Kata Pengantar
Pada kesempatan ini saya mengucapkan rasa syukur kepadaNYA atas terbitnya jurnal
IndoMS untuk bidang pendidikan matematika. IndoMS JME telah diluncurkan oleh presiden
IndoMS, Prof. Widodo pada pembukaan Konferensi Nasional Matematika ke 15 di Manado
akhir 30 Juni 2010. Tujuan jurnal ini dibuat untuk memfasilitasi khususnya para anggota
IndoMS bidang pendidikan matematika baik guru matematika maupun dosen pendidikan
matematika dalam mendapatkan dan mempublikasikan artikel ilmiahnya. JME selain terbit
dalam edisi cetak juga terbit secara online di www.jims-b.org.
Pada edisi pertama ini ada lima tulisan dengan tema inti adalah pendidikan matematika
realistik Indonesia (PMRI) yang merupakan salah satu inovasi dalam pendidikan matematika
di Indonesia sejak satu dekade yang lalu.. Dua penulis pertama, Lee Peng Yee dan RK
Sembiring adalah penulis tamu yang sengaja diundang untuk membagi pengalaman mereka.
Lee Peng Yee, salah satu tokoh pendidikan matematika dunia khususnya ASEAN, ikut
menukangi berdirinya IndoMS bersedia menulis sari pengalamannya dalam pendidikan
matematika. Sedangkan RK Sembiring, ketua tim PMRI, salah satu mantan ketua IndoMS
merupakan inisiator dalam mengenalkan PMRI di Indonesia. Beliau menuliskan
perkembangan PMRI di Indonesia.
Kemudian tiga artikel terakhir masing-masing ditulis oleh: (1) Tatag YES dari Unesa
Surabaya tentang bidang yang digelutinya sejak dulu yakni problem posing; (2) Sugiman dari
UNY dan pembimbing disertasinya, pak Yaya dari UPI, menuliskan tentang dampak PMRI
terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa SMP; serta (3) Neni dari PGSD Unesa,
menuliskan hasil penelitiannya tentang aktivitas matematika dalam mengenal bilangan di
Taman kanak-kanak.
Edisi berikutnya, JME akan fokus pada tema “aktivitas matematika” di sekolah yang
terkait juga dengan matematika literasi atau melek matematika. Dua tulisan Koeno dan Kaye
sudah siap diterbitkan untuk para pembaca. Tentu kami juga mengharapkan pembaca untuk
ikut berkontribusi menulis pada jurnal IndoMS ini.
Demikianlah atas perhatiannya dan dukungan semua teman-teman kami, saya, Wanty dan
staf redaksi mengucapkan terima kasih. Berikut beberapa komentar teman-teman tentang
terbitnya IndoMS JME.
Prof. Dr. Widodo, Presiden IndoMS periode 2008-2010 dan 2010-2012, UGM Jogyakarta
Saya sangat bangga atas terbitnya jurnal IndoMS-JME. Ini luar biasa bagi IndoMS dalam
menyediakan informasi bagi anggota tentang pendidikan matematika. Mudah-mudahan
dalam beberapa tahun segera menjadi jurnal terakreditasi nasional dan bahkan nantinya
menjadi jurnal internasional.

i

Prof. Dr. Koeno Gravemeijer, Eindhoven School of Education, Eindhoven University of
Technology, NL
Dear Zulkardi, Thank you for your letter. Wonderful to hear you are starting a Journal of
Indonesian Mathematics Society-for Mathematics Education….the title of my article is How
concrete is concrete? Koeno
Prof. Dr. Kaye Stacey, Graduate School of Education University of Melbourne, Australia
Dear Zulkardi, Thank you very much for the invitation to write something for the journal and
also for the invitation to be on the editorial board. I am very pleased to accept the invitation
to be on the editorial board. It will be a pleasure to work with you and with Wanty. ….Here
is an abstract for a paper. The PISA results.... Kaye
Prof. Dr. Lee Peng Yee, National Institute of Education (Singapore)
Zulkardi, congratulation! It is not a research paper in the usual sense. No references, because
memory is my references. No research done because the observations were made over a
period of forty years. When you come, I can tell you all the names behind each sentence in the
paper. Thank you for giving me this unique opportunity to think through the work that I have
done over the past forty years. LeePY
Prof. Dr. Hendra Gunawan, ITB Bandung, Chief Editor JIMS
Pak Zulkardi, Selamat! IndoMS-JME akhirnya terwujud juga, atas kerja keras.., Semoga bisa
dipertahankan dan ditingkatkan terus dari waktu ke waktu. HG.
Dr. Ch. Rini Indrati, UGM Jogyakarta
Terima kasih untuk informasi yang sangat membahagiakan ini. Bravo Pak Zulkardi dan Tim.
ChR.
Prof. Dr. Budi Nurani, Unpad Bandung
Selamat ya, sudah memberikan contoh untuk publikasi dari IndoMS selain JIMS. Saya sudah
buka webnya, paper lengkap langsung online semua ya?Semoga IndoMS Journal
on Mathematics Education ini nanti menjadi contoh jurnal-jurnal yang dipayungi
IndoMS..BN

Hormat saya,
Zulkardi
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