkttrroo,,  UUNNYY  //  

SSMMKK……  mmeellaalluuii  PPeennddeekkaattaann  KKoommuunniikkaattiiff  

    PPeenniinnggkkaattaann  KKeetteerraammppiillaann  MMeennuulliiss  MMaahhaassiisswwaa  //  ssiisswwaa  KKeellaass  PPNN--BB  

AAnnggkkaattaann  22000055//22000066,,  PPrrooddii  PPeennddiiddiikkaann  BBaahhaassaa  IInnddoonneessiiaa,,  UUnneessaa  //  

jjuurruussaann  bbaahhaassaa  SSMMAA//  SSMMKK  ........mmeellaalluuii  KKoorreekkssii  BBeerrppaassaannggaann  

  

  

BBiiddaanngg  KKaajjiiaann  

  

  BBiiddaanngg  iillmmuu  aaddaallaahh  pprrooggrraamm  ssttuuddii  ppeennddiiddiikkaann  yyaanngg  mmeerruuppaakkaann  

kkeeaahhlliiaann  ddaarrii  kkeettuuaa  ppeellaakkssaannaa  ppeenneelliittiiaann  

  

LLaattaarr  BBeellaakkaanngg  MMaassaallaahh  

  

  RReefflleekkssii  ddoosseenn  //  gguurruu  tteennttaanngg  mmaassaallaahh  nnyyaattaa  ddaallaamm  ppeemmbbeellaajjaarraann  

yyaanngg  ddiippeerrkkuuaatt  ddeennggaann  ddaattaa  

  MMaassaallaahh  ddiiaannaalliissiiss  uunnttuukk  mmeenneennttuukkaann  aakkaarr  ppeennyyeebbaabbnnyyaa  

  AAddaa  bbeebbeerraappaa  aalltteerrnnaattiiff  ttiinnddaakkaann  

  AAlltteerrnnaattiiff  ppeemmeeccaahhaann  mmaassaallaahh  ((ttiinnddaakkaann))  sseessuuaaii  ppeennyyeebbaabb  

mmaassaallaahh  ddaann  ddiidduukkuunngg  oolleehh  tteeoorrii  aattaauu  hhaassiill  ppeenneelliittiiaann  yyaanngg  

rreelleevvaann  

  

CCoonnttoohh  LLaattaarr  BBeellaakkaanngg  ttaannppaa  ddaattaa  ppeenndduukkuunngg  

CCoonnttoohh  MMaassaallaahh  ddeennggaann  ddaattaa  ppeenndduukkuunngg  
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RRuummuussaann  MMaassaallaahh  ddaann  PPeemmeeccaahhaannnnyyaa  
 

  RRuummuussaann  mmaassaallaahh  ddiissuussuunn  ddaallaamm  bbeennttuukk  rruummuussaann  PPTTKK  

  LLeebbiihh  bbaaiikk  mmeenngggguunnaakkaann  kkaalliimmaatt  ttaannyyaa  
 

PPeemmeeccaahhaann  MMaassaallaahh  
 

  PPeemmeeccaahhaann  mmaassaallaahh  bbeerriissii::  

  IIddeennttiiffiikkaassii  aalltteerrnnaattiiff  ttiinnddaakkaann  

  SSaajjiiaann  aarrgguummeennttaassii  llooggiiss  tteerrhhaaddaapp  ppiilliihhaann  ttiinnddaakkaann    

  kkeesseessuuaaiiaannnnyyaa  ddeennggaann  mmaassaallaahh    

  kkeemmuuttaakkhhiirraannnnyyaa,,    

  kkeebbeerrhhaassiillaannnnyyaa  ddaallaamm  ppeenneelliittiiaann  sseejjeenniiss  

  KKeesseellaarraassaann  ddeennggaann  tteeoorrii  aattaauu  ppeennddaappaatt  aahhllii  

  HHiippootteessiiss  ttiinnddaakkaann  ddiikkeemmuukkaakkaann  bbiillaa  ddiippeerrlluukkaann..    

  IInnddiikkaattoorr  kkeebbeerrhhaassiillaann  ttiinnddaakkaann  hhaarruuss  rreeaalliissttiikk  ddaann  ddaappaatt  

ddiiuukkuurr  ((jjeellaass  ccaarraa  aasseessmmeennnnyyaa))  
 

TTuujjuuaann  PPeenneelliittiiaann  
 

  DDiirruummuusskkaann  sseeccaarraa  ssiinnggkkaatt  ddaann  jjeellaass  bbeerrddaassaarrkkaann  ppeerrmmaassaallaahhaann  

ddaann  ccaarraa  ppeemmeeccaahhaann  mmaassaallaahh  yyaanngg  ddiikkeemmuukkaakkaann..  

11..  MMeenneerraappkkaann  ppeemmbbeellaajjaarraann  rreemmiiddiiaall  ddii  kkeellaass  ……  pprrooddii  ……  uunnttuukk  

mmeenniinnggkkaattkkaann  ppeemmaahhaammaann  kkoonnsseepp  ………………  

22..  MMeenngghhaassiillkkaann  ddeesskkrriippssii  ppeenniinnggkkaattaann  kkeetteerraammppiillaann  mmeennuulliiss  

mmaahhaassiisswwaa  kkeellaass  ......    mmeellaalluuii  kkoorreekkssii  bbeerrppaassaannggaann  

33..  MMeenngghhaassiillkkaann  sseeppeerraannggkkaatt  aasseessmmeenn  aauutteennttiikk  FFiissiikkaa  ......    

          

MMaannffaaaatt  PPeenneelliittiiaann  

  MMaannffaaaatt  ddiiuurraaiikkaann  sseeccaarraa  jjeellaass  ddaann  ssiisstteemmaattiiss    

  MMaannffaaaatt  hhaassiill  ppeenneelliittiiaann  mmeerruuppaakkaann  kkoonnttrriibbuussii  tteerrhhaaddaapp  

ppeenniinnggkkaattaann  kkuuaalliittaass  ppeemmbbeellaajjaarraann  yyaanngg  ddaappaatt  ddiirraassaakkaann  bbaaiikk  oolleehh  

mmaahhaassiisswwaa,,  ddoosseenn,,  mmaauuppuunn  pprrooggrraamm  ssttuuddii  yyaanngg  bbeerrssaannggkkuuttaann  
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IIssii  KKaajjiiaann  PPuussttaakkaa  
 

  KKaajjiiaann  tteeoorreettiiss  tteennttaanngg  mmaassaallaahh  ddaallaamm  ppeenneelliittiiaann  ddaann    ttiinnddaakkaann  

yyaanngg  ddiigguunnaakkaann  ddaallaamm  ppeenneelliittiiaann    

  KKaajjiiaann  eemmppiirriiss  hhaassiill  ppeenneelliittiiaann//ppeennggeemmbbaannggaann  iinnoovvaassii  tteerrddaahhuulluu  

yyaanngg  rreelleevvaann    

  KKeerraannggkkaa  ppiikkiirr  yyaanngg  mmeennuunnjjuukkkkaann  kkeetteerrkkaaiittaann  aannttaarraa  mmaassaallaahh,,  

tteeoorrii,,  hhaassiill  ppeenneelliittiiaann  tteerrddaahhuulluu  yyaanngg  rreelleevvaann,,  ddaann  ppiilliihhaann  ttiinnddaakkaann..    

((ddaappaatt  ddiiggaammbbaarrkkaann  ddaallaamm  bbeennttuukk  bbaaggaann,,  ddiiaaggrraamm,,  uurraaiiaann  

aarrgguummeennttaattiiff,,  aattaauu  bbeennttuukk  ppeennyyaammppaaiiaann  llaaiinnnnyyaa))  
 

TTaattaa  TTuulliiss  ddaann  DDaaffttaarr  PPuussttaakkaa  

  CCiirrii  uuttaammaa  bbaahhaassaa  rraaggaamm  iillmmiiaahh  

aa..  mmeenngggguunnaakkaann  iissttiillaahh  bbaakkuu;;    

bb..  lluuggaass;;  

cc..  kkoonnssiisstteenn;;  

dd..  ssttrruukkttuurr  kkaalliimmaatt  ggrraammaattiiss;;    

ee..  kkaalliimmaatt  ddaann  ppaarraaggrraaff  jjeellaass  ggaaggaassaann  ppookkookknnyyaa;;    

ff..  mmeemmiilliikkii  kkeeppaadduuaann  hhuubbuunnggaann  aannttaarrkkaalliimmaatt  ddaann    

              aannttaarr  ppaarraaggrraaff..  

  

PPeerrhhaattiikkaann  ccoonnttoohh  bbeerriikkuutt  iinnii!!  

aa..  TTuujjuuaann  ppeenneelliittiiaann  iinnii  ssaayyaa  rruummuusskkaann  sseebbaaggaaii  bbeerriikkuutt..  

bb..  SSeeppeerrttii  tteellaahh  ppeenneelliittii  kkeemmuukkaakkaann  ppeemmbbeellaajjaarraann  bbaahhaassaa  aassiinngg  

hhaarruuss  ddiibbeerriikkaann  sseejjaakk  ddiinnii  kkaarreennaa  ppaaddaa  uussiiaa  ddiinnii  oottaakk  aannaakk  mmaassiihh  

ssaannggaatt  lleennttuurr..  

cc..  SSaarraann--ssaarraann  yyaanngg  ddaappaatt  ppeennuulliiss  kkeemmuukkaakkaann  ddaallaamm  ppeenneelliittiiaann  iinnii  

sseebbaaggaaii  bbeerriikkuutt..  

  

BBeennttuukk  yyaanngg  ddiissaarraannkkaann  sseebbaaggaaii  bbeerriikkuutt..  

aa..  TTuujjuuaann  ppeenneelliittiiaann  iinnii  ddaappaatt  ddiirruummuusskkaann  sseebbaaggaaii  bbeerriikkuutt..  

bb..  SSeeppeerrttii  tteellaahh  ddiikkeemmuukkaakkaann,,  ppeemmbbeellaajjaarraann  bbaahhaassaa  hhaarruuss  ddiillaakkuukkaann  

sseejjaakk  ddiinnii  kkaarreennaa  oottaakk  aannaakk  mmaassiihh  ssaannggaatt  lleennttuurr..  

cc..  SSaarraann--ssaarraann  yyaanngg  ddiikkeemmuukkaakkaann  ddaallaamm  ppeenneelliittiiaann  iinnii  sseebbaaggaaii  bbeerriikkuutt..  
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PPeerrhhaattiikkaann  ccoonnttoohh  bbeerriikkuutt  iinnii!!  

aa..    KKeennddaarraaaann  hhaarraapp  ttuurruunn..  

bb..  TTeerrbbuunnggkkuuss  rraappii  sseetteebbaall  dduuaa  ppuulluuhh  sseennttiimmeetteerr,,  LLaakkssaammaannaa  AArryyaa  

mmeennyyeebbuuttkkaann  bbeerrkkaass  ppeerrkkaarraa  tteerrsseebbuutt  bbaarruu  mmeerruuppaakkaann  hhaassiill  

ppeemmeerriikkssaaaann  iinntteelleejjeenn..  

cc..  DDii  TTaassiikkmmaallaayyaa  aaddaa  6600  oorraanngg  kkoorrbbaann  mmeenniinnggggaall,,  tteettaappii  ttiiddaakk  

mmeellaappoorr..  

  

CCaarraa  MMeennuulliiss  KKuuttiippaann  LLaannggssuunngg  

  KKuuttiippaann  llaannggssuunngg  ddiittuulliiss  ssaammaa  ddeennggaann  yyaanngg  tteerrttuulliiss  ddii  ddaallaamm  

ssuummbbeerr  aasslliinnyyaa,,  bbaaiikk  bbaahhaassaa  mmaauuppuunn  eejjaaaannnnyyaa..  

  KKuuttiippaann  ppaannjjaanngg  lleebbiihh  ddaarrii  ttiiggaa  bbaarriiss  ddiikkeettiikk  ssaattuu  ssppaassii,,  ttaannppaa  

ttaannddaa  ppeettiikk  ((““))  

  KKuuttiippaann  llaannggssuunngg  ppaannjjaannggnnyyaa  kkuurraanngg  ttiiggaa  bbaarriiss  ddiimmaassuukkkkaann  kkee  

ddaallaamm  tteekkss,,  ddiiaawwaallii  ddaann  ddiiaakkhhiirrii  ddeennggaann  ttaannddaa  ppeettiikk  ((““))  

  AAppaabbiillaa  ppeenngguuttiipp  mmeenngghhiillaannggkkaann  bbeebbeerraappaa  bbaaggiiaann  kkaalliimmaatt,,  ppaaddaa  

bbaaggiiaann  iittuu  ddiibbeerrii  eelllliippsseess  ((ttiiggaa  ttiittiikk  bbeerrddeerreett    ......  ))  

  SSuummbbeerr  kkuuttiippaann  llaannggssuunngg  ddiittuulliiss  ddeennggaann  mmeennyyeebbuuttkkaann  nnaammaa  

ppeennggaarraanngg  ((hhaannyyaa  nnaammaa  kkeelluuaarrggaannyyaa)),,  ttaahhuunn  tteerrbbiittaann,,  ddaann  nnoommoorr  

hhaallaammaann  yyaanngg  ddiikkuuttiipp..      

  CCoonnttoohh::  ((NNuurrhhaaddii,,  22000077::220000))..  

  

  

CCaarraa  MMeennuulliiss  KKuuttiippaann  TTiiddaakk  LLaannggssuunngg  

  KKuuttiippaann  ttiiddaakk  llaannggssuunngg  aaddaallaahh  yyaanngg  ttiiddaakk  ssaammaa  ddeennggaann  aasslliinnyyaa..  

PPeenngguuttiipp  hhaannyyaa  mmeennggaammbbiill  ppookkookk  ppiikkiirraann  ddaarrii  ssuummbbeerr  yyaanngg  ddiikkuuttiipp  

ddaallaamm  kkaalliimmaatt  yyaanngg  ddiissuussuunn  sseennddiirrii  oolleehh  ppeenngguuttiipp..  KKuuttiippaann  tteerrsseebbuutt  

ddiittuulliiss  ddeennggaann  ssppaassii  rraannggkkaapp  ssaammaa  sseeppeerrttii  tteekkssnnyyaa..  

  JJiikkaa  kkuuttiippaann  iittuu  mmeerruuppaakkaann  rraannggkkuummaann  ddaarrii  bbeebbeerraappaa  ppeennddaappaatt  

aattaauu  aaddaa  ttaammbbaahhaann//ppeenngguurraannggaann  iinnttii  ddaarrii  ppeenngguuttiipp,,  ddaappaatt  

ddiigguunnaakkaann  ppeennaannddaa  ((ccff..  ……))  
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PPrroosseedduurr  PPTTKK  

  SSuubbjjeekk  ppeenneelliittiiaann,,  wwaakkttuu,,  kkeellaass  ddaann  pprrooddii..  

  LLaannggkkaahh--LLaannggkkaahh  PPTTKK  ((SSiikklluuss--ssiikklluuss))  

PPeerreennccaannaaaann  

TTiinnddaakkaann  

OObbsseerrvvaassii  

RReefflleekkssii  

  

JJaaddwwaall  

  

  JJaaddwwaall  ppeellaakkssaannaaaann  mmeelliippuuttii  kkeeggiiaattaann  ppeerreennccaannaaaann,,  ppeerrssiiaappaann,,  

ppeellaakkssaannaaaann  tteerrmmaassuukk  aannaalliissiiss,,  ddaann  ppeennyyuussuunnaann  llaappoorraann..  

  JJaaddwwaall  ddiinnyyaattaakkaann  ddaallaamm  bbeennttuukk  ttaabbeell,,  nnaammaa,,  bbuullaann  sseebbaaiikknnyyaa  

ddiittuulliiss  ddeennggaann  jjeellaass  ppaaddaa  ttaabbeell,,  ((ttiiddaakk  ddiittuulliiss  ddeennggaann  aannggkkaa))..  

SSeeccaarraa  rriinnccii  jjaaddwwaall  kkeeggiiaattaann  ppeenneelliittiiaann  ddiitteettaappkkaann  oolleehh  LLeemmlliitt  

PPeerrgguurruuaann  TTiinnggggii  sseetteemmppaatt..  

  

PPeerraann  sseettiiaapp  aannggggoottaa  PPeenneelliittii  ddaallaamm  PPTTKK  
 

BBeerrssiiffaatt  kkoollaabboorraattiiff::  KKeedduudduukkaann  ddoosseenn  ddaann  ddoosseenn  //  gguurruu  ddaann  gguurruu//  

mmiittrraa  sseettaarraa  

  JJuummllaahh  ppeerrssoonnaalliiaa  ppeenneelliittiiaann  mmiinniimmaall  dduuaa  oorraanngg  

  PPaaddaa  sseettiiaapp  ppeerrssoonnaalliiaa  hhaarruuss  tteerrggaammbbaarr  ppeerraann  ddaann  iinntteennssiittaass  

mmaassiinngg––mmaassiinngg  ddaallaamm  sseettiiaapp  kkoommppoonneenn  kkeeggiiaattaann..  

  

BBiiaayyaa  

  BBeessaarrnnyyaa  bbiiaayyaa  ddaann  aallookkaassii  ppeenngggguunnaaaannnnyyaa  sseessuuaaii  ddeennggaann  

kkeetteennttuuaann  yyaanngg  ddiitteettaappkkaann  oolleehh  lleemmbbaaggaa  ppeenneelliittiiaann,,  LLPPTTKK,,  aattaauu  

oolleehh  iinnssttiittuussii  yyaanngg  mmeemmbbiiaayyaaii..    

  PPeenneelliittiiaann  ddaappaatt  jjuuggaa  ddiillaakkssaannaakkaann  ddeennggaann  bbiiaayyaa  sseennddiirrii..    
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CCoonnttoohh  DDaaffttaarr  PPuussttaakkaa::  

  

aarrttiikkeell  jjuurrnnaall,,  mmaajjaallaahh,,aarrttiikkeell//bbaabb  ddaallaamm  bbuukkuu,,  bbuukkuu,,  iinntteerrnneett  
 

MMiikkuussaa,,  MM..GG..  &&  LLeewweelllleenn,,  HH..  ((11999999))..  NNooww  HHeerree  iiss  TThhaatt,,  AAuutthhoorriittyy  oonn  MMaatthheemmaattiiccss  
RReeffoorrmmss..  TThhee  MMaatthheemmaattiiccss  TTeeaacchheerr..  9922::  115588--116633    

RRoossss,,  DD..  ((22000011))..  TThhee  MMaatthh  WWaarrss,,  NNaavviiggaattoorr,,  VVooll  44,,  NNuummbbeerr  55,,  pppp..  2200--2255..  
SScchhooeennffeelldd,,  AA..HH..  ((11999933))..  OOnn  MMaatthheemmaattiiccss  aass  SSeennssee  MMaakkiinngg::  AAnn  IInnffoorrmmaall  AAttttaacckk  oonn  tthhee  

UUnnffoorrttuunnaattee  DDiivvoorrccee  ooff  FFoorrmmaall  aanndd  IInnffoorrmmaall  MMaatthheemmaattiiccss..  IInn  JJ..FF..  VVoossss..,,  DD..NN..  
PPeerrkkiinnss  &&  JJ..WW..  SSeeggaall  ((EEddss..))..  IInnffoorrmmaall  RReeaassoonniinngg  aanndd  EEdduuccaattiioonn..  HHiillllssddaallee..    NNJJ::  
EErrllbbaauumm,,  pppp..  331111--334444..  

WWiieerrssmmaa,,  WW..  ((11999955))..  RReesseeaarrcchh  MMeetthhooddss  iinn  EEdduuccaattiioonn::  AAnn  IInnttrroodduuccttiioonn..  BBoossttoonn::  AAllllyynn  
aanndd  BBaaccoonn..  

WWuu,,  HH..  HH..  ((22000022))..  BBaassiicc  SSkkiillllss  vveerrssuuss  CCoonncceeppttuuaall  UUnnddeerrssttaannddiinngg::  AA  BBoogguuss  DDiicchhoottoommyy  iinn  
MMaatthheemmaattiiccss  EEdduuccaattiioonn..  TTeerrsseeddiiaa  ppaaddaa  hhttttpp::////wwwwww..aafftt..oorrgg//ppuubblliiccaattiioonnss..  
DDiiaakksseess  ppaaddaa  ttaannggggaall  1111  FFeebbrruuaarrii  22000077..  

  

LLaammppiirraann--llaammppiirraann  

  

  LLaammppiirraann  11::  CCuurrrriiccuulluumm  VViittaaee  KKeettuuaa  ddaann  AAnnggggoottaa    ((LLaammppiirraann  66))  

  LLaammppiirraann  22::  SSttrruukkttuurr  KKuurriikkuulluumm  PPrrooggrraamm  SSttuuddii  yyaanngg  bbeerriissiikkaann  

mmaattaa  kkuulliiaahh//ppeellaajjaarraann,,  sseemmeesstteerr  ddaann  jjuummllaahh  SSKKSS..  

  LLaammppiirraann  33::  GGBBRRPP  ddaann//aattaauu  SSAAPP  mmaattaa  kkuulliiaahh//ppeellaajjaarraann..  

  LLaammppiirraann  44::  KKaalleennddeerr  aakkaaddeemmiikk  
 

PPeennggaajjuuaann  ddaann  SSeelleekkssii  UUssuullaann  

  PPeennggaajjuuaann  ddaann  sseelleekkssii  uussuullaann  ddiiaattuurr  oolleehh  mmaassiinngg--mmaassiinngg  LLPPTTKK//  

SSeekkoollaahh  
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SSiisstteemmaattiikkaa  LLaappoorraann    PPTTKK    

((ssaallaahh  ssaattuu  aalltteerrnnaattiiff))  

  

SSAAMMPPUULL    

HHAALLAAMMAANN  PPEENNGGEESSAAHHAANN    

AABBSSTTRRAAKK  

KKAATTAA  PPEENNGGAANNTTAARR  

DDAAFFTTAARR  IISSII    

DDAAFFTTAARR  TTAABBEELL  ((KKAALLAAUU  AADDAA))      

DDAAFFTTAARR  GGAAMMBBAARR  ((KKAALLAAUU  AADDAA))  

DDAAFFTTAARR  LLAAMMPPIIRRAANN    

  

  BBAABB  II    PPEENNDDAAHHUULLUUAANN  

AA..  LLaattaarr  BBeellaakkaanngg  MMaassaallaahh  

BB..  RRuummuussaann  MMaassaallaahh  ddaann  PPeemmeeccaahhaannnnyyaa    

CC..  TTuujjuuaann    

DD..  MMaannffaaaatt    

EE..  HHiippootteessiiss  TTiinnddaakkaann  ((bbiillaa  ddiippeerrlluukkaann))    

  

BBAABB  IIIIII  PPEELLAAKKSSAANNAAAANN  

AA..  LLookkaassii  ddaann  WWaakkttuu    

BB..  SSuubbjjeekk    

CC..  PPrroosseedduurr  

  

  DDAAFFTTAARR  PPUUSSTTAAKKAA    

  LLAAMMPPIIRRAANN  

  CCoonnttoohh  ppeerraannggkkaatt  ppeemmbbeellaajjaarraann  

  IInnssttrruummeenn    

  PPeerrssoonnaalliiaa    

  CCuurrrriiccuulluumm  VViittaaee    ((sseemmuuaa  ttiimm  ppeenneelliittii))  

  DDaattaa    

  BBuukkttii  llaaiinn  ppeellaakkssaannaaaann  ppeenneelliittiiaann  
 

  



10 

 

SSiisstteemmaattiikkaa  AArrttiikkeell  
 

  JJuudduull  AArrttiikkeell  

  NNaammaa  PPeennuulliiss  

  AAbbssttrraakk  

  PPeennddaahhuulluuaann  

    MMeettooddee    

  HHaassiill  ddaann  PPeemmbbaahhaassaannnnyyaa  

  SSiimmppuullaann  ddaann  SSaarraann  

  DDaaffttaarr  PPuussttaakkaa  

  

DDaaffttaarr  ppuussttaakkaa  
 

  11..DDeeppddiikknnaass,,  22000088..  PPrroosseedduurr  PPeenneelliittiiaann  TTiinnddaakkaann  KKeellaass..  JJaakkaarrttaa  ::  

DDiirrjjeenn  DDiikkttii  

  22..HHeerrmmaannttoo,,  22000088..  LLaannggkkaahh  MMuuddaahh  PPeenneelliittiiaann  TTiinnddaakkaann  KKeellaass,,  

YYooggyyaakkaarrttaa::  SSwwaaddaayyaa  

  33..JJaammaall  MMaakkmmuurr  AAssmmaannii,,  22001111..  TTiippss  PPiinnttaarr  PPeenneelliittiiaann  TTiinnddaakkaann  

KKeellaass..  YYooggyyaakkaarrttaa::  LLaakkssaannaa  

  

  

TTEERRIIMMAA  KKAASSIIHH  


