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Prof. Dr. Elmar Cohors-Fresenborg dan 

Prof. Dr. Christa Kaune adalah Profesor 

pada Insitut Kognitif Matematika fakultas 

Matematika/Informatik di Universitas 

Osnabrueck. Beberapa mahasiswa 

Indonesia telah mendapatkan gelar doktor 

melalui mereka. Melalui kontak akademik 

ini muncul hubungan baik di antara 

Profesor dan gabungan mahasiswa mereka 

di Indonesia. Salah satu mahasiswa yang 

telah mendapat gelar doktor yakni Bpk. 

Dr.Marpaung yang saat ini seorang dosen 

di Universitas Katolik, Yogyakarta di 

pulau Jawa. Bapak Marpaung telah 

memohon kepada kedua Profesor ini untuk 

ikut membantu agar kualitas pengajaran 

Matematika SMP ditingatkan di sekolah 

kristen kami. 

 

 

 

Dari kiri ke kanan: Bpk. Willy Yape, Rektor Perguruan Tinggi Kejuruan di Weetebula, 

Bpk. Prof. Dr. Elmar Cohors-Fresenborg, Bpk. Dr. Schürmann, Ibu Schürmann, Ibu Pupu 

Purwaningsih dari Perguruan Tinggi Weetebula, Ibu Prof. Dr. Christa Kaune dan P. 

Dominik Rihi Mone. 



Kepada kedua Profesor ini telah 

diberitahukan bahwa (dari pengecualian 

diperkirakan) tingkat prestasi para siswa 

Sumba yang diutamakan sebagai 

persyaratan untuk sekolah di Indonesia 

sampai sekarang ketinggalan. Para 

Profesor mengetahui dari artikel-artikel 

para kolega Indonesia bahwa kebijakan 

pendidikan untuk mencari tindakan 

bagaimana jarak yang besar ini ( juga 

dalam PISA 2009) dapat dikurangi menuju 

bangsa yang maju. Oleh karena itu dari 

tanggal 13 sampai 18 April 2012 para 

Profesor melakukan kunjungan ke pulau 

Sumba untuk mengemukakan idenya di 

Sumba dan untuk mencari teman sekerja. 

Proyek ini telah dilakukan dua kali di 

pulau Jawa dengan sukses, pada tahun 

2010 di sebuah SMP Yogyakarta dan tahun 

2011 di kota Solo. Para siswa di sana yang 

ikut serta dalam proyek ini telah dapat 

menunjukkan tingkat prestasi yang lebih 

baik tidak hanya dalam pelajaran 

Matematika tetapi juga di dalam bidang 

mata pelajaran yang lain. Proyek ini 

bertujuan untuk menolong siswa 

mengembangkan proses berpikir mereka 

pada penyelesaian soal matematika. Para 

guru Matematika beserta stafnya juga 

dilatih oleh professor agar mereka dapat 

menerapkan metode yang benar dalam 

pengajaran matematika. 

Agar proyek Matematika ini dapat berjalan 

di pulau Sumba, para profesor mempunyai 

ide yakni dua tindakan yang saling 

berhubungan satu sama lain. 

1.  Pengajaran Matematika mulai Juli 2012 

harus diajarkan sesuai konsep yang telah 

mereka uji coba pada tahun 2010 di kota 

Yogyakarta dan pada tahun 2011 di kota 

Solo pada paling sedikit satu SMP. 

2.  Pendidikan lanjutan yang penting dari 

para guru harus dihubungkan dengan 

pelatihan para mahasiswa Perguruan 

Tinggi Kejuruan di Weetebula pulau 

Sumba. Sehingga secara bersamaan para 

dosen juga dimampukan bagaimana 

mempraktekkan ide baru ini di masa yang 

akan datang dalam pelatihan mahasiswa 

dan pendidikan lanjutan para guru. 

Sekolah harus menjadi tempat 

laboratorium. Melalui ini para siswa 

mendapatkan manfaat bahwa mereka 

sampai sekarang memperoleh kesuksesan 

yang besar dalam pelajaran matematika. 

Pada bulan Juli dan Agustus para staf dan 

profesor dari Institut German akan datang 

secara bergantian ke Weetebula untuk 

membantu para guru. Adapun maksud 

kunjungan mereka pada bulan April 

pertama-tama hanyalah untuk 

memperkenalkan konsep tersebut, untuk 

menemukan sekolah katolik, untuk 

menghasilkan para guru yang menjalankan 

proyek baru seperti ini dan melihat 

pemimpin sekolah yang dalam proyek ini 

mendapat kesempatan untuk perbaikan 

kualitas sekolahnya tidak hanya di dalam 

pengajaran matematika. Secara bersamaan 

permintaan yang sangat besar terhadap 

Perguruan Tinggi Kejuruan di Weetebula 

akan kesiapan dari para dosen dan juga 

dari para mahasiswa yang tertarik untuk 

membangkitkan kerjasama ini. 

Saya mendampingi mereka selama mereka 

tinggal di pulau Sumba sebagai 

penterjemah dan penasehat. Profesor 

dibantu oleh pasangan Schürmann (Bpk. 

Dr. Schürmann adalah staf MISEREOR), 

rektor dan para dosen Perguruan Tinggi 

Kejuruan di Weetebula. Para profesor 

mengadakan dua seminar untuk para dosen 

dan mahasiswa matematika di Perguruan 

Tinggi Kejuruan Weetebula. Kemudian 

kami mengunjungi tiga SMP Katolik yang 

terletak di kawasan pastor Weetebula yakni 

Hombakaripit dan Kalembuweri. Dahulu 

sekolah-sekolah ini didirikan oleh 

Misionaris German. Saat ini sekolah ini 

milik Yayasan Katolik di Sumba Barat 

yang juga meneruskan Perguruan Tinggi 

Kejuruan di Weetebula. Pada kunjungan 

kami ini para profesor mempresentasikan 

proyek mereka dan berdiskusi dengan para 

guru tentang kemungkinan melakukan 

proyek matematika ini di sekolah mereka.  


