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DESKRIPSI KOMUNIKASI MATEMATIS SISWA MENYELESAIKAN  MASALAH MATEMATIKA 
DITINJAU DARI GENDER 

 
 

Ade Novita Sari Aziztya1, Ajeng Eka Lestari2, dan Rino Richardo3 
1,2,3 Universitas Alma Ata Yogyakarta 
Email: adenovitasraziz@gmail.com 

 
 

ABSTRAK 
Kemampuan komunikasi matematis merupakan kemampuan dalam menyajikan, menafsirkan, dan mengkomunikasikan 
suatu gagasan matematika yang dapat disampaikan melalui lisan maupun tulis baik berupa  gambar, diagram, grafik 
atau simbol dalam penyelesaian masalah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui deskripsi kemampuan 
komunikasi matematis dalam penyelesaian permasalahan matematika ditinjau dari gender. Penelitian ini merupakan 
deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini terdiri dari dua subjek yaitu satu orang siswa perempuan dan satu siswa laki-laki 
yang dipilih secara purposive sampling. Data penelitian diperoleh dengan menggunakan teknik tes dan wawancara. 
Triangulasi peneliti digunakan sebagai uji kredibilitas data. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teori miles & 
Huberman  dengan tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa kedua subjek memiliki kemampuan komunikasi matematis pada materi bangun ruang sisi datar 
yang hampir sama dari kedua subjek. Namun, dari pengamatan yang peneliti lakukan terdapat kecenderungan masing-
masing, ada kalanya subjek laki-laki mampu memberikan alasan yang tepat, tetapi kurang mampu mengkomunikasikan 
kembali informasi dari soal, subjek laki-laki lebih mampu menyajikan gambar yang lebih rapi dari subjek perempuan. 
Sebaliknya dengan subjek perempuan kurang mampu atau kurang tepat dalam memberikan alasan, tetapi mampu 
mengkomunikasikan kembali informasi dari soal.  
 
Kata Kunci: Komunikasi Matematis, Gender 

 
PENDAHULUAN 

Komunikasi matematis matematika merupakan salah satu kemampuan dasar matematika 
yang harus dimiliki oleh siswa. Kemampuan komunikasi matematis perlu dikembangkan, karena 
dengan kemampuan ini siswa mampu berpikir matematis baik secara lisan maupun tertulis. 
Komunikasi dalam pembelajaran matematika memiliki peranan yang sangat penting dalam 
mencapai tujuan pembelajaran, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 22 
(Depdiknas, 2006) yaitu mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram atau media 
lain untuk memperjelas keadaan atau masalah.  

Kemampuan komunikasi matematis adalah kemampuan menyampaikan gagasan atau ide 
matematika, baik secara lisan maupun tulisan serta kemampuan memahami dan menerima gagasan 
atau ide matematika orang lain secara cermat, analisis, kritis, dan evaluatif untuk mempertajam 
pemahaman (Lestari & Yudhanegara, 2017). Komunikasi matematis berperan dalam memahami ide-
ide matematika secara benar, sehingga kemampuan ini bermanfaat dalam membantu siswa 
memahami konsep-konsep matematika. 

Adapun indikator kemampuan komunikasi matematis pada pembelajaran matematika 
menurut NCTM (Nurazizah, 2009) yaitu kemampuan mengekspresikan ide-ide matematika melalui 
lisan, tertulis, dan mendemonstrasikannya serta menggambarkannya secara visual; kemampuan 
memahami, menginterpretasikan, serta mengevaluasi ide-ide matematika baik secara lisan maupun 
bentuk visual lainnya; dan kemampuan dalam menggunakan istilah-istilah, notasi-notasi Matematika 
dan struktur-strukturnya untuk menyajikan ide, menggambarkan hubungan-hubungan dan model-
model situasi. Sedangkan Indikator-indikator komunikasi matematika menurut Sumarmo (2003) 
sebagai berikut: 
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1. Menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam ide matematika;  
2. Menjelaskan ide, situasi dan relasi matematika, secara lisan atau tulisan, dengan benda 

nyata, gambar, grafik, dan aljabar;  
3. Menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika;  
4. Mendengarkan, berdiskusi, dan menulis tentang matematika;  
5. Membaca presentasi matematika tertulis dan menyusun pernyataan yang relevan;  
6. Membuat konjektur, menyusun argumen, merumuskan definisi dan generalisasi; 
7. Menjelaskan dan membuat pertanyaan matematika yang telah dipelajari. 

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan komunikasi matematika 
siswa salah satunya adalah faktor gender. Santrock (2007) menyatakan bahwa gender berpengaruh 
dalam prestasi belajar, karena gender merupakan dimensi sosiokultural dan psikologis dari laki-laki 
dan perempuan. 

Dalam penelitian ini, komunikasi matematika yang akan penulis amati diantaranya 
kemampuan komunikasi tulis dan lisan ditinjau dari gender. Kemampuan komunikasi matematika 
tulis meliputi kemampuan dalam menghubungkan benda nyata/gambar ke dalam ide matematika 
serta menjelaskannya dalam bentuk tulisan. Sedangkan komunikasi lisan adalah kecakapan dalam 
menjelaskan ide matematika, gagasan, alasan, pendapat dalam bentuk ucapan (kata-kata).  

Meskipun kemampuan komunikasi matematis matematika sangat penting dalam proses 
pembelajaran namun hanya sedikit siswa yang mampu mengkomunikasikan ide-ide atau gagasan-
gagasan dalam dalam matematika (Ranti, 2015; Supriadi & Damayanti, 2016; Wijayanto et al, 2018). 
Oleh karena itu, diperlukan inovasi pembelajaran matematika yang mampu mengembangkan 
kemampuan komunikasi matematika tersebut. Namun, diperlukan analisis pendahuluan untuk 
melihat sejauh mana kemampuan tersebut telah dimiliki oleh siswa. Maka tujuan dari penelitian ini 
adalah mendeskripsikan kemampuan komunikasi matematika siswa ditinjau dari gender. 
 
METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui kemampuan komunikasi matematis siswa yang ditinjau dari gender. Subjek penelitian 
terdiri dari 2 subjek yaitu 1 siswa laki-laki dan 1 siswa perempuan kelas VIII. Subjek dipilih 
menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan 
tertentu (Sugiyono, 2013:68). Dasar pemilihan kedua subjek antara lain (1) Subjek merupakan siswa 
yang sudah mendapatkan pembelajaran terkait materi bangun ruang sisi datar; (2) keduanya 
memiliki kemampuan yang sama; (3) Subjek mampu dan bersedia untuk terlibat dalam penelitian 
dan mengikuti keseluruhan proses pengumpulan data dalam penelitian ini. 

Data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil pengerjaan tes dan hasil wawancara. Dengan 
demikian teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi pemberian tes kemampuan komunikasi 
matematis dan wawancara. Tes kemampuan komunikasi matematis merupakan tes berbentuk 
uraian yang sifatnya diagnostik untuk mencapai tujuan penelitian. Sedangkan wawancara dilakukan 
setelah siswa menyelesaikan soal tes uraian yang telah diberikan dengan tujuan untuk mengetahui 
lebih lanjut kemampuan komunikasi matematis siswa. Instrumen yang digunakan dalam penelitian  
merupakan instrumen yang telah tervalidasi. Uji kredibilitas data dalam penelitian ini menggunakan 
triangulasi peneliti. 

Teknik analisis data menggunakan teori miles & Huberman  dengan tiga tahapan, yaitu 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti memilih, 
menyederhanakan, mengelompokan data dengan tujuan agar data tersebut dapat menghasilkan 
informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Pada tahap penyajian 
data, data yang telah melewati tahap reduksi akan disusun secara sistematis salah satunya dalam 
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bentuk narasi. Pada tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan, peneliti melihat kembali hasil dari 
reduksi data dan penyajian data sebelumnya untuk menarik kesimpulan. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kedua subjek memiliki kemampuan komunikasi 
matematis yang setara, namun memiliki kecenderungan masing-masing. Kedua subjek lebih 
cendrung mampu berkomunikasi secara tertulis, namun kurang mampu dan tepat dalam 
mengkomunikasikan secara lisan. Dalam mengerjakan soal 1, subjek laki-laki dapat menentukan 
nama bangun ruang dari gambar benda nyata yang terdapat dalam soal. Namun masih kurang 
dalam menyampaikan alasan untuk mendeskripsikan bangun ruang tersebut. Pada soal nomor 2 
dan 3, subjek laki-laki mampu menggambar bangun ruang kubus dan balok, mampu menjabarkan 
apa yang diketahui dan ditanyakan dari permasalahan matematika secara tepat. Subjek juga mampu  
menentukan  strategi dan prosedur dalam menyelesaikan masalah, namun subjek masih merasa 
bingung dalam menyelesaikan rumus pythagoras untuk mencari ukuran panjang salah satu sisi pada 
balok. Namun subjek tersebut tidak dapat menjelaskan dengan rinci secara lisan terkait alasan 
dalam menentukan panjang sisi kubus untuk soal nomor 3. Berikut disajikan pada tabel 1 hasil 
analisis komunikasi matematika subjek laki-laki. 

 
Tabel 1. Analisis Komunikasi matematika siswa laki-laki 

Soal Kemampuan Lisan Kemampuan Tulis 

Soal No. 1 Kurang tepat dalam menyampaikan secara lisan  
Lengkap dan tepat dalam 
menuliskan jawaban  

Soal No. 2 Kurang tepat dalam menyampaikan secara lisan 

Lengkap dalam menuliskan 
jawaban dan tepat dalam  
menggambar bangun ruang 
yang ditanyakan 

Soal No. 3 Kurang tepat dalam menyampaikan secara lisan 
kurang lengkap dalam 
menuliskan informasi pada 
salah satu soal 

Sedangkan untuk subjek perempuan, Subjek dengan mudah menentukan nama bangun 
ruang dari benda nyata yang terdapat dalam soal nomor 1. namun alasan yang disampaikan masih 
ambigu dan masih kurang dalam menjabarkan alasan untuk mendeskripsikan bangun ruang 
tersebut. 

Pada soal nomor 2 dan 3, subjek mengetahui bagaimana menggambarkan bangun ruang 
kubus dan balok, tetapi masih kurang tepat dengan yang dimaksud pada soal. Subjek juga mampu  
menentukan  strategi dan prosedur dalam menyelesaikan masalah pada soal nomor 3, namun masih 
kurang dalam menyelesaikan masalah pada soal nomor 2, karena masih bingung dalam 
menentukan rumus pythagoras untuk mencari panjang sisi balok. Pada proses mengkomunikasikan 
ide matematika secara lisan, subjek masih merasa bingung dalam memberi alasan terkait 
menentukan panjang sisi kubus untuk soal nomor 3. Berikut disajikan pada tabel 2 hasil analisis 
komunikasi matematika subjek perempuan. 
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Tabel 2. Analisis Komunikasi matematika siswa perempuan 

Soal Kemampuan Lisan Kemampuan Tulis 

Soal Nomor 1 Kurang tepat menyampaikan secara lisan 
Lengkap dalam menuliskan 
jawaban  

Soal Nomor 2 Kurang tepat menyampaikan secara lisan 
Kurang lengkap dalam 
menuliskan jawaban dengan 
gambar yang kurang rapi  

Soal Nomor 3 
Kurang tepat menyampaikan secara lisan 

Lengkap dalam menuliskan 
jawaban  

Berdasarkan tabel 1 dan tabel 2, jelas bahwa kedua subjek memiliki kemampuan 
komunikasi yang setara. Terhadap soal tertentu, subjek laki-laki mampu berkomunikasi secara 
tertulis dalam menjawab soal nomor 1 dan 2, namun tidak lancar dalam mengkomunikasikan secara 
lisan pada ketiga soal. Demikian juga pada subjek perempuan, mampu berkomunikasi secara tertulis 
dalam menjawab soal nomor 1 dan 3, namun tidak lancar dalam mengkomunikasikan secara lisan 
pada ketiga soal. Kemampuan komunikasi yang setara ini dimungkinkan kedua siswa berasal dari  
kemampuan yang sama, meskipun berbeda gender. Hal ini dikarenakan kemampuan matematis 
yang dimiliki siswa berpengaruh terhadap kemampuan dalam memecahkan masalah (Utami & 
Wutsqa, 2017). Namun jika ada variabel lain yang menjadi faktor, seperti faktor psikologis maka 
dapat dimungkinkan adanya perbedaan kemampuan matematika dan prestasi belajar (Santrock, 
2007). 
 
KESIMPULAN  

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kedua subjek memiliki kemampuan komunikasi 
matematis yang setara, namun memiliki kecenderungan masing-masing. Kedua subjek lebih 
cendrung mampu berkomunikasi secara tertulis, namun kurang mampu dan tepat dalam 
mengkomunikasikan secara lisan. 
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ABSTRAK 
Berpikir komputasi merupakan salah satu keterampilan yang dibutuhkan di abad 21 ini. Diperlukan instrumen untuk 
memfasilitasi peserta didik dalam mengembangkan keterampilan berpikir komputasi tersebut. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk memperoleh instrument test berpikir komputasi matematika yang memiliki kevalidan ditinjau dari aspek 
validitas isi. Formula yang digunakan untuk memvalidasi instrumen dengan menggunakan Indeks Aiken. Instrumen test 
ini divalidasi oleh 2 validator pada bidang pendidikan matematika. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa instrumen test 
dengan 5 butir soal yang dikembangkan mempunyai kategori kevalidan yang baik berdasarkan Indeks Aiken dengan 3 
butir soal yang memiliki validitas tinggi dan 2 butir soal yang memiliki validitas sedang. 

 
Kata Kunci:  Validitas isi, Berpikir, Komputasi, Matematika, Aiken. 

 
PENDAHULUAN 

Masuknya Revolusi industri 4.0 pada abad ke 21 ini yang ditandai dengan perkembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat. Dalam konteks pendidikan, peserta didik harus 
dibekali dengan berbagai keterampilan yang relevan sehingga  mampu beradaptasi dan lebih cepat 
memahami teknologi saat ini bahkan yang akan datang (Cahdriyana & Richardo, 2020).  Salah satu 
keterampilan yang relevan dan mendukung hal tersebut adalah kemampuan berpikir komputasi. 
Keterampilan ini dipercaya membuat peserta didik lebih cepat memahami perkembangan teknologi 
yang ada di sekitar mereka (Malik, 2017).  

Berpikir komputasi merupakan cara untuk menemukan pemecahan masalah dari data input 
dengan menggunakan suatu algoritma sebagaimana dengan mengaplikasikan melibatkan teknik 
yang digunakan oleh software dalam menulis program. Tetapi bukan berpikir seperti komputer, 
melainkan komputasi dalam hal berpikir  untuk memformulasikan masalah dalam bentuk masalah 
komputasi serta menyusun solusi komputasi yang baik (dalam bentuk algoritma) atau menjelaskan 
mengapa tidak ditemukan solusi yang sesuai (Wing, 2006). Perkembangan komputasi sebagai 
bidang pengetahuan selama abad 20 dan ke-21 telah terkait erat dengan matematika. Sebagaimana 
Bars dan Stephenson mengatakan bahwa ada beberapa keterampilan dan disiplin ilmu dasar, salah 
satunya adalah matematika (Maharani, S. et. al, 2020).  

Keterampilan berpikir komputasi sangat diperlukan untuk dikembangkan dalam kegiatan 
pembelajaran, khususnya mata pelajaran matematika. Peserta didik dapat dibiasakan untuk berlatih 
dengan masalah-masalah matematika sehingga dapat mengembangkan kemampuan berpikir 
komputasinya. Sehingga instrumen test untuk melatih kemampuan berpikir komputasi sangat 
diperlukan. Tes adalah cara atau prosedur dalam pengukuran dan penilaian dalam bidang 
pendidikan, yang berbentuk pemberian tugas atau serangkaian tugas/baik berupa pertanyaan-
pertanyaan yang harus dijawab, atau perintah-perintah oleh testee, sehingga dapat dihasilkan nilai 
yang melambangkan tingkah laku atau prestasi, nilai mana dapat dibandingkan dengan nilai-nilai 
yang dicapai oleh testee lainnya, atau dibandingkan dengan nilai standar tertentu (Magdalena, I. et 
al, 2020). Kriteria bagi alat ukur, seperti instrumen, untuk dinyatakan sebagai alat ukur yang baik 
adalah valid, reliabel, standar, ekonomis, dan praktis (Azwar, 2011:2).  

Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan 
kecermatan suatu instrumen pengukur (tes) dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu tes dikatakan 
memiliki validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukur secara tepat atau 
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memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut (Azwar, 
1987). Validitas isi menunjukkan sejauh mana pertanyaan, tugas atau butir dalam suatu tes atau 
instrumen mampu mewakili secara keseluruhan dan proporsional perilaku sampel yang dikenai tes 
tersebut. Artinya tes itu valid apabila butir-butir tes itu mencerminkan keseluruhan konten atau materi 
yang diujikan atau yang seharusnya dikuasai secara proporsional (Matondang, 2009). Berdasarkan 
uraian tersebut, dalam artikel ini peneliti akan membahas mengenai validitas isi instrumen tes 
berpikir komputasi matematika. 
 
METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif. Penelitian ini berupaya 
menyajikan temuan tentang kualitas instrumen test berpikir komputasi matematika terutama validitas 
dalam aspek isi dengan mengolah secara matematis angka-angka yang diperoleh melalui penilaian 
validator. Instrumen ini dinilai dengan menggunakan lembar validasi yang di isi oleh dua validator 
dibidang pendidikan matematika. Lembar penilaian menggunakan skala Likert (skor 1 = tidak valid, 
skor 2 = kurang valid, skor 3 = cukup valid, skor 4 = valid, skor 5 = sangat valid). Hasil penilaian 
validator dihitung menggunakan indeks kesepakatan ahli dengan indeks Aiken V, yang merupakan 
indeks untuk menunjukkan kesepakatan para ahli tentang validitas. Indeks validitas butir soal Aiken 
V (Retnawati, 2016), dirumuskan sebagai berikut : 

𝑉 =
∑ 𝑠

𝑛(𝑐 − 1)
 

Dengan V adalah indeks kesepakatan rater mengenai validitas butir, 𝑠 skor yang ditetapkan 
setiap rater dikurangi skor terendah dalam kategori yang dipakai (𝑠 = 𝑟 − 𝐼𝑜, dengan 𝑟 skor 

kategori pilihan rater dan 𝐼𝑜 skor terendah dalam kategori penyekoran); 𝑛 banyaknya rater, dan 𝑐 
banyaknya kategori yang dapat dipilih rater. Sedangkan Hasil perhitungan indeks Aiken V dari suatu 
butir dapat dikategorikan sesuai dengan indeksnya. Validitas suatu butir dikatakan kurang apabila 
indeksnya kurang atau sama dengan 0,4, dikatakan validitasnya sedang apabila indeksnya 0,4-0,8, 
dan dikatakan validitasnya sangat valid apabila indeksnya lebih besar dari 0,8.(Retnawati, 2016). 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Instrumen tes yang dikembangkan dalam penelitian ini berupa soal uraian yang terdiri dari 5 
soal dan jawaban soal sesuai dengan indikator kemampuan berpikir komputasi matematika. 
Indikator kemampuan berpikir komputasi dalam penelitian ini terdiri dari 4 kemampuan yaitu (1) 
dekomposisi adalah kemampuan untuk memecahkan masalah yang kompleks menjadi bagian-
bagian kecil atau sederhana yang lebih mudah untuk dipahami dan diselesaikan (National Research 
Council, 2010; Wing, 2011) ; (2) Berpikir algorima adalah kemampuan untuk merancang 
serangkaian operasi/tindakan secara bertahap (selangkah demi selangkah) tentang cara 
menyelesaikan suatu masalah (Selby, 2014) ; (3) Pengenalan pola adalah kemampuan identifikasi, 
mengenali dan mengembangkan pola, hubungan atau persamaan untuk memahami data maupun 
strategi yang digunakan untuk memahami data yang besar dan dapat memperkuat ide-ide abstraksi; 
dan (4) Abstraksi adalah kemampuan untuk memutuskan informasi apa tentang suatu entitas/objek 
yang diketahui untuk disimpan dan informasi apa yang harus diabaikan (Wing, 2014) dan 
generalisasi adalah kemampuan untuk merumuskan solusi dalam istilah umum sehingga dapat 
diterapkan pada masalah yang berbeda (Selby, 2014).  

Setelah validator memberikan masukkan atau saran, selanjutnya peneliti melakukan revisi 
untuk memperbaiki bagian yang belum tepat. Berikut penulis sampaikan salah satu contoh soal 
berpikir komputasi yang telah direvisi berdasarkan saran dari validator  
Soal.   
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Titin adalah seorang desainer disebuah perusahaan Interior Design di Yogyakarta. Bulan ini Titin 
tepat sudah bekerja selama 3 tahun diperusahaan tersebut dan menerima gaji bulanan sebesar 
Rp.5.000.000. Untuk setiap 3 bulan sekali Titin mendapatkan kenaikan gaji sebesar Rp. 500.000. 
Berapakah gaji Titin pada bulan ini? 
 

Tabel 1. Penyelesaian Soal Tes Berpikir Komputasi 

Penyelesaian 
 Indikator Kemampuan 

Berpikir Komputasi 

Dalam keterampilan ini, siswa diminta untuk memecahkan masalah 
menjadi beberapa bagian sehingga mudah. Bagian ini mencakup 
informasi atau hal-hal yang diketahui dan pertanyaan 
Diketahui : 
1. Titin bekerja selama 3 tahun tepat pada bulan ini 
2. Gaji bulanan titin sebesar Rp. 5.000.000 
3. Titin menerima kenaikan gaji 3 bulan sekali sebesar Rp.500.000 
Ditanya : 
Gaji Titin pada bulan ini 

Dekomposisi 

Siswa diminta untuk memahami dan menganalisis masalah, 
mengembangkan urutan langkah-langkah untuk mendapatkan solusi yang 
tepat. 
Untuk mengetahui gaji Titin pada bulan ini diperlukan langkah langkah 
sebagai berikut : 
1. Tentukan banyak barisan aritmatika yang terbentuk dari pernyataan 

tersebut. 
2. Menentukan baris pertama dan beda 
3. Menentukan rumus yang akan digunakan untuk menghitung gaji Titin 

pada bulan ini. 

4. Menentukan gaji Titin pada tepat 3 tahun atau bulan ke-36 ( ) 

Berpikir Algoritma 

Siswa diminta untuk memahami dan mengembangkan pola dan hubungan 
untuk memahami informasi dan menentukan solusi yang akan digunakan. 
Sehingga siswa daapat membuat pola bilangan barisan aritmatik. 
Karena gaji Titin naik setiap 3 bulan sekali sebesar Rp. 500.000 maka 

jumlah barisannya ada   = 12, dengan pola bilangan sebagai berikut : 

5.000.000, 5.000.000+500.000, 5.000.000+500.000+500.000, ... 
5.000.000, 5.500.000, 6.000.000, ... 
Jadi terlihat jelas bahwa a = 5.000.000 dan 
 b = 500.000 
Untuk memperoleh besar gaji Titin pada tepat  tahun atau bulan ke 36 
digunakan rumus barisan aritmatika Un= a + (n-1)b 

Pengenalan Pola 

Siswa dapat menggunakan cara cepat dengan memilih dan 
menghubungkan informasi dengan tepat. 
Dengan informasi yang sudah diketahui maka siswa dapat menentukan 
besar gaji Titin pada tepat 3 tahun.. 
Un= a + (n-1)b 
U12 = 5.000.000 + (12-1)500.000 
U12 = 5.000.000 + (11)500.000 
U12 = 5.000.000 + 5.500.000 
U12 = 10.500.000 
Jadi besar gaji Titin pada tepat 3 tahun atau pada bulan ini adalah Rp. 
10.500.000 

Abstraksi dan 
Generalisasi 
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Setelah instrumen direview kembali oleh validator dan akhirnya diperoleh instrumen tes 
yang valid berdasarkan validitas isi. Berikut ini disajikan secara rinci pada tabel 2 dan tabel 3 terkait 
dengan hasil penilaian butir-butir soal oleh validator dan perhitungan validitas isi menggunakan 
formula Aiken. 

Tabel 2. Hasil Penilaian Validator 

No Butir 
Soal 

Pakar 1 Pakar 2 

1 5 4 

2 4 4 

3 4 4 
4 5 5 

5 5 5 

Berdasarkan nilai validasi yang telah diberikan oleh 2 validator, maka dapat dihitung Indeks 
Aiken V seperti pada tabel 3. 

 
 Tabel 3. Perhitungan Indeks Aiken V 

No Butir 
Soal 

Validator 
1 

Validator 
2 

s1 s2  
V 

1 5 4 4 3 7 0,875 

2 4 4 3 3 6 0,75 

3 4 4 3 3 6 0,75 

4 5 5 4 4 8 1 

5 5 5 4 4 8 1 

Dengan hasil perhitungan Indeks Aiken V pada tabel 3 dapat dikategorikan ke dalam 
indeksnya. Butir soal nomor 1 memiliki indeks 0,875 dimana lebih besar dari 0,8 maka dapat 
dikatakan butir soal nomor 1 validitas isinya sangat valid. Butir soal nomor 2 dan 3 memiliki indeks 
0,75 dimana 0,75 diantara  0,4 sampai 0,8 sehingga butir soal nomor 2 dan 3 dapat dikatakan 
validitas sedang. Butir soal nomor 4 dan 5 memiliki indeks 1 dimana lebih besar dari 0,8 maka dapat 
dikatakan bahwa butir soal 4 dan 5 validitasnya tinggi. Sehingga perangkat instrumen yang 
dikembangkan mampu mengukur secara tepat keadaan yang ingin diukur melalui analisis secara 
rasional (Azwar, 2012; Richardo et al, 2018). Dengan kata lain, instrumen yang dikembangkan telah 
mampu mengukur kemampuan berpikir komputasi siswa. 

 
KESIMPULAN 

Proses validitas isi instrumen tes yang dibuat oleh peneliti dilakukan dalam beberapa 
langkah yaitu, memberikan instrumen tes kepada pakar, perbaikan instrumen tes, pemberian nilai 
oleh validator dan perhitungan indeks Aiken V. Dari penelitian yang telah dilakukan, instrumen tes 
yang telah divalidasi berdasarkan aspek isi terdapat 3 butir soal yang memiliki validitas tinggi dan 2 
butir soal yang memiliki validitas sedang.    
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa pada materi himpunan melalui model Flipped Classroom di 
kelas VII SMP Negeri 1 Plumbon. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII A yang berjumlah 20 siswa, jenis 
penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan dalam IV siklus. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan berupa lembar tes yang diberikan setiap akhir siklus. Hasil analisis menunjukkan 
bahwa siswa yang mencapai KKM pada siklus I sebanyak 6 orang dengan persentase 30%, siklus II sebanyak 7 orang 
dengan persentase 35%, siklus III sebanyak 9 orang dengan persentase 45%, dan siklus IV sebanyak 15 orang dengan 
persentase 75%. Peningkatan hasil belajar tersebut dikarenakan pada siklus II dan III siswa mulai aktif berdiskusi di 
dalam WA Grup dan pada siklus akhir melakukan video conference melalui forum messenger. Dalam forum tersebut 
siswa banyak bertanya tentang materi yang belum mereka pahami, sehingga hasil belajar yang mereka dapatkan 
meningkat. 
 
Kata Kunci: Hasil belajar, flipped classroom, covid-19 

 
PENDAHULUAN 

Virus corona atau sering disebut dengan COVID-19 menyebar sangat cepat dan mencakup 
wilayah yang luas, termasuk Indonesia. Kasus pertama di Indonesia yang menyatakan adanya 
warga negara indonesia yang terinfeksi Covid-19 yaitu pada 2 Maret 2020. Hampir semua sendi 
kehidupan di negara ini terdampak oleh wabah yang mulanya ditemukan di kota Wuhan, Tiongkok 
ini  (Rizal, 2020). Dampak dari adanya pandemi covid-19 semakin meluas, terutama dalam bidang 
pendidikan, dimana guru dan siswa dituntut untuk dapat menguasai teknologi sebab pembelajaran 
yang dilakukan tidak dapat dilakukan secara tatap muka, tetapi harus melalui sebuah media atau 
alat agar guru dan siswa dapat melakukan kegiatan pembelajaran dalam jaringan (daring). Guru 
perlu merancang pembelajaran agar siswa mendapatkan pembelajaran yang bermakna (Zakiah 
et.al, 2019). 

Guru dan siswa mau tidak mau harus beradaptasi dengan perkembangan yang ada sesuai 
dengan keadaan pandemi seperti saat ini, yaitu mulai mengikuti anjuran untuk melakukan 
pembelajaran secara daring (Praja et.al, 2021). Banyak fitur aplikasi yang sering digunakan dalam 
pembelajaran daring seperti WhatsApp Grup, Quipper, Google Classrom, Schoology, LMS, Video 
Conference (seperti Zoom, Forum Messenger, Google Meet) dan lainnya. Di masa pandemi covid-
19 semua mata pelajaran tentunya perlu melakukan pembelajaran daring, tak terkecuali matematika. 
Dalam pembelajaran matematika yang sifatnya abstrak tentunya membutuhkan tindakan yang lebih 
dalam penyampaian materinya. Hal tersebut menyebabkan guru memerlukan suatu keterampilan 
yang baik dalam menggunakan teknologi.  

Salah satu keterampilan guru dalam menggunakan teknologi yaitu pada saat membuat 
video pembelajaran dengan versi sendiri. Guru dapat berkreasi dan juga berinovasi dalam 
menyusun dan menyampaian materi di video yang dibuatnya agar siswa dapat dengan mudah 
memahaminya. Upaya tersebut dilakukan agar siswa memperoleh hasil belajar sesuai dengan yang 
diharapkan. Nana Sudjana (Widyaningrum & Murwanintyas, 2012) mengatakan hasil belajar adalah 
kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. 
Pengalaman belajar siswa diperoleh dari proses belajar siswa, sehingga proses belajar siswa dapat 
mempengaruhi hasil belajar siswa.  
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Hasil belajar merupakan sesuatu yang diperoleh siswa setelah melakukan kegiatan belajar 
baik dalam bentuk prestasi, maupun perubahan tingkah laku dan sikap siswa yang telah mengalami 
pembelajaran. Selain itu, hasil belajar dapat diungkapkan dalam bentuk angka atau huruf yang 
menggambarkan tingkat penguasaan siswa terhadap apa yang telah dipelajari. Oleh karena itu, hasil 
belajar merupakan suatu indikator untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam menguasai 
pelajaran (Bayu & Rahmi, 2018). 

 Berdasarkan hasil survei evaluasi hasil belajar kelas VII A selama masa covid-19 dapat 
dilihat dari hasil Penilaian Tengah Semester (PTS). Hasil PTS tersebut menunjukkan nilai siswa 
kelas VII A dalam pembelajaran matematika masih jauh dari nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). 
Dari 38 siswa 5 siswa tidak mengerjakan, 30 siswa kurang dari KKM dan 3 siswa yang melebihi 
KKM. Ketika dilakukan wawancara kepada beberapa siswa, mereka banyak mengeluh mengenai 
materi yang tidak mereka pahami sehingga tidak bisa mengerjakan soal-soal yang diberikan dengan 
benar. Selain itu, kebanyakan dari mereka tidak menanyakan cara atau langkah-langkah 
penyelesaian kepada guru yang bersangkutan, sehingga mereka mengerjakan sebisa mereka tanpa 
memahami konsep dari materi tersebut. 

 Berdasarkan beberapa permasalahan tersebut maka diperlukan suatu model pembelajaran 
yang dapat membantu menanamkan konsep kepada siswa, salah satunya yaitu model 
pembelajaram flipped classroom. Bergmann & Sams berpendapat bahwa model pembelajaran 
flipped classroom adalah salah satu model yang tidak seperti proses pembelajaran pada umumnya, 
yaitu ketika pembelajaran yang seperti biasa dilakukan di kelas kini dilakukan di rumah, dan 
pekerjaan rumah yang biasa dilakukan kini dikerjakan di sekolah (Khoirotunnisa & Irhadtanto, 2019).   

Model flipped classroom adalah model pembelajaran yang membalik prosedur pembelajaran 
langsung, dimana kegiatan belajar yang biasanya dilakukan di kelas dalam pembelajaran langsung, 
berpindah dilaksanakan di rumah dalam flipped learning, dan biasanya dilaksanakan di rumah 
sebagai PR dalam pembelajaran langsung berpindah dilaksanakan di sekolah (Igirisa, 2017). 
Haryanti (Bayu & Rahmi, 2018) menyatakan bahwa inti pembelajaran dari flipped classroom ada dua 
yaitu: (1) menyediakan waktu lebih banyak di kelas untuk asimilasi materi dalam bentuk latihan soal, 
atau aktivitas lainnya; (2) mengakomodasi berbagai perbedaan siswa dalam hal motivasi, 
kemampuan menyerap dan pengetahuan sebelumnya. 

Steel (Adhitiya et al, 2015) membagi model pembelajaran classroom dalam empat langkah, 
yaitu: (1) siswa menonton video pembelajaran di rumah; (2) datang ke kelas untuk melakukan 
kegiatan dan mengerjakan tugas yang berkaitan dengan video tersebut; (3) menerapkan 
kemampuan siswa dalam diskusi kelompok; (4) mengukur pemahaman siswa pada akhir materi 
pembelajaran  
 Dengan adanya sebuah video pembelajaran mengenai materi yang akan disampaikan 
(penyampaian konsep) yang diberikan H-1 sebelum Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dimulai, 
diharapkan siswa dapat memahami materi yang akan disampaikan karena siswa mempunyai waktu 
luang untuk mempelajarai materi tersebut di rumah. Selain itu, siswa juga belajar secara 
berkelompok sehingga siswa dapat berdiskusi, menyalurkan ide-idenya, serta dapat menerapkan 
kemampuan berpikir secara kritis ketika berdiskusi mencari suatu solusi dari permasalahan yang 
telah disajikan. Pada akhir pembelajaran tentunya akan ada refleksi yang bertujuan untuk mengukur 
sejauh mana materi yang telah dipahami oleh siswa. 
 Model pembelajaran Flipped Classroom merupakan salah satu model pembelajaran yang 
dapat digunakan di saat pandemi karena model pembelajaran ini memanfaatkan teknologi yang 
mendukung materi pembelajaran secara online di masa pandemi yang tidak memungkinkan bagi 
guru dan siswa untuk bertatap muka. Masa pandemi ini siswa membutuhkan perhatian yang lebih 
terutama dalam pembinaan & bimbingan belajar. Adanya sebuah penjelasan dari setiap materi yang 
disampaikan melalui video pembelajaran merupakan salah bentuk dari model pembelajaran 
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classroom, baik itu video pembelajaran yang dibuat oleh guru itu sendiri ataupun dari media sosial 
lain. Video pembelajaran yang dibuat sebaiknya merupakan hasil karya dari guru mata pelajaran 
yang bersangkutan, karena guru mata pelajaran mengetahui kemampuan siswa yang diajarkan itu 
seperti apa, sejauh mana penguasaan materinya, dan cara-cara penyampaian materinya agar 
mudah dipahami oleh siswa. Selain itu, jika video pembelajaran yang dibuat sendiri tentunya guru 
dapat menyisipkan kata-kata motivasi di video pembelajaran tersebut.  
 Dari penelitian yang dilakukan oleh Wihinda et al (2020) diperoleh hasil bahwa pada siklus I  
siswa mencapai ketuntasan sebanyak 6 orang dengan presentase 24%, siklus II sebanyak 11 
dengan presentase 44% dan pada siklus III sebanyak 23 orang dengan  orang maka telah terjadi 
peningkatan sebesar 48% dengan menggunakan model pembelajaran flipped classroom. Sejalan 
dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2015) dikatakan bahwa terjadi peningkatan hasil 
belajar dari siklus I ke siklus ke II sebesar 60,61%. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan 
oleh Barr (2020) dikatakan bahwa didasarkan pada rerata skor tes hasil belajar mengalami 
peningkatan setiap siklus berturut-turut yaitu pada siklus I sebesar 69,7 dan siklus II sebesar 72,4 
dan pada siklus III sebesar 80,2. 
 Berdasarkan latar belakang di atas maka diperoleh suatu rumusan masalah yaitu apakah 
model pembelajaran flipped classroom dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi 
himpunan di masa pandemi covid-19? Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk meningkatkan 
hasil belajar siswa pada materi himpunan dengan menggunakan model pembelajaran flipped 
classroom di masa pandemi. 
 
METODE PENELITIAN  
 Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan 
model penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subjek dalam penelitian 
ini yaitu siswa kelas VII SMP Negeri 1 Plumbon pada tahun 2020/2021 yang berjumlah 38 siswa. 
Siswa yang mempunyai data lengkap hingga penelitian akhir berjumlah 20 orang, sehingga peneliti 
menggunakan data yang lengkap tersebut untuk dianalisis.  
 Penelitian ini bertempat di SMP Negeri 1 Plumbon, Cirebon. Teknik pegumpulan data yang 
digunakan yaitu berupa tes siswa pada akhir tiap siklus. Hasil yang didapatkan dengan 
membandingkan nilai rata-rata siswa setiap siklusnya dengan Kriteria Ketuntasan Mininal (KKM). 
Teknis analisis data yang digunakan untuk menentukan keefektifan model pembelajaran flipped 
classroom yaitu teknis analisis data kualitatif dengan menggunakan penilaian ketuntasan belajar 
klasikal. Siswa dikatakan tuntas jike telah mendapatkan nilai ≥ 72. Nilai tersebut merupakan Kriteria 
Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditentukan di SMP Negeri 1 Plumbon.  

Untuk menghitung persentase ketuntasan belajar dapat dihitung dengan rumus berikut: 
 

𝑃 =  
∑ 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡 ≥ 72

∑ 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑖𝑘𝑢𝑡𝑖 𝑡𝑒𝑠
 𝑥 100% 

 
 Analisis data kualitatif digunakan untuk mempersentasekan peningkatan hasil belajar siswa 
pada setiap siklus.  Instumen pendukung pembelajaran dan penelitian dalam penelitian ini yaitu hasil 
tes tiap pertemuan, RPP, dan wawancara. Sebelumnya soal yang diberikan kepada siswa telah 
divalidasi oleh ahli matematika.  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Peneliti melakukan diskusi dengan guru mata pelajaran mengenai model pembelajaran  

flipped classroom yang akan digunakan. Setelah itu peneliti menyiapkan Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP), video pembelajaran, dan tes. Hasil tes yang diperoleh disajikan dalam tabel-
tabel berikut. 

Tabel 1. Hasil Tes Akhir Siklus I 

KKM Frekuensi Persentase (%) Keterangan 

≥72 6 30 Tuntas 
<72 14 70 Belum Tuntas 

Jumlah 20 100  

Berdasarkan Tabel 1, dari 20 siswa yang mengikuti pembelajaran menunjukkan bahwa 
siswa yang mencapai KKM sebanyak 6 orang dengan persentase 30% dan keterangan tuntas., 
sedangkan siswa yang belum mencapai KKM sebanyak 14 orang dengan persentase 70% dan 
keterangan belum tuntas.  

Tabel. 2 Hasil Tes Akhir Siklus II 

KKM Frekuensi Persentase (%) Keterangan 

≥72 7 35 Tuntas 
<72 13 65 Belum Tuntas 

Jumlah 20 100  

Berdasarkan Tabel 2, dari 20 siswa yang mengikuti pembelajaran menunjukkan bahwa 
siswa yang mencapai KKM sebanyak 7 orang dengan persentase 35% dan keterangan tuntas, 
sedangkan siswa yang tidak mencapai KKM sebayak 13 orang dengan persentase 65% dan 
keterangan belum tuntas. 

Tabel 3. Hasil Tes Akhir Siklus III 

KKM Frekuensi Persentase (%) Keterangan 

≥72 9 45 Tuntas 
<72 11 55 Belum Tuntas 

Jumlah 20 100  

Berdasarkan Tabel 3, dari 20 siswa yang mengikuti pembelajaran menunjukkan bahwa 
siswa yang mencapai KKM sebanyak 9 orang dengan persentase sebesar 45% dan keterangan 
tuntas, sedangkan siswa yang belum mencapai KKM sebanyak 11 orang dengan persentase 55% 
dan keterangan belum tuntas. 

Tabel 4. Hasil Tes Akhir Siklus IV 

KKM Frekuensi Persentase (%) Keterangan 

≥72 15 75 Tuntas 
<72 5 25 Belum Tuntas 

Jumlah 20 100  

Berdasarkan Tabel 4, dari 20 siswa yang mengikuti pembelajaran menunjukkan bahwa 
siswa yang mencapai KKM sebanyak 15 orang dengan persentase 75%  dan keterangan tuntas, 
sedangkan siswa yang belum mencapai KKM sebanyak 5 orang dengan persentase 25% dan 
keterangan belum tuntas. 

Hasil pembelajaran menggunakan model flipped classroom terlihat dari siklus I sampai IV.  
Siklus I dari jumlah siswa 20 orang  siswa yang mencapai KKM dengan jumlah 6 orang persentase 
30% dan yang belum mencapai KKM sebanyak 14 orang dengan persentase 70%. Hal ini 
dikarenakan ketika berdiskusi melalui forum hanya sedikit siswa yang memberikan respons dan 
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yang menonton video pembelajaran hanya beberapa orang saja hal ini menyebabkan mereka 
kesulitan di dalam mengerjakan tes akhir yang diberikan.  

Pada siklus II terdapat peningkatan siswa sebanyak 1 orang yang telah mencapai KKM yaitu 
7 orang dengan persentase 35% dan yang belum mencapai KKM sebanyak 13 orang dengan 
persentase 65%. Hal ini dikarenakan siswa mulai terlihat aktif ketika berdiskusi, mereka aktif 
bertanya tentang materi yang belum dipahami melalui forum diskusi yaitu WhatsApp Grup, dari 
siklus I dan II menunjukkan adanya peningkatan walaupun tidak terlalu banyak.  

Dari siklus II ke III juga menunjukkan adanya peningkatan siswa yang telah mencapai KKM 
yaitu sebanyak 2 orang. Pada siklus III, jumlah siswa sebanyak 9 orang dengan presentase 45% 
dan siswa yang belum mencapai KKM sebanyak 11 orang dengan persentase 55%. Adanya 
peningkatan tersebut dikarenakan siswa yang aktif bertanya di forum diskusi mulai bertambah dan 
juga mereka sering kali bertanya secara pribadi jika dirasa mereka belum terlalu paham tentang 
materi yang terdapat dalam video pembelajaran. 

 Dari siklus III ke IV menunjukkan adanya peningkatan yang telah mencapai KKM yaitu 
sebanyak yaitu 6 orang. Pada siklus IV, jumlah siswa 15 orang dengan persentase 75% dan yang 
belum mencapai KKM sebanyak 5 orang dengan presentase 25%. Adanya peningkatan tersebut 
dikarenakan pada pertemuan ini, peneliti dan siswa melakukan video conference melalui forum 
messenger. Siswa berkesempatan untuk bertanya secara langsung dan memperoleh penjelasan 
secara langsung, sehingga jika materi yang dirasa siswa belum paham guru dapat mengulang-ulang 
penjelasan sampai siswa merasa paham.  

Berdasarkan kriteria penelitian tindakan kelas, penelitian akan berhenti jika 65% siswa 
mencapai KKM ≥ 72. Hal ini ditunjukkan dari hasil tes pada siklus IV yang menujukkan persentase 
sebesar 75% maka penelitian dihentikan. Jadi, kesimpulannya tiap siklus jumlah siswa yang berhasil 
mencapai KKM mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa model pembelajaran flipped 
classroom dapat meningkatkan hasil belajar siswa sehingga model ini cocok digunakan saat 
pembelajaran di masa pandemi. 
 
KESIMPULAN  

Melalui model pembelajaran flipped classroom pada materi himpunan dapat meningkatkan 
hasil belajar siswa di kelas VII SMP Negeri 1 Plumbon. Hal ini dapat dilihat dari hasil tes yang 
diadakan tiap akhir siklus. Hasil analisis menunjukkan bahwa siswa yang mencapai KKM pada siklus 
I sebanyak 6 orang dengan persentase 30%, siklus II sebanyak 7 orang dengan persentase 35%, 
siklus III sebanyak 9 orang dengan persentase 45 %, dan siklus IV sebanyak 15 orang dengan 
presentase 75%. Karena presentase siklus IV sudah mencapai 75% berdasarkan kriteria penelitian 
tindakan kelas maka penelitian dihentikan. 
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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan numerasi siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs.) dalam 
menyelesaikan masalah yang disajikan dalam konteks paraktik sosial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 
kualitatif deskriptif. Kemampuan numerasi yang diamati adalah kemampuan menyelesaikan masalah dengan 
keterampilan bilangan dan aljabar. Data diperoleh dari lembar jawaban siswa dan didukung oleh hasil wawancara. 
Partisipan adalah siswa MTs. Swasta di Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 21 orang. Data dianalisis dengan metode 
konten analisis konvensional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa cenderung sukses menyelesaikan soal dengan 
keterampilan aljabar yang menggunakan formula. Siswa cenderung kesulitan menentukan sifat atau konsep matematika 
yang harus digunakan untuk menyelesaikan soal dengan suatu konteks tanpa ketersediaan rumus dalam soal. 

 
Kata Kunci:   Numerasi, konsep matematika, konteks praktik sosial. 

 
PENDAHULUAN 

Pemecahan masalah sehari-hari banyak melibatkan keterampilan numerasi. Tanpa disadari, 
selama melakukan aktivitas sehari-hari, kita seringkali melakukan kegiatan numerasi. Artinya, tanpa 
disadari orang yang melakukan numerasi menggunakan konsep-konsep matematika. Orang yang 
melakukan numerasi mungkin saja tidak menyadari konsep matematika apa sebenarnya yang 
mereka gunakan tersebut. Konsep matematika merupakan hasil dari abstraksi reflektif (Simon, 
2016), sedangkan orang yang dikatakan melakukan numerasi adalah orang yang memiliki kapasitas 
untuk menerapkan konsep dalam memecahkan masalah sehari-hari (Sellars, 2018).  

Pengetahuan konsep matematika yang baik jelas diperlukan dalam keterampilan numerasi. 
Penelitian ini mengungkap bagaimana pengetahuan konsep matematika yang merupakan unsur 
numerasi memengaruhi kinerja pemecahan masalah dalam konteks kehidupan sehari-hari. Unsur-
unsur numerasi pada penelitian ini dihubungkan dengan konteks-konteks masalah sehari-hari yang 
disajikan dalam suatu soal. Unsur-unsur numerasi terdapat dalam pemecahan masalah kehidupan 
sehari-hari atau pada pemecahan masalah dalam mata pelajaran di luar matematika (Susanto, 
2021). 

Unsur numerasi yang bersifat dasar adalah pecahan, bilangan negatif, persamaan 
sederhana dan transposisi rumus, operasi aljabar dalam kurung, grafik dan koordinat, persamaan 
garis lurus, grafik dan persamaan, menyelesaikan persamaan secara simultan secara grafik dan 
aljabar, persamaan kuadrat, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan rumus, interpolasi linear, 
indeks, logaritma, error dan angka penting (Newbury, 1981). Pada penelitian ini, numerasi dasar 
bagi siswa SMP dibatasi pada pecahan, bilangan negatif, persamaan sederhana dan transposisi 
rumus, operasi aljabar dalam kurung, grafik dan koordinat, persamaan garis lurus, grafik dan 
persamaan, menyelesaikan persamaan secara simultan secara grafik dan aljabar, dan interpolasi 
linear.  Numerasi dasar tersebut masuk pada konten bilangan, aljabar, dan geometri berdasarkan 
National Council of Teachers of Mathematics (2000). 

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan 
numerasi siswa dalam menyelesaikan masalah yang disajikan dalam konteks paraktik sosial.  
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METODE PENELITIAN  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif tipe deskriptif. Untuk mencapai tujuan 

penelitian dilakukan penggalian data tentang kemampuan numerasi siswa dari soal-soal dalam 
konteks praktik sosial. Partisipan adalah siswa kelas 9 dari suatu Madrasah Tsanawiyah Swasta di 
Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 21 orang.  Sebanyak tiga soal dalam konteks sosial diberikan 
kepada siswa, seperti yang disajikan pada Tabel 1 berikut ini. 
 

Tabel 1. Soal Numerasi dalam Konteks Praktik Sosial 

NO 
UNSUR NUMERASI 

DASAR 
SOAL 

1 Bilangan pecahan, 
bilangan negatif 

Ayah membeli tali (tambang) untuk keperluan di rumah 

sepanjang 6
1

2
 meter. Setengah bagian dari tambang 

tersebut digunakan untuk jemuran pakaian. 2
1

4
 meter 

digunakan untuk ayunan adik. Berapakah sisa tambang 
ayah? 

2 Bilangan pecahan, 
bilangan negatif, 
persamaan sederhana 
dan transposisi rumus 

Ayah mengendarai mobil dengan kecepatan 60 km/jam. 
Waktu yang ditempuh selama 2.5 jam.  
Kita ketahui bahwa kecepatan bergantung pada jarak dan 
waktu tempuh dan dirumuskan dengan  

𝑣 =
𝑠

𝑡
 

v (kecepatan), s (jarak), t (waktu). Tentukan jarak 
perjalanan yang ditempuh oleh ayah 

3 Bilangan pecahan, 
bilangan negatif, 
persamaan sederhana 
dan transposisi rumus, 
operasi aljabar dalam 
kurung, grafik dan 
koordinat, persamaan 
garis lurus, grafik dan 
persamaan, 
menyelesaikan 
persamaan secara 
simultan secara grafik dan 
aljabar, dan interpolasi 
linear 

Ayah mencatat laba hasil dagangnya sebagai berikut: 

Bulan Besar Rp. (dalam juta) 

1 0,4 
2 1 
3 1,6 
4 2 
5 2,5 

Buatlah prediksi laba yang diperoleh ayah pada hari ke 50. 

  
Data dianalisis menggunakan metode analisis isi konvensional (Hsieh & Shannon, 2005). 

Proses analisis dilakukan terhadap lembar jawaban siswa dan hasil wawancara. Lembar jawaban 
dan transkrip wawancara siswa dibaca baris demi baris secara dan diamati berulang-ulang untuk 
mencapai pendalaman dan memperoleh pengertian yang utuh. Setiap jawaban siswa dibandingkan 
berdasarkan persamaan dan perbedaannya. Dari lembar jawaban dan transkrip wawancara 
diperoleh pemikiran atau konsep kunci dari siswa. Untuk memastikan ketelitian kualitatif dan 
kepercayaan data, kedua peneliti menganalisis data secara terpisah untuk memastikan bahwa 
proses induktif terjadi dan konsisten dengan pandangan para partisipan. Kedua peneliti kemudian 
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melakukan diskusi tentang hasil analisis untuk mencapai kesepahaman tentang data dan 
mendapatkan kesimpulan. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil analisis data pada soal nomor 1 menunjukkan bahwa terdapat dua tipe penyelesaian 
soal. Tipe pertama adalah siswa yang belum dapat memaknai operasi hitung yang harus dibangun 
dari konteks masalah pada soal. Jawaban mereka hanya sebatas menuliskan bilangan pecahan 
yang tertera pada soal dan berusaha menyederhanakannya. Contoh jawaban tipe ini seperti pada 
Gambar 1a. Tipe pertama ini merupakan jawaban dominan yang diberikan oleh siswa, yaitu 
sebanyak 14 orang siswa. Tipe kedua adalah siswa yang berusaha memaknai konteks soal 
berbentuk operasi hitung. Sebanyak lima orang siswa melakukan hal ini. Gambar 1b dan 1c adalah 
contoh tipe ini. Namun demikian, kelima siswa tersebut belum dapat menyelesaikannya dengan 
benar. Satu orang siswa tidak menuliskan jawabannya sama sekali. 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa …. 
 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
Gambar 1. Contoh Jawaban Soal 1 

 
Hasil analisis data pada soal nomor 2 menunjukkan bahwa semua siswa dapat 

menyelesaikan soal dengan benar. Contoh penyelesaiannya ditunjukkan pada Gambar 2 berikut ini. 
Hasil wawancara menyatakan bahwa siswa tidak mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal 
karena sudah tersedianya rumus pada soal. 

 

 
Gambar 1. Contoh Jawaban Soal 2 
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Hasil analisis data pada soal nomor 3 menunjukkan bahwa terdapat lima belas orang siswa 

yang menuliskan jawaban dan enam orang lainnya tidak menuliskannya.  Jawaban siswa cenderung 
memiliki pemikiran yang sama yaitu mengambil data dari bulan pertama yaitu 0,4 dan 
menambahkannya dengan 0,2 sehingga hasilnya 0,6. Pada sesi wawancara, siswa menyatakan 
bahwa mereka tidak mengetahui konsep apa yang harus digunakan, belum memahami konsep 
persamaan linear. Jika pun mereka mengetahui konsep persamaan linear, namun mereka tidak 
dapat melakukan integrasi dari konsep ke konteks matematika. Contoh jawaban soal 3 ditunjukkan 
pada Gambar 3 berikut ini. 

 
Gambar 1. Contoh Lembar Jawaban Soal 3 

 
Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa kemampuan mengintegrasikan sifat-

sifat dan konsep-konsep matematika yang berpadanan dengan suatu konteks permasalahan pada 
soal oleh siswa masih banyak mengalami kesulitan. Hasil penelitian Fatimah et al., (2020) 
menunjukkan bahwa pemahaman matematis dipengaruhi oleh pengetahuan tentang konteks. Di sisi 
lain, siswa sangat mudah menyelesaikan masalah yang melibatkan ketersediaan rumus seperti pada 
soal nomor 2. Pada soal ini, kelancaran prosedural matematis sangat diperlukan untuk mendapatkan 
jawaban yang tepat. Dalam keadaan ini siswa harus memiliki pengetahuan tentang prosedur, 
pengetahuan tentang kapan dan bagaimana menggunakan prosedur dengan tepat, dan 
keterampilan dalam melakukan prosedur secara fleksibel, akurat dan efisien (Fatimah & Zakiah, 
2018). Kemampuan ini jelas dimiliki oleh semua siswa. 

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa unsur-unsur numerasi belum dapat dilakukan oleh 
siswa secara fleksibel dalam pemecahan masalah, kecuali pada soal 2. Hal ini tidak lepas dari 
kemampuan number sense siswa (Fatimah & Wahyudin, 2020). Number sense yang muncul adalah 
substitusi pada nomor 2 dan aproksimasi pada nomor 3. 

 
KESIMPULAN  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa cenderung kesulitan mengintegrasikan sifat atau 
konsep matematika yang harus digunakan untuk menyelesaikan soal dalam suatu konteks tanpa 
tersedianya rumus. Untuk soal yang menyediakan rumus di dalamnya, siswa memiliki kelancaran 
prosedur matematika yang menyebabkan semua siswa berhasil menyelesaikan soal. 
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ABSTRAK  
Kemampuan berpikir kreatif matematis merupakan kemampuan untuk memecahkan masalah, menciptakan suatu 
kebaruan yang berbeda dari lainnya, menciptakan solusi serta membuat rencana inovatif dengan mempertimbangkan 
masalah yang kemungkinan akan timbul dan bagaimana cara mengatasinya sehingga dalam pelaksanaannya dilakukan 
secara matang. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat indikator kemampuan berpikir kreatif matematis pada siswa SMA 
yang ditinjau dari artikel-artikel yang dipublikasikan pada jurnal nasional.  Metode dalam penelitian ini menggunakan 
metode kajian pustaka atau studi kepustakaan. Terdapat 50 artikel ilmiah dan terakreditasi yang dianalisis mengenai 
indikator kemampuan berpikir kreatif matematis siswa SMA yang digunakan. Adapun hasil analisis menunjukan bahwa 
sebagian besar peneliti yaitu 72% menggunakan empat indikator kemampuan berpikir kreatif matematis siswa yaitu 
kelancaran (fluency), kelenturan (flexsibility), keaslian (originality), dan elaborasi (elaboration).   
  
Kata Kunci : Indikator Kemampuan Berpikir kreatif, Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis 

 
PENDAHULUAN 

Pendidikan berkembang seiring dengan perubahan zaman. Pada abad 21 pendidikan tidak 
hanya berpusat pada kemampuan kognitif saja, tetapi juga mencakup sejumlah keterampilan 
personal dan sosial. Sebagaimana dikemukakan (Nahdi, 2019) bahawa setiap individu yang hidup di 
abad 21, setidaknya wajib mempunyai empat keterampilan yaitu keterampilan berpikir kritis (critical 
thinking), berpikir kreatif (creative thinking), keterampilan komunikasi (communication), serta 
keterampilan kerja sama (collaboration). Dengan demikian pendidikan di era abad 21 wajib 
menekankan pada empat keterampilan tersebut khususnya berpikir kreatif, sehingga para peserta 
didik dapat menggunakan berbagai macam metode untuk membuat ide-ide guna mengembangkan 
serta mengoptimalkan kreativitas.  

Kreativitas adalah kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru, menemukan cara-cara 
baru dalam melihat masalah dan peluang. Piirto (2011) menyebutkan lima ciri utama orang kreatif, 
yaitu (1) self discipline of doing creative work (memiliki disiplin diri untuk selalu bekerja/berpikir 
kreatif), (2) openness to experiences (terbuka melihat pengalaman) baik diri sendiri atau 
pengalaman orang lain, (3) risk taking (berani mengambil risiko kegagalan), sehingga berani 
mencoba-coba walaupun mungkin gagal, (4) tolerance for ambiguity (dapat menerima hal-hal yang 
meragukan), sehingga tidak mudah menolak terhadap ide-ide yang pada awal nampak aneh dan (5) 
group trust (percaya kepada grup kerjasama), sehingga dapat mudah menerima ide-ide teman lain. 
Melalui penjelasannya tersebut, Ia tidak mengatakan jika kreativitas itu bakat yang tidak dapat ditiru 
tetapi kreativitas itu dapat dipelajari dan dikembangkan. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi dari kreatif adalah memiliki daya 
cipta, memiliki kemampuan untuk menciptakan dan bersifat (mengandung) daya cipta, sedangkan 
matematis berarti sangat pasti dan tepat. Dapat didefinisikan kemapuan berpikir kreatif matematis 
adalah kemampuan berpikir yang membawa hasil pasti dan tepat yang bertujuan untuk menemukan 
ide baru atau menciptakan yang berbeda, tidak umum, dan orisinil. Seperti yang telah disampaikan 
oleh Ulandari et al. (2019) kemampuan berpikir kreatif matematis adalah kemampuan untuk 
memecahkan masalah, menciptakan suatu kebaruan yang berbeda dari lainnya, menciptakan solusi 
serta membuat rencana inovatif dengan mempertimbangkan masalah yang kemungkinan akan 
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timbul dan bagaimana cara mengatasinya sehingga dalam pelaksanaannya dilakukan secara 
matang. Berdasarkan definisi tersebut peserta didik harus mempunyai keterampilan dalam 
menciptakan solusi yang inovatif dan berperan aktif dalam mengatasi permasalahan yang ada 
dengan beberapa karakteristik kemampuan. 

Torrance et al. (1969) mengemukakan bahwa karakteristik kemampuan berpikir kreatif yang 
dimiliki seseorang dapat dilihat dari tiga indikator, yaitu: kefasihan (fluency) ditunjukkan pada 
banyaknya ide-ide yang dibuat dalam merespon perintah, fleksibilitas (flexibility) ditunjukkan pada 
perubahan-perubahan pendekatan ketika merespon perintah, dan keaslian (originality) ditunjukkan 
pada kebaruan ide/gagasan yang dibuat dalam merespon perintah. Sementara itu (Mahmudi, 2010) 
mengungkapkan bahwa terdapat 4 aspek kemampuan berpikir kreatif yaitu aspek kelancaran 
(fluency) yakni kemudahan untuk menyelesaikan masalah dan memberikan banyak jawaban. Aspek 
keluwesan (flexibility) meliputi kemampuan menggunakan beragam strategi penyelesaian masalah. 
Aspek keaslian (originality), meliputi kemampuan menggunakan strategi yang bersifat baru, unik, 
atau tidak biasa. Aspek elaborasi (elaboration) meliputi kemampuan menjelaskan secara terperinci, 
runtut, dan koheren terhadap prosedur matematis, jawaban, atau situasi matematis tertentu.  

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa para peneliti memiliki pandangan yang 
berbeda terhadap karakteristik kemampuan kreatif matematis. Dalam berabagai penelitian tentang 
kemampuan matematis, karakteristik sering disebut sebagai indikator. Oleh karena itu, peneliti 
tertarik untuk melihat indikator kemampuan berpikir kreatif matematis yang digunakan oleh peneliti 
pada siswa SMA yang ditinjau dari artikel-artikel yang dipublikasikan pada jurnal nasional. 

 
METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kajian pustaka atau 
studi kepustakaan yaitu berisi teori-teori yang relevan dengan masalah-masalah penelitian. Sumber 
dari pustaka ini adalah artikel dari beberapa jurnal. Penelitian ini seutuhnya berdasarkan dari hasil 
analisis yang dapat dipercaya dan dijadikan sumber pemikiran. Pencarian artikel dilakukan selama 3 
minggu dengan menganalisis 50 artikel dari jurnal nasional dan terakreditas. Penelitian ini lebih 
bersifat deskriptif, sehingga peneliti hanya mengumpulkan data-data yang bersifat fakta dan relevan 
dari berbagai artikel.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari pengumpulan data 50 artikel pada jurnal nasional yang terakreditasi dengan 
menganalisis indikator kemampuan berpikir kreatif matematis siswa SMA dapat diklasifikasikan 
menjadi beberapa bagian. Adapun hasil analisinya sebagai berikut:  
 

Tabel 1. Klasifikasi Indikator Kemampuan Berpikir Kreatif 
No Judul Hasil Sumber  

2 Indikator Kemampuan Berpikir Kreatif  

1 Penerapan Model Eliciting 
Activities untuk Meningkatkan 
Kemampuan Berpikir Kreatif 
Matematis dan Self Confidence 
Siswa SMA 

Aspek-aspek kemampuan berpikir 
kreatif matematis terdiri dari berpikir 
secara lancar (fluency) dan berpikir 
elaborasi (elaboration). 

SINTA 2 : Jurnal Didaktik 
Matematika Vol. 2, No. 2, 
September 2015, ISSN: 2355-
4185 

(Amalia 
et al., 
2015) 

3 Indikator Kemampuan Berpikir Kreatif  

1 Meningkatkan Kemampuan 
Berpikir Kreatif Matematis Siswa 
SMA Melalui Pembelajaran Open 
Ended Pada Materi SPLDV 

Balka (dalam Kang Sup, dkk, 2003:165) 
mengatakan bahwa kemampuan 
berpikir kreatif matematis siswa meliputi 
fluency, flexibility, dan novelty 

SINTA 2 : Jurnal Pendidikan 
(Teori, Penelitian, dan 
Pengembangan) Vol.1, No.2, 
Februari 2016, EISSN: 2502-471X 

(Ikromi, 
2018) 

2 Pengaruh Pembelajaran Problem 
Solving Terhadap Kemampuan 

Guilford mengembangkan indikator 
kemampuan berpikir kreatif yaitu 

SINTA 3 : Jurnal FIBONACCI 
Pendidikan Matematika & 

(Fadillah, 
2016) 
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Berpikir Kreatif Matematis Siswa berpikir lancar (fluency), berpikir luwes 
(flexibility), berpikir terperinci 
(elaboration). (Akhmad Jazuli, 2009). 

Matematika Vol. 2 No.1 Juli 
2016 , ISSN : 2460-7797, e –
ISSN : 2614-8234 

3 Efektivitas Teknik SCAMPER 
dalam Mengembangkan 
Kemampuan Berpikir Kreatif 
Matematis Siswa 
 

Instrumen penelitian yang digunakan 
adalah tes berupa soal uraian untuk 
mengukur kemampuanberpikir kreatif 
matematis yang meliputi indikator: 1) 
fluency, 2) flexibility, dan 3) originality. 

SINTA 3 : Journal of Medives : 
Journal of Mathematics 
Education IKIP Veteran 
Semarang Vol. 2, No. 2, 2018, 
pp. 173 – 182, e - ISSN: 2549 – 
5070, P - ISSN: 2549 - 8231 

(Cahyati 
et al., 
2018) 

4 Pengembangan Modul Digital 
Pembelajaran Matematika Berbasis 
Pendekatan Open Ended Untuk 
Meningkatkan Kemampuan 
Berpikir Kreatif Matematis 

Aspek kefasihan, fleksibilitas, dan 
kebaruan (Siswono, 2018; Soeyono, 
2013; Mahmudi, 2010). 

SINTA 4 : Jurnal Pendidikan 
Matematika Vol. 11, No. 1, 
Januari 2020, Hal: 13-24, ISSN-
p 2086-8235 | ISSN-e 2597-
3592 

(Auliah 
et al., 
2020) 

5 Meningkatkan Kemampuan 
Berpikir Kreatif dan Pemecahan 
Masalah Matematis Dengan 
Pembelajaran Metakognitif 

Indikator Berpikir Kraetif Matematis:  
Kefasihan (fluency), Berpikir luwes, 
Kebaruan (originality). 

SINTA 4 : Jurnal Pendidikan 

Matematika : Judika Education 
Vol. 3, No.2, Juli-Desember 
2020, e-ISSN : 2614-6088, p-
ISSN : 2620-732X 

(Irawan, 
1967) 

6 Analisis Tingkat Kemampuan 
Berpikir Kreatif Materi Trigonometri 

Indikator kemampuan berpikir kreatif 
yang digunakan yaitu: kelancaran, 
fleksibilitas, serta kebaruan. 

SINTA 5 : Buana Matematika 
(Jurnal Ilmiah Matematika dan 
Pendidikan Matematika) Vol. 10 
No. 2 (2020) p-ISSN : 2088-
3021 e-ISSN : 2598-8077 

(Narita 
Fifi 
Zulaikha 
et al., 
2020) 

7 Meningkatkan Kemampuan 
Berpikir Kreatif Matematis Siswa 
SMA Melalui Pembelajaran Inkuiri 
Berbantuan Software Geogebra 
Pada Pokok Bahasan Program 
Linear 

Torrance (Hendrayana, 2008) 
mengemukakan tiga komponen yang 
menjadi bagian dari kemampuan 
berpikir kreatif, yaitu (1) Fluency 
(kelancaran), (2) Originality (keaslian) 
dan (3) Elaboration (penguraian) 

SINTA 5 : Majamath Volume 1 
Nomor 2 September 2018, 
ISSN Online 2614-4204, ISSN 
Cetak 2615-465X 
 

(Usman 
& Halim, 
2018) 

8 Pengembangan Perangkat 
Pembelajaran Matematika Model 
Kooperatif Tipe Team Assisted 
Individualization Berbasis 
Konstruktivisme untuk 
meningkatkan kemampuan berpikir 
kreatif siswa 

Indikator kemampuan berpikir kreatif  
yang digunakan yaitu: kelancaran, 
keluwesan, keaslian, elaborasi. 

SINTA 5 : JKPM (Jurnal Karya 
Pendidikan Matematika) P-ISSN 
: 2339-2444, E-ISSN : 2549-
8401  

(Sulistya
ningsih & 
Mawarsa
ri, 2016) 

9 Efektivitas Pendekatan Pendidikan 
Matematika Realistik Terhadap 
Kemampuan Berpikir Kreatif 
Matematis Siswa Di SMA Negeri 1 
Portibi 
 

Berdasarkan 3 pendapat para ahli, 
peneliti menyimpulkan bahwa kriteria 
kemampuan berpikir kreatif yang perlu 
dipahami dan dikuasai adalah berpikir 
lancar (fluency), berpikir fleksibel 
(flexibility), dan berpikir memerinci 
(elaboration) 

SINTA 5 : JURNAL MathEdu 
(Mathematic Education Journal) 
Vol. 2 . No. 3 Mounth 2019, 
ISSN. 2621-9832 

(Harapan 
et al., 
2019) 

10 Proses Berpikir Kreatif Siswa SMA 
Dalam Memecahkan Masalah 
Matematika Open-Ended Ditinjau 
Dari Kemampuan Matematika 

Menurut Silver (1997), ada tiga 
komponen untuk menilai kreativitas 
pada siswa, di antaranya yaitu: 
kefasihan, fleksibilitas, dan kebaruan. 

Google Scholar : GMATHE 
dunesa Jurnal Ilmiah Pendidikan 
Matematika Volume 2 No.6 
Tahun 2017 ISSN :2301-9085 

(Huriyah, 
2017) 

11 Penerapan Model Discovery 
Learning Berbantuan Alat Peraga 
Pentas Trigonometri Untuk 
Meningkatkan Kemampuan 
Berpikir Kreatif Matematis Siswa 

Tiga aspek kemampuan Berpikir kreatif 
matematis yaitu fluency, flexibility, dan 
elaboration. 

Google Scholar : Prosiding 
SEMNAS Pendidikan 
Matematika 2017 ISBN. 978-
602-50629-0-2 

(Chrysm
awati et 
al., 2017) 

http://u.lipi.go.id/1508227395
http://u.lipi.go.id/1519295098
http://issn.pdii.lipi.go.id/issn.cgi?daftar&1383292404&1&&
http://issn.pdii.lipi.go.id/issn.cgi?daftar&1487738736&1&&
http://issn.pdii.lipi.go.id/issn.cgi?daftar&1487738736&1&&
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4 Indikator Kemampuan Berpikir Kreatif  

 1 Pengembangan Bahan Ajar 
Matematika dengan Pendekatan 
Open-ended untuk Meningkatkan 
Kemampuan Berpikir Kritis dan 
Kreatif Siswa SMA 

Mahmudi, 2010 : Kelancaran (fluently), 
keluwesan (flexibility), ke-aslian 
(originality), dan elaborasi (elaboration). 

SINTA 2 : Pythagoras (Jurnal 

Pendidikan Matematika) Vol. 9, 
No. 2, Desember 2014,    (205-
218) ISSN : 1978-4538 

(Soeyon
o, 2014) 

2 Analisis Pengembangan Soal Tes 
Evaluasi Matematika Berbasis 
Kemampuan Berpikir Kreatif Untuk 
Siswa SMK Pada Materi Geometri 

Indikator pada kemampuan berpikir 
kreatif matematis siswa, yaitu berpikir 
lancar, fleksibel, original, dan elaborasi. 

SINTA 2 : Aksioma (Jurnal 
Pendidikan Matematika) Vol. 6, 
No. 3 (2017) ISSN 2089-8703 
(Print) ISSN 2442-5419 (Online) 

(Mahara
ni, 1967) 

3 Peningkatan Kemampuan Berpikir 
Kreatif dan Komunikasi Matematis 
Siswa SMA melalui Model 
Pembelajaran Project Based 
Learning Berbasis Debat 

(Munandar, 2009:192) mengemukakan 
gagasan empat kriteria dari berpikir 
kreatif, yaitu kelancaran, kelenturan, 
keaslian, dan keterperincian. 

SINTA 2 : Jurnal Didaktik 
Matematika Vol. 3, No. 1, April 
2016 ISSN: 2355-4185 

(Fitrina 
et al., 
2016) 

4 Analisis Kemampuan Berfikir 
Kreatif Matematis Siswa SMK Pada 
Materi Sistem Persamaan Linier 
Dua Variabel (SPLDV) Di Kota 
Cimahi 

Munandar (dalam Hendriana & 
Soemarmo, 2014:43) : Indikator 
kemampuan berpikir kreatif matematis 
siswa yang digunakan adalah 
kelancaran (fluency), kelenturan 
(flexibility), keaslian (originality) dan 
elaborasi (elaboration) 

SINTA 3 : Jurnal Cendekia: 
Jurnal Pendidikan Matematika 
Vol. 3, No. 1, Mei 2019, E-ISSN : 
2579-9258 P-ISSN : 2614-3038 

(Fitrina 
et al., 
2016) 

5 Upaya Meningkatkan Kemampuan 
Berpikir Kreatif Siswa Melalui 
Pendekatan Open Ended Materi 
Trigonometri 

Sumarmo (2016) : indikator 
kemampuan berpikir kreatif (1) 
kelancaran, (2) kelenteruran, (3) 
keaslian, (4) keterincian/elaborasi 

SINTA 3 : Jurnal Cendekia: 
Jurnal Pendidikan Matematika 
Vol. 3, No. 1, Mei 2019, E-ISSN : 
2579-9258, P-ISSN : 2614-3038 

(Maryani 
et al., 
2019) 

6 Analisis Kemampuan Berpikir 
Kreatif Matematis Siswa SMK Di 
Kota Cimahi Pada Materi 
Geomertri Ruang 

(Rohaeti, 2010): Indikator kemampuan 
berpikir kreatif matematis siswa yang 
digunakan adalah kelancaran (fluency), 
kelenturan (flexibility), keaslian 
(originality) dan elaborasi (elaboration). 

SINTA 3 : JPMI (Jurnal 
Pembelajaran Matematika 
Inovatif), Vol.2, No. 4, Juli 2019 
ISSN 2614-221X (print) ISSN 
2614-2155 (online) 

(Lestari 
& 
Zanthy, 
2019) 

7 Disposisi Matematik Terhadap 
Kemampuan Berpikir Kreatif 
Matematik Siswa SMK 

Adapun indikator kemampuan berpikir 
kreatif matematik menurut Munandar 
(1977) yaitu: 1) Kelancaran, 2) 
Fleksibilitas, 3) Orisinil dan 4) 
Elaborasi. 

SINTA 3 : Journal On Education 
Vol.01, No. 03, April, E-ISSN 
2654-5497  
P-ISSN 2655-1365 

(Yohana 
& 
Sylviana 
Zhanty, 
2019) 

8 Pengembangan Media 
Pembelajaran Berbasis Aplikasi 
Smartphone Untuk Memfasilitasi 
Kemampuan Berpikir Kreatif 
Matematis Siswa 

Munandar : Kemampuan berpikir kreatif 
berdasarkan aspek kelancaran, 
keluwesan, elaborasi dan keaslian 

SINTA 3 : Jurnal Cendekia: 
Jurnal Pendidikan Matematika 
Volume 05, No. 02, Juli 2021, 
pp. 1116-1126, E-ISSN : 2579-
9258, P-ISSN: 2614-3038 

(Priangg
a, 2021) 

9 Praktikalitas Pengembangan 
Perangkat Pembelajaran Dengan 
Penerapan Model Discovery 
Learning”Untuk Meningkatkan 
Kemampuan Berpikir Kreatif” 

Menurut Munandar (2009) Kreativitas 
dapat diartikan sebagai kemampuan 
berpikir seseorang dalam memberi ide-
ide dengan lancar, memberi banyak 
jawaban dengan tepat atau lentur, 
orisinil serta dapat mengolaborasi ide-
ide. 

SINTA 3 : Jurnal Cendekia: 
Jurnal Pendidikan Matematika 
Vol. 04, No. 02,November 2020, 
pp. 480-486, E-ISSN : 2579-
9258, P-ISSN : 2614-3038 

(Butar-
butar et 
al., 2020) 

10 Menumbuh Kembangkan 
Kemampuan Berpikir Kreatif 
Matematis Dengan Pendekatan 
Contextual Teaching And Learning 

Indikator kemampuan berpikir kreatif 
memuat 4 karakteristik yaitu : 
Orisinalitas, Fluency (kelancaran), 
Flexibility (keluesan), Elaboration 
(elaborasi). 

SINTA 3 : Jurnal Math Educator 
Nusantara (JMEN) Vol. 03 No. 
02 Hal. 59 – 145 November 
2017 ISSN : 2459-9735 

(Artikasa
ri & 
Saefudin
, 2017) 
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11 Faktor Gender Dan Resiliensi 
Dalam Pencapaian Kemampuan 
Berpikir Kreatif Matematis Siswa 
SMA 

Kemampuan berpikir kreatif matematis 
terdiri dari 4 soal uraian dengan 
indikator (1) berpikir lancar (fluency), 
(2) berpikir luwes (flexibility), (3) 
keaslian (originality), dan (4) keterincian 
(elaboration) 

SINTA 3 : Journal of Medives 
Vol. 2, No. 1, 2018, pp. 129-136, 
e-ISSN: 2549-5070, p-ISSN: 
2549-8231 

(Dilla et 
al., 2018) 

12 Pengaruh Kemampuan Berpikir 
Kreatif Dan Disiplin Belajar 
Terhadap Hasil Belajar Matematika 
Siswa Kelas X SMA Negeri 2 
Balikpapan Tahun Ajaran 
2017/2018 

Indikator kemampuan berpikir kreatif 
menurut Rahmazatullaili, Zubainur, & 
Munzir (2017, p. 171) sebagai berikut: 
1) Kelancaran (fluency) 
2) Kelenturan (flexibility) 
3) Keaslian (originality) 
4) Terperinci (elaboration) 

SINTA 4 : de Fermat (Jurnal 
Pendidikan Matematika) Vol. 1, 
No. 2 Desember 2018, ISSN 
(Online) 2621-7309, ISSN (Print) 
2621-6078 

(Maulind
a et al., 
2018) 

13 Efektivitas Model Discovery 
Learning dan Problem Based 
Learning terhadap Berpikir Kreatif 
dan Kemampuan Pemecahan 
Masalah Matematika 

Prasetyo (2016: 451) menyatakan 
bahwa aspek pada berpikir kreatif yaitu 
kelancaran, keluwesan, keaslian, dan 
keterincian. 

SINTA 4 : JKPM (Jurnal Kajian 
Pendidikan Matematika) Vol.6, 
No.1 (2020)111-120. ISSN 
2477-2682 (Electronic) ISSN 
2477-2348 (Print) 

(Ferawati 
& 
Suhendri
, 2020) 

14 Analisis Pengaruh Self Regulated 
Learning Terhadap Kemampuan 
Berpikir Kreatif Matematis Siswa 
SMA 

Filsaime (Nurqolbiah, 2016) 
mengungkapkan terdapat empat 
indikator kemampuan berpikir kreatif 
matematis yakni kelancaran, 
kelenturan, keaslian, dan elaborasi. 

SINTA 4 : JPMI (Jurnal 

Pembelajaran Matematika 
Inovatif) Vol. 1, No. 2, Maret 
2018 ISSN 2614-221X (print)  
ISSN 2614-2155 (online) 

(Mauludi
n & 
Nurjama
n, 2018) 

15 Kemampuan Berpikir Kreatif Dan 
Pemecahan Masalah Matematis 
Siswa SMA 

Keterampilan dalam berfikir yang 
meliputi: kemahiran/kelancaran 
(fluency), fleksibilitas (flexibility), 
originalitas (originality), dan elaborasi 
(elaboration). 

SINTA 4 : JPPM Vol. 10 No. 2 
(2017), p-ISSN: 1979-3545, e-
ISSN: 2528-628X 

(Meika & 
Sujana, 
2017) 

16 Pengaruh Kemandirian Belajar 
Matematik Siswa Terhadap 
Kemampuan Berpikir Kreatif 
Matematis Siswa SMA 

(Hendriana & Soemarmo, 2014) Ciri-ciri 
komponen berpiki kreatif yang 
mempunyai 4 komponen yaitu fluency 
(berpikir lancar), flexibility (berpikir 
luwes), originality (berpikir orisinil), 
elaboration (keterampilan 
mengelaborasi)  

SINTA 4 : JPMI (Jurnal 
Pembelajaran Matematika 
Inovatif) Vol. 1, No. 6, November 
2018, ISSN 2614-221X (print) 
ISSN 2614-2155 (online) 

(Akhdiyat 
& 
Hidayat, 
2018) 

17 Analisis Kemampuan Berpikir 
Kreatif Matematis Siswa SMA 
Kelas XI pada Materi Trigonometri 
Ditinjau Dari Self Confidence 

Aspek kemampuan berpikir kreatif, 
kelancaran (fluency), keluwesan 
(flexibility), keaslian (originality), dan 
keterincian (elaboration). 

SINTA 4 : JPMI (Jurnal 
Pembelajaran Matematika 
Inovatif) Vol.1, No. 3, Mei 2018  
ISSN 2614-2155 (online) 

(Trisnaw
ati et al., 
2018) 

18 Model Pembelajaran Discovery 
Learning Dengan Pendekatan 
Metakognitif Untuk Meningkatkan 
Metakognisi Dan Kemampuan 
Berpikir Kreatif Matematis 

Flexibility, fluency, originality, dan 
elaboration merupakan ciri berpikir 
kreatif yang dikemukakan oleh Guilford 
(dalam Munandar, 2012: 65). 

SINTA 4 : Unnes Journal of 
Mathematics Education 
Research UJMER 4 (1) (2015) 
e-ISSN : 22526455 | p-ISSN : 
22526455 

(Mawadd
ah et al., 
2015) 

19 Kemampuan Berpikir Kreatif 
Matematis Berdasarkan 
Kecemasan Matematika Pada 
Pembelajaran Creative Problem 
Solving Berteknik Problem 
Scamper 

Kemampuan     berpikir     kreatif 
didefinisikan sebagai  kemampuan  
yang  mencerminkan  aspek 
kelancaran, fleksibilitas, orisinalitas dan 
elaborasi  (Munandar, 2002;  Nakin,  
2003). 

SINTA 4 : Unnes Journal of 
Mathematics Education 
Research UJMER 5(2) (2016) 
p-ISSN 2252-6455, e-ISSN 
2502-4507 

(Apriliani 
& 
Suyitno, 
2016) 

20 Kemampuan Berpikir Kreatif 
Matematis Pada Pembelajaran 
Creative Solving Berpendekatan 

Karakelle (2009), Munandar (2012), 
dan Al-Oweidi (2013) mempunyai 
pendapat yang sama mengenai unsur-

SINTA 4 : Unnes Journal of 
Mathematics Education 
Research UJMER 5(2) (2016) 

(Fitriyant
oro & 
Prasetyo

http://u.lipi.go.id/1324866763
http://u.lipi.go.id/1469156250
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Scentific unsur kemampuan berpikir kreatif, yaitu 
kelancaran, keluwesan, keaslian, dan 
elaborasi. 

p-ISSN 2252-6455, e-ISSN 
2502-4507 

, 2016) 

21 Pengembangan Aplikasi Mobile 
Learning Sebagai Media 
Pembelajaran Untuk Meningkatkan 
Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa 
Pada Materi Trigonometri 

Meningkatkan kemampuan berpikir 
kreatif artinya menaikkan skor 
kemampuan siswa terhadap empat 
indikator, yaitu berpikir lancar, berpikir 
luwes, berpikir orisinil, dan kemampuan 
mengelaborasi (Prasetiyo, 2014). 

SINTA 5 : Media Penelitian 
Pendidikan Vol. 12 No. 1 Juni 
2018, P-ISSN: 1978-936X, E-
ISSN: 2528-0562 

(Arumsar
ie et al., 
2018) 

22 Peningkatan Kemampuan Berpikir 
Kreatif Matematik Siswa Melalui 
Model Project Based Learning 
Berbantuan Ms. Excel  Di Kelas XI 
SMA Asy-Syafi’iyah Internasional 
Medan  

Kemampuan berpikir kreatif matematik 
yang diukur berdasarkan empat 
indikator, yaitu: (1) Fluency (2) 
Flexibility (3) Originality (4) Elaboration  

SINTA 5 : AXIOM Vol. VI, No. 2, 
Juli – Desember 2017, P- ISSN : 
2087 – 8249, E-ISSN: 2580 – 
0450 

(Maysara
h, 2017) 

23 Perbedaan Kemampuan Berpikir 
Kritis Dan Kemampuan Berpikir 
Kreatif Matematika Siswa Dengan 
Menggunakan Model Pembelajaran 
Kontekstual Dan Pembelajaran 
Kooperatif Learning Tipe 
Numbered Heads Together 

Kemampuan berpikir kreatif matematika 
yang akan dicapai siswa dalam 
penelitian ini dapat dilihat dari: 1) 
kelancaran (fluency), 2) keluwesan atau 
fleksibel (flexibility), 3) kerincian atau 
kolaborasi (elaboration), 4) orisinilitas 
(originality). 

SINTA 5 : MAJU, Volume 5 No. 
2, September 2018 Page : 119-
129, p-ISSN: 2355-3782, e-
ISSN: 2579-4647 
 

(Tanjung
, 2018) 

24 Pengaruh Penggunaan 
Pendekatan Pembelajaran Open-
Ended Terhadap Peningkatan 
Kemampuan Berpikir Kreatif 
Matematik Siswa Kelas XI IPA 
SMA Negeri 2 Kendari 

Guilford dalam Guffron dan Risnawita 
menyatakan bahwa faktor penting yang 
merupakan ciri dari kreativitas yaitu 
kelancaran berpikir, keluwesan berpikir, 
keaslian berpikir dan elaborasi pikiran 
(Guffron dan Risnawita, 2010 : 112) 

SINTA 5 : Jurnal Penelitian 
Pendidikan Matematika Vol. 4 
No. 1 Januari 2016 ISSN : 2599-
0101 (Online), ISSN : 2338-6843 
(Print) 

(Dwianta
ra & 
Masi, 
2016) 

25 Penerapan Model Problem Based 
Learning Berbasis Budaya Industri 
Untuk Meningkatkan Kemampuan 
Berpikir Kreatif Matematis Siswa 
SMK 

Guilford (Munandar, 2009) menentukan 
empat karakteristik kognitif tentang 
berpikir kreatif : fluency (kelancaran), 
originility (keaslian), flexibility 
(keluwesan), dan elaboration 
(terperinci) 

SINTA 5 : GAUSS (Jurnal 
Pendidikan Matematika) Vol. 03 
No.02, Desember 2020 p-2620-
956X, e-2620-8067 

(Adiputra 
& Putri, 
2020) 

26 Peningkatan Kemampuan Berpikir 
Kreatif Matematik  Siswa Kelas XI 
IPA SMA Negeri 5 Kendari Dengan 
Menggunakan Pendekatan 
Pembelajaran Open-Ended 

Kemampuan berpikir kreatif matematik 
siswa dapat dilihat dari mengukur 
beberapa aspek. Aspek-aspek tersebut 
adalah kelancaran (fluency), keluwesan 
(flexibility), keaslian (originality), dan 
keterincian (elaboration). 

SINTA 5 : Jurnal Penelitian 
Pendidikan Matematika Vol. 2 
,No. 1, Januari 2014, ISSN : 
2599-0101 (Online), ISSN : 
2338-6843 (Print) 

(Riansya
h & 
Suhar, 
2014) 

27 Analisis Kemampuan Berpikir 
Kreatif Matematis Siswa SMK Pada 
Materi Barisan Dan Deret Di Kota 
Pekanbaru 

4 aspek yang menjadi indikator 
kreativitas yaitu Kelancaran (fluency), 
keluwesan (flexibility), Keaslian 
(originality) dan Elaborasi (elaboration). 

SINTA 5 : Jurnal Derivat, 
Volume 6 No. 2 Desember 2019, 
ISSN: 2407 - 3792 

(Santi et 
al., 2020) 

28 Analisis Kemampuan Berpikir 
Kreatif Matematis Siswa SMA Di 
Kabupaten Bandung Barat Dalam 
Menyelesaikan Soal Pada Materi 
Trigonometri. 

Menurut Munandar indicator 
kemampuan berpikir kreatif matematis 
dengan  (Hendriana, H., Rohaeti,E. & 
Sumarmo, U, 2017) yaitu kelancaran,  
kelenturan, keaslian, dan elaborasi. 

SINTA 5 : MAJU, Vol. 7 No. 1, 
Maret 2020 Page : 83-88 p-
ISSN: 2355-3782  
e-ISSN: 2579-4647 

(Rachma
n & 
Amelia, 
2020) 

29 Pengembangan Bahan Ajar 
Dengan Model PBL Untuk 
Mengembangkan Kemampuan 
Berpikir Kreatif Siswa 

Menurut Torrance (dalam Tarrow dan 
Lundsteen, 1978) bahwa ada empat 
karakteristik berpikir kreatif, sebagai 
sebuah proses yang melibatkan unsur-

SINTA 6 : Jurnal Pendidikan 
Matematika Universitas 
Lampung, Vol 5, No 1 (2017) p-
ISSN: 2338-1183 e-ISSN: 2715-

(Darwant
o et al., 
1967) 
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unsur orisinalitas, kelancaran, 
fleksibilitas dan elaborasi. 

856X 

30 Implementasi Model Pembelajaran 
Search, Solve, Create And Share 
(SSCS) Untuk Meningkatkan 
Kemampuan Berpikir Kreatif 
Matematis Dan Dampaknya 
Terhadap Disposisi Matematis 
Siswa SMA 

Terdapat empat komponen 
kemampuan produksi divergen yang 
penting atau berkontribusi untuk 
kreativitas yaitu fluency (kelancaran), 
flexibility (keluwesan), originality 
(kebaruan), dan elaboration 
(elaborasi/keterincian). 

Google Scholar : Pasundan 
Journal of Mathematics 
Education (PJME), Tahun 5, 
Nomor 1, Mei 2015, hlm 26-36  
E-ISSN : 2722-7219 (online) 
ISSN : 2089-2055 (print) 

(Ningsih, 
2015) 

5 Indikator Kemampuan Berpikir Kreatif  

 1 Penerapan Pendekatan 
Pembelajaran Poe (Predict-
Observe-Explain) Untuk 
Meningkatkan Kemampuan 
Berpikir Kreatif Siswa Kelas XI IPA-
1 SMAN 22 Makassar 

(Munandar, 2009; Evans, 1991; Mann, 
2005). Aspek-aspek kemampuan 
berpikir kreatif matematis, yaitu 
kelancaran, keluwesan, keaslian, 
elaborasi, dan sensitivitas. 

SINTA 3 : JURNAL DAYA 
MATEMATIS, Vol. 3 No. 1 Maret 
2015 ISSN (e) : 2354-7146 ISSN 
(p) : 2541-4232 

(Usman 
Mulbar, 
2015) 

2 Pengaruh Kemampuan Berpikir 
Kreatif Dan Positif Terhadap 
Prestasi Belajar Matematika 

Ciri kemampuan berpikir kreatif yang 
disampaikan oleh Akbar, dkk. (dalam 
Uno, 2014: 114-115) yaitu: “(1) Berpikir 
Lancar; (2) Berpikir Luwes; (3) Berpikir 
Rasional, (4) Merinci dan Elaborasi, 
serta (5) Menilai,” 

SINTA 4 : JKPM, Vol.02, No.01, 
01 Des 2016, hlm. 57–68, ISSN : 
2477-2348 (Print), ISSN 2477-
2682 (Elektronik) 

(Melia 
Kristania, 
2016) 

3 Penerapan Pendekatan 
Pembelajaran Open Ended Dan 
Problem Posing Dengan Media 
Pohon Matematika Untuk 
Meningkatkan Kemampuan 
Berpikir Kreatif Dan Hasil Belajar 

Menurut Guilford (dalam Warli, 
2005:123) menyatakan bahwa ada lima 
sifat yang menjadi indikator berpikir 
kreatif, yaitu sebagai berikut: 
Kelancaran (fluency), Keluwesan 
(flexibility), Keaslian (originality), 
Penguraian (elaboration), Perumusan 
kembali (redefinition).  

SINTA 4 : JPM ( Jurnal 
Pendidikan Matematika) Vol. I, 
No. 2, Agustus 2015, Hal.154–
167 ISSN: 2442–4668 

(Taufik, 
2015) 

4 Peningkatan Kemampuan Berpikir 
Kreatif Siswa SMA Dengan 
Pendekatan Open Ended 

Kemampuan berpikir kreatif itu sendiri 
pada Respository FKIP Jambi (2018) 
memiliki indikator yaitu: berpikir lancar, 
berpikir luwes, berpikir orisinal, berpikir 
elaboratif, dan berpikir evaluatif. 

SINTA 4 : Jurnal Penelitian 
Pembelajaran Matematika Vol. 
13 No. 1 Tahun 2020, p-ISSN 
: 1979-3545, e-ISSN : 2528-
628X. 

(Rahmah 
& 
Rohaend
i, 2015) 

5 Pengembangan Modul 
Pembelajaran Matematika Dengan 
Strategi PQ4R Untuk 
Meningkatkan Kemampuan 
Berpikir Kreatif Dan Kemandirian 
Belajar Siswa SMA 

indikator berpikir kreatif yaitu, 
kelancaran, keluwesan, keaslian, 
kerincian, dan kepekaan. 

SINTA 4 : JPPM Vol. 12 No. 1 
(2019), p-ISSN: 1979-3545, e-
ISSN: 2528-628X . 

(Novalia 
& Noer, 
2019) 

6 Pengaruh Pendekatan Open-
Ended Terhadap Kemampuan 
Berpikir Kreatif Matematis Siswa Di 
SMA Antartika Siidoarjo 

Indikator berpikir kreatif yang 
dikemukakan oleh guilford (dalam 
herdian: 2010) yaitu Kepekaan 
(problem sensitivity), Kelancaran 
(fluency), Keluwesan (flexibility), 
Keaslian (originality), Elaborasi 
(elaboration) 

SINTA 5 : Jurnal Buana 
Matematika. Vol. 6, No. 2, Tahun 
2016, p-ISSN : 2088-3021, e-
ISSN : 2598-8077 

(Rosita & 
Ladyawa
ti, 2016) 

7 Pengaruh Metode Mind Mapping 
Terhadap Strategi Thinking Aloud 
Pair Problem Solving Terhadap 
Kemampuan Berpikir Kreatif 
Matematis 

Berpikir kreatif adalah hasil belajar 
siswa dalam menggunakan konsep-
konsep matematika serta 
penerapannya yang dapat dilihat dari 
keasliannya, kelancarannya, 

Google Scholar : Journal On 
Education, Vol. 01, No. 02, 
Februari, hal. 271-278, P-ISSN 
2655-1365, E-ISSN 2654-5497 

(Rahayu 
et al., 
n.d.) 

http://u.lipi.go.id/1320305863
http://u.lipi.go.id/1324866763
http://u.lipi.go.id/1469156250
http://u.lipi.go.id/1469156250
http://u.lipi.go.id/1324866763
http://u.lipi.go.id/1469156250


 

29 

ISBN  978-623-95169-3-2 

 kelenturannya, elaborasi, dan evaluasi, 
serta kemandirian dalam belajarnya 
(Nugrohorini, 2014). 

8 Peningkatan Kemampuan Berpikir 
Kreatif Matematis Siswa SMA 
Melalui Pembelajaran Math-Talk 
Learning Communitym 

Munandar (2002) menjelaskan 
kemampuan berpikir kreatif ditandai 
dengan beberapa kemampuan yaitu 
kemampuan berpikir lancar (fluency), 
kemampuan berpikir luwes (flexibility), 
kemampuan berpikir orisinil (originality), 
kemampuan berpikir terperinci 
(elaboration) dan kemampuan berpikir 
evaluatif (evaluation). 

Google Scholar : Indonesian 
Digital Journal of Mathematics 
and Education Volume 3 Nomor 
5, Tahun 2016, ISSN 2407-8530 

(Suriany, 
2016) 

 
Berdasarkan Tabel 1 di atas terlihat bahwa indikator kemampuan berpikir kreatif matematis 

siswa SMA diklasifikasikan menjadi 4 bagian dengan berbagai pendapat para ahli yang digunakan. 
Selanjutnya persentase indikator kemampuan berpikir kreatif matematis siswa SMA disajikan pada 
gambar berikut: 

 
Gambar 1 : Diagram Lingkaran Persentase Indikator Kemampuan Berpikir Kreatif 

 
Hasil persentase di atas menunjukan bahwa 73% menggunakan 4 indikator kemampuan 

berpikir kreatif, 20% menggunakan 5 indikator kemampuan berpikir kreatif, 5% menggunakan 3 
indikator kemampuan berpikir kreatif, dan 2% menggunakan 2 indikator kemampuan berpikir kreatif. 
 
KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa dari 50 artikel  
jurnal nasional yang terakreditas 73% menggunakan 4 indikator kemampuan berpikir kreatif, 20% 
menggunakan 5 indikator kemampuan berpikir kreatif, 5% menggunakan 3 indikator kemampuan 
berpikir kreatif, dan 2% menggunakan 2 indikator kemampuan berpikir kreatif. Adapun sebagian 
besar peneliti  menggunakan 4 indikator kemampuan berpikir kreatif matematis siswa SMA yakni 
kelancaran (fluency), kelenturan (flexibility), keaslian (originality), dan elaborasi (elaboration).   
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ABSTRAK 
Paper ini membahas  pemetaan kontraktif dan pemetaan kondisi tipe kontraktif di ruang Banach, khususnya tentang 
kaitan pemetaan kontraktif dan pemetaan kondisi tipe kontraktif Dixit. Pembahasan dilakukan dengan memberikan 
contoh penyangkal. Hasilnya  adalah bahwa kondisi  kontraktif bukan syarat cukup untuk suatu  pemetaan memenuhi 
kondisi tipe kontraktif Dixit. 
 
Kata Kunci:  Kondisi Tipe Kontraktif Dixit, Pemetaan Kontraktif, Ruang Banach 

 
PENDAHULUAN 

Kondisi kontraktif merupakan restriksi atau pembatasan dari pemetaan kondisi Lipschitz di 
mana bentuk pertidaksamaan sama tetapi berbeda dalam hal interval konstanta. Keduanya memiliki 
kaitan. Kaitannya yaitu bahwa kondisi kontraktif adalah syarat cukup untuk suatu pemetaan 
memenuhi kondisi Lipschitz (Parzynski, W.R. et al 1987). Selain itu kondisi kontraktif dikenal sebagai  
syarat cukup ketunggalan titik tetap pemetaan  di Ruang Banach. Istilah lain yang juga berkaitan 
dengan teori titik tetap adalah kondisi tipe kontraktif.  . 

Ada banyak bentuk kondisi tipe kontraktif, salah satunya    adalah kondisi tipe kontraktif  
Chaterjee. Dixit memodifikasi kondisi tipe kontraktif Chaterjee menjadi  kondisi tipe kontraktif (Dixit 
Dixit   H.  and Bhargav  R .2016). 

Berdasarkan kedua hal di atas sebagai permulaan pada paper ini akan diberikan 
pembuktian kaitan antara pemetaan  kondisi kontraktif dan pemetaan kondisi tipe kontraktif Dixit. 
Hasilnya adalah bahwa  kondisi kekontraktifan pemetaan bukan syarat cukup untuk suatu pemetaan 
memenuhi kondisi tipe kontraktif Dixit. 
 
METODE PENELITIAN  

Untuk membuktikan kaitan antara pemetaan kondisi kontraktif dan kondisi tipe kontraktif 
Dixit di Ruang Banach dilakukan  langkah-langkah berikut. Pertama-tama mengkaji kondisi 
pemetaan. Kedua menetapkan sebuah contoh pemetaan. Selanjutnya memeriksa keberlakuan 
tidaknya  kedua kondisi kontraktif dan kondisi tipe kontraktif Dixit pada contoh tersebut pada interval 
konstanta yang sama. Terakhir membuat kaitan keduanya menggunakan kaidah metode bukti 
contoh penyangkal sebagai kesimpulan.   
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian ini sebagai langkah awal diberikan beberapa definisi dan lemma terkait. 
Pada Definisi 1.1 diberikan definisi pemetaan kondisi Lipschitz.   
Definisi 1.1: Misal (𝑋, 𝑑) ruang metrik lengkap dan 𝑓: 𝑋 → 𝑋. 𝑓 dikatakan memenuhi kondisi 
Lipschitz jika terdapat 𝐾 ≥ 0 sedemikian sehingga 𝑑(𝑓(𝑥), 𝑓(𝑦)) ≤ 𝐾𝑑(𝑥, 𝑦), untuk setiap 

𝑥, 𝑦 ∈ 𝑋. (Bartle, R.G. & Sherbert, D.R.2011) 
Pada Definisi 1.2 diberikan definisi pemetaan kondisi kontraktif yang merupakan restriksi 

dari interval konstanta Lipschitz.  
Definisi 1.2: Misal (𝑋, 𝑑) ruang metrik dan 𝑓: 𝑋 → 𝑋. 𝑓 dikatakan memenuhi kondisi  kontraktif 
jika terdapat 𝛼 ∈ [0,1) sedemikian sehingga  
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𝑑(𝑓(𝑥), 𝑓(𝑦)) ≤  α𝑑(𝑥, 𝑦) untuk setiap 𝑥, 𝑦 ∈ 𝑋. (Kreyszig E. 1978). 
Pada Lemma 1.3 diberikan kaitan pemetaan kondisi  Lipschitz dan pemetaan kondisi 

kontraktif. 
Lemma 1.3: Misal (𝑋, 𝑑) ruang metrik dan 𝑓: 𝑋 → 𝑋. Jika 𝑓 kontraktif maka 𝑓 memenuhi kondisi 
Lipschitz. (Parzynski, W.R. et al 1987). 

Selanjutnya diberikan definisi pemetaan kondisi tipe kontraktif. Pemetaan kondisi tipe 
kontraktif diperoleh dengan memodifikasi kondisi pemetaan kontraktif. Chaterjee memodifikasi 
kondisi kontraktif hasilnya diberikan pada Definisi 1.4. 
Definisi 1.4: Misal (𝑋, 𝑑) ruang metrik dan 𝑓: 𝑋 → 𝑋. 𝑓 dikatakan memenuhi kondisi Tipe 

Kontraktif  Chaterjee jika terdapat 𝛼 ∈ [0,
1

2
] sedemikian sehingga 

 𝑑(𝑓(𝑥), 𝑓(𝑦)) ≤  α[𝑑(𝑓(𝑥), 𝑦) + 𝑑(𝑓(𝑦), 𝑥)], untuk setiap 𝑥, 𝑦 ∈ 𝑋. (Dixit H. and Bhargav  
R.2016). 

Dixit memodifikasi kondisi tipe  kontraktif Chaterjee hasilnya  diberikan pada Definisi 1.5 
berikut. 
Definisi 1.5: Misal (𝑋, 𝑑) ruang metrik dan 𝑓: 𝑋 → 𝑋. 𝑓 dikatakan memenuhi kondisi tipe kontraktif 

Dixit jika terdapat 𝛼 ∈ [0,
1

2
] sedemikian sehingga  

𝑑(𝑓(𝑥), 𝑓(𝑦)) ≤ α[𝑑(𝑓(𝑥), 𝑦) + 𝑑(𝑓(𝑦), 𝑥)] − 𝑑(𝑥, 𝑦) untuk setiap 𝑥, 𝑦 ∈ 𝑋.(Dixit H. and 
Bhargav  R.2016). 

Berikutnya akan dibuktikan kaitan pemetaan kondisi kontraktif dan kondisi tipe kontraktif. 
Untuk mendapatkan bukti kaitan  antara pemetaan kondisi kontraktif dan kondisi tipe kontraktif Dixit 
diberikan seperti di bawah ini. 
Pertama dengan mengkaji sebuah contoh penyangkal. 
Tinjau Contoh 1.6 berikut. 
Contoh 1.6: Pandang  (ℝ, 𝑑) ruang metrik lengkap dengan 𝑑 metrik nilai mutlak yaitu 

 𝑑(𝑥, 𝑦) = |𝑥 − 𝑦| untuk 𝑥, 𝑦 ∈ 𝑋. 

Misal 𝑓: ℝ → ℝ didefinisikan oleh 𝑓(𝑥) =
4

15
𝑥 + 1, 𝑥 ∈ ℝ. Maka 𝑓adalah pemetaan kondisi 

kontraktif tetapi bukan pemetaan kondisi tipe kontraktif Dixit. 
Selanjutnya dibuktikan bahwa 𝑓 memenuhi kondisi kontraktif tetapi tidak memenuhi kondisi tipe 
kontraktif Dixit. 
i.  Ditunjukkan bahwa 𝑓 memenuhi kondisi kontraktif.  
Bukti: 

Pilih 𝛼 =
4

15
. 

Ambil 𝑥, 𝑦 ∈ ℝ sembarang. 

Maka 𝑑(𝑓(𝑥), 𝑓(𝑦)) = |𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑦)| 

                                   = |
4

15
𝑥 + 1 − (

4

15
𝑦 + 1)|  

                                   = |
4

15
𝑥 −

4

15
𝑦| = |

4

15
(𝑥 − 𝑦)| =

4

15
|𝑥 − 𝑦| ≤ 𝛼 𝑑(𝑥, 𝑦). 

Jadi terdapat 𝛼 =
4

15
∈ [0,

1

2
] sedemikian sehingga 𝑑(𝑓(𝑥), 𝑓(𝑦)) ≤  α𝑑(𝑥, 𝑦), ∀𝑥, 𝑦 ∈ ℝ. 

Berdasarkan Definisi 1.2 maka dapat disimpulkan bahwa 𝑓 memenuhi kondisi kontraktif pada ℝ.  

Dengan demikian bahwa  𝑓 adalah pemetaan kontraktif terbukti. 
ii. Selanjutnya ditunjukkan bahwa 𝑓 tidak memenuhi kondisi tipe kontraktif Dixit. 
Bukti: 

Ambil 𝛼 ∈ [0,
1

2
 ] sembarang. 

Pilih 𝑥 = 1 dan 𝑦 = 0 ∈ ℝ. 
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Maka 𝑑(𝑓(𝑥), 𝑓(𝑦)) = |𝑓(𝑥) − 𝑓(𝑦)| 

                                   = |
4

15
𝑥 + 1 − (

4

15
𝑦 + 1)| 

                                   = |
4

15
𝑥 −

4

15
𝑦| = |

4

15
(𝑥 − 𝑦)| 

                                   =
4

15
|𝑥 − 𝑦| =

19

15
|𝑥 − 𝑦| −

15

15
|𝑥 − 𝑦|      

                                =
19

15
|𝑥 − 𝑦| − 1|𝑥 − 𝑦| =

19

15
|𝑥 − 𝑦| − |𝑥 − 𝑦|                           

                                   =
19

15
|𝑥 − 𝑦| −  𝑑(𝑥, 𝑦) =

19

15
|1 − 0| −  𝑑(𝑥, 𝑦)                             

                                   ≥
19

15
𝛼|1 − 0| −  𝑑(𝑥, 𝑦) = 𝛼 |

19

15
− 0| −  𝑑(𝑥, 𝑦)                         

                                  = 𝛼 |
4

15
+

15

15
| −  𝑑(𝑥, 𝑦) = 𝛼 |

4

15
+

15

15
| −  𝑑(𝑥, 𝑦)                               

                                  = 𝛼 |
4

15
. 1 + 1 − 0 +

4

15
. 0 + 1 − 1| −  𝑑(𝑥, 𝑦) 

                                  = 𝛼 |
4

15
. 1 + 1 − 0| + |

4

15
. 0 + 1 − 1| −  𝑑(𝑥, 𝑦) 

                                  = 𝛼 |
4

15
𝑥 + 1 − 𝑦| + |

4

15
𝑦 + 1 − 𝑥| −  𝑑(𝑥, 𝑦) 

                                 = 𝛼 |(
4

15
𝑥 + 1) − 𝑦| + |(

4

15
𝑦 + 1) − 𝑥| −  𝑑(𝑥, 𝑦) 

                                 = 𝛼[𝑑(𝑓(𝑥), 𝑦), 𝑑(𝑓(𝑦), 𝑥)] −  𝑑(𝑥, 𝑦) 

Jadi untuk setiap 𝛼 ∈ [0,
1

2
] terdapat 𝑥 = 1 dan 𝑦 = 0 ∈ ℝ dimana  𝑑(𝑓(𝑥), 𝑓(𝑦)) ≥

𝛼[𝑑(𝑓(𝑥), 𝑦), 𝑑(𝑓(𝑦), 𝑥)] −  𝑑(𝑥, 𝑦). 

 Berdasarkan Definisi 1.5 maka dapat disimpulkan bahwa 𝑓 tidak memenuhi kondisi tipe 
kontraktif Dixit pada ℝ.. Berdasarkan (i) dan (ii) terlihat bahwa konstanta kontraktif dari 𝑓 adalah 

𝛼 =
4

15
 terletak dalam interval kondisi tipe kekontraktifan Dixit yaitu [0,

1

2
]. Meski demikian hal ini  

tidak serta merta mengakibatkan 𝑓 memenuhi kondisi tipe kontraktif Dixit. Jadi terdapat pemetaan 

seperti pada Contoh 1.6 di mana 𝑓 memenuhi kondisi kontraktif tetapi tidak memenuhi kondisi tipe 
kontraktif Dixit. 

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kondisi kekontraktifan suatu pemetaan 
tidak mengakibatkan pemetaan juga memenuhi kondisi tipe kontraktif Dixit. 
Dengan kata lain kondisi kekontraktifan bukan syarat cukup untuk suatu pemetaan memenuhi 
kondisi tipe kontraktif Dixit di ruang Banach terbukti 
                    
KESIMPULAN  

Berdasarkan pembahasan diperoleh hasil bahwa kondisi kontraktif dari suatu pemetaan 
bukan syarat cukup untuk pemetaan memenuhi kondisi tipe kontraktif Dixit di ruang Banach.  
Sekalipun kondisi kontraktif  dan kondisi tipe kontraktif Dixit dari pemetaan  menggunakan interval 
konstanta yang sama.  
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ABSTRAK 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah pembelajaran filsafat matematika dalam proses pembelajaran matematika 
masih kurang diperhatikan, hal ini dapat berimplikasi terhadap kemampuan literasi matematis siswa. Pembelajaran 
filsafat matematika memberikan ruang kepada siswa untuk mengeksplor pengetahuan dan pengalaman dalam belajar 
matematika, ada dialog antara guru dan siswa serta siswa dengan siswa. Dengan adanya dialog dalam pembelajaran 
matematika diharapkan terjadi tanya jawab dan pada akhirnya siswa memahami matematika dengan sendirinya. Posisi 
guru dalam pandangan filsafat matematika adalah guru sebagai fasilitator dan pembimbing. Pada Abad ke-21 
merupakan awal milenium ketiga yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi informasi dan komunikasi, 
kompetisi global, dan persaingan bebas. Untuk itu pendidikan saat ini diharapkan mampu mengembangkan siswa untuk 
berfikir kreatif, fleksibel, memecahkan masalah, keterampilan kolaborasi dan inovatif yang dibutuhkan untuk sukses 
dalam pekerjaan maupun kehidupan. Kemampuan literasi matematis menjadi perhatian utama oleh Indonesia sebagai 
tantangan era global pada abad ke-21 ini. Kemampuan literasi matematis adalah kemampuan untuk mengenali dan 
memahami peranan matematika, memecahkan masalah matematika dalam berbagai konteks, menafsirkan penilaian 
matematis, dan mengeksplorasi dan menerapkan matematika secara rasional. Literasi matematis akan mendorong 
seseorang untuk peka dan paham terhadap pengunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Kepekaan ini akan 
membantunya untuk menyelesaikan masalah secara efektif dan efisien. Metode penelitian ini adalah studi kepustakaan. 
Hasil penelitian ini adalah Pembelajaran filsafat matematika memberikan implikasi dalam memberdayakan kemampuan 
Literasi matematis. Literasi matematis adalah kemampuan seorang invidu dalam menggunakan pengetahuan 
matematikanya guna menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Dalam literasi matematis terdapat beberapa 
komponen penting yakni, memahami konsep, memecahkan masalah, komunikasi, dan menerapkan prosedur. Hal 
tersebut termuat dalam keterampilan abad-21 yakni critical dan problem solving, communication dan collaboration, serta 
creativity dan innovation. 
 
Kata Kunci: Pembelajaran matematika, filsafat matematika, literasi matematis 

 
PENDAHULUAN 

Pembelajaran filsafat matematika diartikulasikan dengan epistemologi dan filsafat ilmu 
pengetahuan. Pembelajaran filsafat matematika memberikan ruang bagi siswa untuk mengeksplor 
pengetahuan dan pengalaman siswa dalam mempelajari matematika. Pembelajaran matematika 
sarat dengan Tanya jawab. Dalam filsafat pendidikan matematika,yaitu pemikiran reflektif tentang 
pendidikan matematika, perlu menyadari komponen-komponen yang ada dalam pendidikan 
matematika. Komponen-komponen itu adalah (1) materi matematika, (2) anak yang belajar, (3) 
sekolah & guru yang “mengajar” dan (4) realitas lingkungan yang ada. Komponen-komponen itu 
perlu saling terkait atau dikaitkan secara bermanfaat. 

Menurut Ernest (1991) filsafat konstruktivisme sosial memandang kebenaran matematika 
tidak bersifat absolut dan matematika diidentifikasi sebagai hasil dari pemecahan masalah dan 
pengajuan masalah yang diterima oleh manusia. Dengan demikian pengetahuan matematika dapat 
dibangun melalui aktivitas manusia memecahkan masalah atau mengajukan masalah. Pembelajaran 
matema-tika di Indonesia masih didominasi oleh pandangan behavioristik. Guru menjelaskan 
konsep-konsep matematika, memberikan contoh-contoh, latihan dan pekerjaan rumah. Siswa 
mengikuti semua aturan yang dibuat guru. Hudojo (2003) mengatakan dalam pembelajaran 
matematika yang sedang berlangsung, siswa cenderung merasa puas bila mendapat hasil yang 
benar, dan mengabaikan proses yang telah dilakukannya untuk mendapatkan jawaban yang benar. 
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Guru pun merasa puas, karena siswa telah mencapai tujuan belajar yang telah disusunnya. Kalau 
dikembalikan kepada pengertian pembelajaran matematika yang diuraikan di atas, maka aktivitas 
pembelajaran matematika yang dilakukan guru selama ini belumlah termasuk pembelajaran yang 
diharapkan. 

Agar siswa dapat belajar matematika seperti yang diharapkan, maka seharusnyalah 
diterapkan pembelajaran matematika yang bermakna. Pembelajaran bermakna diartikan suatu 
kegiatan membawa situasi kehidupan real siswa ke dalam pembelajaran di kelas. Situasi real 
tersebut dijadikan salah satu sumber inspirasi pembentukan dan pengembangan konsep-konsep 
matematika. Kemudian konsep-konsep yang telah dikembangkan di kelas diaplikasikan kembali ke 
dalam kehidupan real siswa, dan ke dalam bidang lain sehingga siswa mamahami dan 
menggunakan matematika. Pendapat ini didukung oleh Price (1996) yang mengatakan bahwa 
dengan mengaitkan matematika ke dunia nyata, siswa dapat mengaplikasikan matematika yang 
mereka pelajari di kelas ke dunia nyata. Dengan mengaitkan matematika dengan disiplin lain, siswa 
dapat melihat bahwa banyak hal yang bergantung kepada matematika. 

Hudojo (2003) mengatakan, dalam mengajar guru jangan terikat dengan pola buku teks. 
Guru hendaknya melihat lingkungan sekitarnya, dan bersama-sama siswa mengeksplor lingkungan 
tersebut. Aktivitas pembelajaran diatur sedekat-dekatnya dengan lingkungan siswa, sehingga siswa 
terbiasa dengan keadaan tersebut. Ini dapat diartikan bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran guru 
perlu merangkul dunia siswa, sehingga dapat merangsang siswa terlibat dalam pembelajaran yang 
dipimpinnya. 

Piaget (Suparno, 2001) menyarankan agar dalam pembelajaran matematika terutama pada 
siswa yang berada dalam tahap sebelum tahap operasi formal, lebih ditekankan pada aktivitas, 
pengalaman, dan penggunaan metode aktif. Berarti untuk pembelajaran matematika tidak boleh 
melalaikan peran aktivitas-aktivitas, khususnya pada siswa yang berada pada tahap sebelum 
operasi formal, karena aktivitas siswa sangat penting untuk pengembangan dan pemikirannya. 

Jacob (Suparno, 2001) mengatakan, karena belajar (termasuk belajar matematika) yang 
baik terletak pada keaktifan siswa dalam membentuk pengetahuan, maka peran guru di sini adalah 
sebagai motivator dan fasilitator, bukan pentransper ilmu pengetahuan. Dengan demikian kreativitas 
guru diperlukan dalam merancang dan memilih aktivitas pembelajaran, sehingga semua murid dapat 
aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Pemilihan tersebut juga disesuaikan dengan 
perkembangan dan dunia siswa, bervariasi, dan ada pembaharuan, sehingga objek matematika 
yang abstrak itu dapat dipelajari siswa. Doman (Hudojo, 1988) menyatakan bahwa apabila objek 
matematika diberikan kepada anak-anak sesuai dengan kemampuannya, maka anak-anak akan 
dapat menemukan sendiri aturan-aturan yang ada di dalamnya. 

Konstruktivis merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran yang memberikan peluang 
terjadinya proses aktif siswa mengkonstruksi atau membangun sendiri pengetahuannya, 
pemanfaatan sumber belajar secara beragam, dan memberi peluang siswa berkolaborasi (Mustadji, 
2005). 

Martin (1994) mengemukakan bahwa konstruktivisme lebih menekankan pada keaktifan 
siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan. Aktivitas ini dapat dilakukan dengan menghubungkan 
antara hasil belajar sebelumnya dengan yang apa yang sedang dipelajari. Dengan demikian teori 
konstruktivis menghendaki agar siswa belajar secara aktif untuk menyusun pengetahuan, 
membandingkan informasi baru dengan pemahaman sebelumnya, dan dapat menggunakannya 
untuk mendapatkan pemahaman baru. 

Dengan demikian konstruktivisme memandang bahwa pengetahuan itu bersifat temporer 
yang selalu berubah dan tidak menentu. Belajar dipandang sebagai penyusunan pengetahuan dari 
pengalaman konkret, aktivitas kolaboratif dan refleksi serta interpretasi. Sehingga siswa memiliki 
pemahaman yang berbeda terhadap pengetahuan, tergantung pada pengalamannya dan perspektif 
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yang dipakai dalam menginterpretasikannya. Dari proses pembelajaran akan terlihat bahwa 
kebebasan dipandang sebagai penentu keberhasilan belajar. Siswa adalah subjek yang harus 
mampu menggunakan kebebasan untuk melakukan pengaturan diri sendiri. 

Peran guru sebagai mediator, motivator dan fasilitator, dalam arti membantu siswa agar 
mampu mengkonstruksi pengetahuan. Untuk itu pemilihan strategi pembelajaran yang digunakan 
perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi siswa. Guru tidak dapat memastikan strategi yang 
digunakan, melainkan hanya dapat menawarkan kepada siswa. Dalam hal ini guru ditantang untuk 
mengoptimalkan teknik dan seni pembelajaran yang dimilikinya. 
 
METODE PENELITIAN 

Metode dalam enelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu mencari literature yang relevan 
terkait dari variable penelitian yaitu pembelajaran filsafat matematika, dan literasi matematis. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Pembelajaran Filsafat Matematika  

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan guru dan sumber belajar pada 
suatu lingkungan belajar. Kata filsafat secara harafiah filsafat yaitu philosophy, adapun istilah filsafat 
berasal dari bahasa Yunani, philosophia, yang terdiri atas dua kata: philos (cinta) atau philia 
(persahabatan, tertarik kepada) dan shopia (hikmah, kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, 
pengalaman praktis, inteligensi). Jadi secara etimologi, filsafat berarti cinta kebijaksanaan atau 
kebenaran. Plato menyebut Socrates sebagai philosophos (filosof) dalam pengertian pencinta 
kebijaksanaan. Filsafat adalah pandangan hidup seseorang atau sekelompok orang yang 
merupakan konsep dasar mcngenai kehidupan yang dicita-citakan. Filsafat juga diartikan sebagai 
suatu sikap seseorang yang sadar dan dewasa dalam memikirkan segala sesuatu secara mendalam 
dan ingin melihat dari segi yang luas dan menyeluruh dengan segala hubungan. Dalam Kamus 
Besar Bahasa Indonesia, kata filsafat menunjukkan pengertian yang dimaksud, yaitu pengetahuan 
dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab asal dan hukumnya. 

Matematika adalah sebuah cabang dari ilmu pengetahuan yang sudah muncul dari berabad 
abad tahun yang lalu, permasalahan matematika muncul berbeda beda pada tiap tiap jaman tertentu 
baik pada jaman Negara Mesopotamia, Babilonia, Mesir, dan Yunani. Dari negara negara itulah 
mereka berusaha untuk mempelajarai dan mengkaji lebih lanjut mengenai permasalahan 
matematika. Mereka melakukannya dengan cara abstraksi dan cara idealis. Mereka berusaha untuk 
mencari fakta bahwa ilmu itu bersifat tetap atau berubah ubah, seperti tokoh yang menganut bahwa 
ilmu itu tetap adalah Permenides dan tokokh yang menganut bahwa ilmu itu bersifat berubah ubah 
adalah Heraclitos. 
2. Literasi Matematis 

Literasi atau melek matematika didefinisikan sebagai kemampuan seseorang dalam 
merumuskan, menggunakan dan menafsirkan matematika dalam berbagai konteks. Dalam PISA 
(Husna, 2018), literasi matematika didefinisikan sebagai berikut: 

Mathematical literacy is an indivudual’s capacity to formulate, employ, and interpret 
mathematics in a variety of contexts. It includes reasoning mathematically and using 
mathematical concepts, procedures, facts and tools to describe, explain and predict 
phenomena. It assists individuals to recognizes the role that mathematics plays in the world 
and to make the well-founded judgments and decisions needed by constructive, engaged and 
reflective citizens. 

Literasi matematika adalah kecakapan individu untuk memformulasi, menggunakan dan 
menjelaskan matematika dalam berbagai konteks. Termasuk di dalamnya penalaran matematis dan 
menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat-alat matematika untuk mendeskripsikan, 
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menjelaskan dan memprediksi suatu kejadian. Hal inilah yang memandu individu untuk mengenali 
peran matematika dalam kehidupan dan membuat penilaian yang baik serta pengambilan keputusan 
yang bersifat membangun dan reflektif. 

Definisi ini mengisyaratkan literasi matematika tidak hanya pada penguasan materi saja 
akan tetapi membantu seseorang untuk memahami peran dan kegunaan matematika di dalam 
kehidupan sehari-hari sekaligus menggunakannya untuk membuat keputusan-keputusan yang tepat 
sebagai warga negara yang membangun, peduli dan berpikir. 

Sebelum dikenalkan melalui PISA, istilah literasi matematika telah dicetuskan oleh NCTM 
(NCTM,2010) sebagai salah satu visi pendidikan matematika yaitu menjadi melek/literate 
matematika. Dalam visi ini literasi matematika dimaknai sebagai; 
“an individual’s ability to explore, to conjecture, and to reason logically as well as to use variety of 
mathematical methods effectively to solve problems. By becoming literate, their mathematical power 
should develop.” 

Pengertian ini mencakup 4 komponen utama literasi matematika dalam pemecahan 
masalah yaitu mengekplorasi, menghubungkan dan menalar secara logis serta mengunakan metode 
matematika yang beragam. Komponen utama ini digunakan untuk memudahkan pemecahan 
masalah sehari-hari yang sekaligus dapat mengembangkan kemampuan matematikanya. 

Menurut Ojose (Nevi, 2018 :336) berpendapat “mathematics literacy is the knowledge to 
know and apply basic mathematics in our every day living”. Dalam pengertian ini, seseorang yang 
memiliki kemampuan literasi matematika yang baik memiliki kepekaan konsep-konsep matematika 
mana yang relevan dengan fenomena atau masalah yang sedang dihadapinya. Dari kepekaan ini 
kemudian dilanjutkan dengan pemecahan masalah dengan menggunakan konsep matematika. 
Kemudian menurut De Lange, literasi matematika merupakan tentang “masalah” di dunia nyata, 
artinya masalah ini tidak “murni” tentang matematika namun ditempatkan ke dalam suatu situasi. 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tentang literasi matematika di atas, dapat 
disimpulkan bahwa literasi matematika adalah kemampuan individu menggunakan pengetahuan 
matematikanya dalam menyelesaikan masalah di kehidupan sehari-hari secara efektif. Efektif yang 
dimaksud disini yakni di dalam menyelesaikan masalah, seorang individu memulai dengan 
memahami masalah yang terjadi, merumuskan masalah, menggunakan pengetahuan matematika 
dalam menyelesaikannya, dan menginterpretasikan. 

Kompetensi yang diperlukan untuk literasi matematika dijelaskan oleh PISA, yakni (Siti 
Faiqotul Ulyaa, 2019) : 

a. Pemikiran dan Penalaran Matematika: Memunculkan pertanyaan karakteristik matematika; 
Mengetahui jenis jawaban yang ditawarkan matematika; Membedakan antara berbagai jenis 
pernyataan; Memahami dan menangani batas dan batasan konsep matematis. 

b. Argumentasi Matematika: Mengetahui bukti apa adanya; Mengetahui bagaimana bukti 
berbeda dari bentuk penalaran matematika lainnya; Mengikuti dan menilai rantai argumen; 
Merasa untuk heuristik; Menciptakan dan mengekspresikan argumen matematika. 

c. Komunikasi Matematika: Mengekspresikan diri dengan berbagai cara dalam bentuk lisan, 
tulisan, dan bentuk visual lainnya; Memahami pekerjaan orang lain 

d. Pemodelan: Penataan lapangan untuk dimodelkan; Menerjemahkan realitas ke dalam struktur 
matematika; Menafsirkan model matematika dalam konteks atau realitas; Bekerja dengan 
model; Memvalidasi model; Mencerminkan, menganalisis, dan menawarkan kritik terhadap 
model atau solusi; Merefleksikan proses pemodelan. 

e. Problem Posing dan Solving: Merumuskan, mendefinisikan, dan memecahkan masalah 
dengan berbagai cara. 
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f. Representasi: Menguraikan, mengkodekan, menerjemahkan, membedakan antara, dan 
menafsirkan berbagai bentuk representasi objek dan situasi matematika serta memahami 
hubungan antara representasi yang berbeda. 

g. Simbol: Menggunakan bahasa dan operasi simbolis, formal, dan teknis. 
h. Alat dan Teknologi: Menggunakan alat bantu dan peralatan, termasuk teknologi jika sesuai. 

Adapun aspek-aspek matematika yang terlibat dalam literasi matematis yakni, (1) spatial 
literacy, membantu pemahaman kita tentang dunia (tiga dimensi) tempat kita tinggal dan bergerak. 
(2) numeracy, literasi ini berkaitan dengan aspek berhitung. Treffers menekankan bahwa numeracy 
merupakan kemampuan untuk mengolah data dan untuk mengevaluasi pernyataan mengenai 
masalah dan situasi yang mengundang pemrosesan mental dan perkiraan dalam konteks dunia 
nyata. Dengan kata lain, numeracy merupakan kemampuan yang berkaitan erat dengan hitungan 
dan bilangan. (3) quantitative literacy, berurusan dengan sekelompok kategori fenomenologis: 
kuantitas, perubahan dan hubungan, dan ketidakpastian. Kategori ini menekankan pemahaman, dan 
kemampuan matematika yang berkaitan dengan, kepastian (kuantitas), ketidakpastian (kuantitas 
dan ketidakpastian), dan hubungan (jenis, pengakuan, perubahan, dan alasan untuk perubahan 
tersebut). 

 
Gambar 1. Bagan Cakupan Literasi Matematika 

 
Literasi matematika berkaitan dengan kemampuan menerapkan matematika dalam masalah 

sehari-hari. Oleh karena itu, proses penyelesaian masalah nyata menjadi komponen penting dalam 
literasi matematika (Wardono : 2018). Proses pemecahan masalah tersebut oleh PISA disebut 
sebagai proses matematisasi. 

Matematisasi secara sederhana dapat dimaknai sebagai proses mematematikakan suatu 
fenomena. Mematematikakan sendiri dapat diartikan sebagai proses memodelkan suatu fenomena 
secara matematis. Dengan demikian secara sederhana, matematisasi dapat dimaknai sebagai suatu 
proses memodelkan fenomena secara matematis. Tahapan-tahapan dari proses matematisasi yang 
pada PISA 2012 meliputi merumuskan, menggunakan, menafsirkan dan mengevaluasi dan 
digambarkan dalam gambar berikut: 

 
Gambar 2. Proses Matematisasi 

 



 

43 

ISBN  978-623-95169-3-2 

Berdasarkan gambar tersebut, proses matematisasi dalam PISA merujuk pada proses 
pemecahan masalah nyata. Permasalahan yang berasal dari dunia nyata di bawa ke dalam konteks 
matematis untuk diselesaikan kemudian solusi tersebut dikembalikan lagi ke konteks awalnya. 
Dalam pelaksanaannya, pemilihan cara ataupun representasi sangat bergantung pada situasi atau 
konteks masalah yang akan dipecahkan. Hal ini memerlukan keterampilan siswa untuk menerapkan 
pengetahuannya dalam berbagai konteks. 

3.Pentingnya Kemampuan Literasi Matematika dalam Menghadapi Abad 21 
Pendidikan saat ini berada di masa pengetahuan (knowledge age) dengan percepatan 

peningkatan pengetahuan yang luar biasa. Percepatan peningkatan pengetahuan ini didukung oleh 
penerapan media dan teknologi digital yang disebut dengan information super highway gates. Hal ini 
menyebabkan semua bidang harus siap berubah mengikuti zaman, tak terkecuali bidang pendidikan. 

Abad-21 menuntut siswa untuk berpikir tingkat tinggi, berpikir kritis, menguasai teknologi 
informasi, mampu berkolaborasi, dan komunikatif. Penguasaan kompetensi mata pelajaran belum 
memberikan dampak luas pada siswa kalau tidak dibarengi dengan penguasaan tema-tema abad 
21, seperti: kesadaran global, literasi keuangan, ekonomi, bisnis dan wirausaha, kesadaran sebagai 
warga negara; literasi kesehatan; dan literasi lingkungan. Siswa atau mahasiswa harus mampu 
bersikap literate (melek) terhadap permasalahan tersebut, sehingga literasi matematika sangat 
diperlukan dalam kehidupan sehari-hari karena menjadi salah satu kunci untuk menghadapi 
masyarakat yang terus berubah (disrupsi). 

Literasi matematika juga akan mendorong seseorang untuk peka dan paham terhadap 
pengunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Kepekaan terhadap kegunaan matematika ini 
akan membantu seseorang untuk berfikir numeris dan spasial dalam rangka menginterpretasikan 
dan menganalisis secara kritis situasi sehari-hari dengan lebih yakin. 

Cara berfikir numeris dan spasial dalam interpretasi dan analisis kritis akan sangat 
diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bidang politik misalnya, masyarakat yang memiliki 
literasi matematika yang baik dapat menjadikan data-data statistik menjadi fakta kuantitiatif dan 
informasi yang efektif untuk memilih calon legislatif secara lebih bijaksana. Dengan demikian 
diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang kritis dan demokratis. 

Dalam dunia kerja, literasi metematika juga memiliki pernanan vital. Meskipun saat ini 
kinerja kita telah banyak dibantu oleh komputer, kita perlu untuk memiliki kemampuan literasi 
matematika. Tuntutan kerja saat ini bukan lagi pada bagaimana mengunakan perhitungan matematis 
akan tetapi lebih kepada bagaimana kita memahami suatu sistem dan bagaimana 
mengembangkannya. Kemampuan ini sangat diperlukan bagi pegawai level menegah ke atas. 
Dengan memahami sistem maka mereka dapat mengembangkan sistem tersebut secara dinamis 
sesuai dengan kebutuhan. 

Contoh lainnya, ketika sedang berbelanja sering kali kita dihadapkan pada beberapa pilihan 
barang. Beberapa diantaranya mungkin akan mendapatkan diskon maupun bonus dalam bentuk 
voucher ataupun hal lainnya. Dengan kemampuan literasi matematika, kita dapat menentukan 
barang yang harus dipilih dengan mempertimbangkan harga yang lebih ekonomis. 

Selain contoh yang disebutkan, masih banyak masalah-masalah kehidupan sehari-hari, 
terutama permasalahan di abad 21 yang membutuhkan kemampuan literasi. Mulai dari hal yang 
sederhana hingga hal yang lebih kompleks. Mulai dari menentukan rute terefektif hingga penentuan 
kebijakan dalam dunia bisnis keduanya memerlukan kemampuan literasi. 

Begitu pentingnya kemampuan literasi matematika dalam kehidupan sehari-hari bagi 
manusia, oleh sebab itu membantu siswa belajar memahami materi matematika melalui konteks-
konteks dalam keseharian mereka agar mereka lebih mudah memahami materi yang dipelajari 
merupakan hal yang penting, tapi perlu diperhatikan juga keterkaitan konsep matematika dan 
konteksnya. 
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KESIMPULAN 
Pembelajaran filsafat matematika memberikan implikasi dalam memberdayakan 

kemampuan Literasi matematis. Literasi matematis adalah kemampuan seorang invidu dalam 
menggunakan pengetahuan matematikanya guna menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. 
Dalam literasi matematis terdapat beberapa komponen penting yakni, memahami konsep, 
memecahkan masalah, komunikasi, dan menerapkan prosedur. Hal tersebut termuat dalam 
keterampilan abad-21 yakni critical dan problem solving, communication dan collaboration, serta 
creativity dan innovation. Keterampilan abad-21 sangat dibutuhkan agar dapat menjawab dan 
menyelesaikan tantangan juga masalah yang diberikan oleh zaman. Literasi matemtika juga akan 
meningkatkan kepekaan seseorang terhadap kegunaan matematika dalam pemecahan masalah 
sehari-hari. Kepekaan ini akan membantunya untuk menyelesaikan masalah secara efektif dan 
efisien. Hal ini tidak hanya berlaku pada permasalahan dunia kerja yang kompleks saja akan tetapi 
juga mencakup masalah yang dihadapi sehari-hari. Dengan demikian diharapkan akan terwujud 
masyarakat yang siap menghadapi berbagai tantangan abad ini. 
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ABSTRAK 
Kemampuan literasi matematis penting untuk membantu seseorang mengakui bahwa matematika sangat berperan di 
setiap aspek kehidupan dan untuk membuat keputusan yang beralasan dan juga dibutuhkan secara konstruktif, terlibat 
dan reflektif. Akan tetapi, tingkat literasi matematis siswa di Indonesia cenderung rendah. Maka dari itu perlu 
mengupayakan pembelajaran dengan menerapkan metode pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan literasi 
matematis siswa. Salah satu model pembelajaran yang memungkinkan untuk meningkatkan kemampuan literasi 
matematis siswa adalah Brain-based learning. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah Brain-
based learning dapat meningkatkan kemampuan literasi matematika. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
riset kepustakaan (library research). sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yaitu buku-buku, jurnal, 
literatur, dan surat kabar. Teknik analisis data pada penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data dan verifikasi. 
 
Kata Kunci:  Brain-based Learning, Kemampuan Literasi Matematika 

 
PENDAHULUAN 

Matematika merupakan salah satu ilmu dasar yang sangat penting dalam kehidupan sehari 
hari, baik itu masalah yang berkaitan dengan personal, masyarakat maupun pekerjaan. Sangat 
penting bagi setiap individu untuk memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah tersebut. 
Kemampuan literasi matematis diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk merumuskan, 
menerapkan dan menafsirkan matematika dalam berbagai konteks kehidupan sehari hari 
(Pernandes & Asmara, 2020, 141). Kemampuan ini membantu seseorang untuk mengakui bahwa 
matematika sangat berperan di setiap aspek kehidupan dan untuk membuat keputusan yang 
beralasan dan juga dibutuhkan secara konstruktif, terlibat dan reflektif. Hal ini berarti literasi 
matematis dapat membantu individu untuk mengenal peran matematika di dunia nyata dan sebagai 
dasar pertimbangan dan penentuan keputusan yang dibutuhkan oleh masyarakat. 

Akan tetapi, literasi matematika siswa Indonesia masih terbilang cukup rendah. Hal tersebut 
dapat dilihat dari pencapaian Indonesia dalam PISA pada tahun 2018. Hasil penilaian PISA tahun 
2018 yaitu kemampuan membaca Indonesia berada di skor 371 sementara negara-negara di OECD 
berada diangka 487, untuk skor matematika dan sains Indonesia ada di skor 379 dan sains di skor 
396, sedangkan untuk negara-negara OECD berada di skor 489. Berdasarkan hasil tersebut, 
diperlukan usaha dalam rangka meningkatkan literasi matematika siswa.  

Pendidikan memiliki peranan penting dalam mewujudkannya. Salah satu upaya yang dapat 
dilakukan oleh tenaga pendidik untuk meningkatkan kemampuan literasi matematika siswa adalah 
melakukan inovasi pembelajaran matematika dan mengembangkan instrumen penilaian 
pembelajaran. Di dalam pembelajaran, guru wajib merancang suatu kegiatan pembelajaran yang 
mampu memberi kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik dalam menuangkan ide-ide 
matematisnya, mengembangkan kemampuan berpikirnya, dan diberi kesempatan untuk 
mengembangkan masalah yang diberikan oleh guru.  

Untuk mengatasi hal ini, diperlukan suatu alternatif pembelajaran yang tepat dalam kegiatan 
pembelajaran agar kemampuan literasi matematika siswa meningkat. Literasi matematis sendiri 
memberikan porsi besar bagi otak untuk berpikir secara menyeluruh dan komplek. Salah satu model 
pembelajaran dimana pembelajaran diselaraskan dengan cara kerja otak adalah model Brain-based 
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learning. Brain-based learning sendiri diartikan sebagai strategi pembelajaran yang didasarkan pada 
prinsip-prinsip yang berasal dari suatu pemahaman tentang otak. (Jensen, 2008, 4). 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti melakukan penelitian mengenai 
Brain-based learning terhadap kemampuan literasi matematis. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui bagaimanakah Brain-based learning dapat meningkatkan kemampuan literasi 
matematis siswa.  
 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode riset kepustakaan (library research), yaitu penelitian 
yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau majalah dan sumber data lainnya untuk 
menghimpun data dari berbagai literatur, baik dari perpustakaan maupun di tempat-tempat lain. 
(Mahmud, 2011, 31). Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data sekunder, yaitu sumber 
data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. (Sugiyono, 2013, p.137). 
Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku, jurnal, literatur, dan surat kabar 
yang mengkaji tentang kemampuan literasi matematis dan model Brain-based learning.  

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah teknik dokumentasi. Teknik 
dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk 
buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat 
mendukung penelitian.  

Kemudian, setelah melakukan proses pengumpulan data, maka peneliti melakukan tahap 
selanjutnya yaitu analisis data. Karena banyaknya data yang terkumpul, penulis mengambil 
beberapa tahapan dalam menganalisis data yaitu: (1) Reduksi Data, berarti merangkum, memilih hal-
hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian 
data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti 
untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. (2) Penyajian 
Data, melalui penyajian data tersebut, maka data diorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, 
sehingga akan semakin mudah dipahami, dan (3) Verifikasi, merupakan bentuk penarikan 
kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan 
berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang valid dan konsisten, dan akan ditemukan 
kesimpulan baru sesuai temuan bukti. Dengan demikian,  kesimpulan yang dikemukakan merupakan 
kesimpulan yang kredibel. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Kemampuan Literasi Matematika 

Literasi secara etimologi berasal dari bahasa latin “literatus” mempunyai arti “orang yang 
belajar”. National Institute for Literacy mendefinisikan bahwa literasi kemampuan individu untuk 
membaca, menulis, berbicara, berhitung, dan memecahkan masalah sesuai dengan tingkat keahlian 
yang dibutuhkan oleh pekerjaan, keluarga dan masyarakat (Indrawati, 2020, p. 383). 

Definisi Literasi Matematika menurut Draft PISA 2021 Mathematics Framework (OECD, 
2018) yaitu:  

Mathematical literacy is an individual’s capacity to reason mathematically and to formulate, 
employ, and interpret mathematics to solve problems in a variety of real-world contexts. It 
includes concepts, procedures, facts and tools to describe, explain and predict phenomena. 
It assists individuals to know the role that mathematics plays in the world and to make the 
well-founded judgements and decisions needed by constructive, engaged and reflective 21st 
century citizens. 
Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa literasi matematika adalah kemampuan individu 

untuk bernalar secara matematis dan juga untuk merumuskan, menerapkan, dan menafsirkan 
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matematika dalam memecahkan masalah di berbagai konteks di dunia nyata. Ini mencakup konsep, 
prosedur dan fakta untuk menggambarkan, menjelaskan dan memprediksi suatu kejadian/fenomena. 
Ini juga dapat membantu individu mengetahui peran matematika di kehidupan sehari-hari sekaligus 
untuk membuat keputusan-keputusan yang tepat sebagai warga negara yang konstruktif, peduli dan 
reflektif. 

Dalam PISA, kemampuan literasi yang dinilai meliputi tiga aspek penting sebagaimana 
tertera dalam pengertian yaitu: (1) Formulate, artinya bisa membuat model dan menemukan rumus 
matematika ketika menemui fenomena sehari-hari, (2) Employe, yakni bisa menggunakan 
matematika dalam kehidupan sehari-hari, (3) Interpret, artinya bisa menafsirkan matematika dalam 
kehidupan sehari-hari. 

PISA mentransformasikan prinsip-prinsip literasi matematis menjadi tiga komponen yaitu 
konten, proses dan konteks. Konten dalam PISA dimaknai sebagai isi atau materi atau subjek 
matematika yang dipelajari di sekolah. Konten dibagi menjadi empat bagian, yaitu: 

a. Ruang dan bentuk (Space and Shape) berkaitan dengan pokok pelajaran geometri. Soal 
tentang ruang dan bentuk ini menguji kemampuan siswa mengenali bentuk, mencari 
persamaan dan perbedaan dalam berbagai dimensi dan representasi bentuk serta mengenali 
ciri-ciri suatu benda dalam hubungannya dengan posisi benda tersebut. 

b. Perubahan dan hubungan (Change and Relationships) berkaitan dengan pokok pelajaran 
aljabar. Hubungan matematika sering dinyatakan dengan persamaan atau hubungan yang 
bersifat umum. Hubungan itu juga dinyatakan dalam berbagai simbol aljabar, grafik, bentuk 
geometris, dan tabel. Oleh karena setiap representasi simbol itu memiliki tujuan dan sifatnya 
masing-masing, proses penerjemahannya sering menjadi sangat penting dan menentukan 
sesuai dengan situasi dan tugas yang harus dikerjakan. 

c. Bilangan (Quantity) berkaitan dengan hubungan bilangan dan pola bilangan, antara lain 
kemampuan untuk memahami ukuran, pola bilangan, dan segala sesuatu yang berhubungan 
dengan bilangan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghitung dan mengukur benda 
tertentu. Termasuk ke dalam konten bilangan ini adalah kemampuan bernalar secara 
kuantitatif, merepresentasikan sesuatu dalam angka, memahami langkah-langkah 
matematika, berhitung diluar kepala, dan melakukan penaksiran. 

d. Probabilitas dan ketidakpastian (Uncertainty) berhubungan dengan statistik dan probabilitas 
yang sering digunakan dalam masyarakat. 

Komponen proses dalam PISA dimaknai sebagai hal-hal atau langkah-langkah seseorang 
untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam situasi atau konteks tertentu dengan 
menggunakan matematika sebagai alat sehingga permasalahan itu dapat diselesaikan. Kemampuan 
matematis yang digunakan dalam penilaian proses matematika adalah sebagai berikut: 

a. Komunikasi (Communication), adalah kemampuan untuk mengkomunikasikan masalah 
hingga mengkomunikasikan penyelesaiannya. 

b. Matematisasi (Mathematizing), adalah kemampuan untuk yaitu mengubah (transform) 
permasalahan dari dunia nyata ke bentuk matematika dan sebaliknya 

c. Representasi (Representation), adalah kemampuan untuk menyajikan kembali suatu 
permasalahan atau suatu objek matematika melalui hal-hal seperti: memilih, menafsirkan, 
menerjemahkan, dan mempergunakan grafik, tabel, gambar, diagram, rumus, persamaan, 
maupun benda konkret untuk memotret permasalahan sehingga lebih jelas 

d. Penalaran dan Argumen (Reasoning and Argument), adalah kemampuan untuk menalar dan 
memberi alasan yang berakar pada kemampuan berpikir secara logis untuk melakukan 
analisis terhadap informasi untuk menghasilkan kesimpulan yang beralasan. 

e. Merumuskan strategi untuk memecahkan masalah (Devising strategies for solving problems), 
adalah kemampuan untuk menggunakan strategi untuk memecahkan masalah 
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f. Menggunakan bahasa simbolik, formal, dan teknik serta operasi (Using Symbolic, Formal and 
Technical Language and Operation), adalah kemampuan untuk memahami, 
menginterpretasikan, memanipulasi, dan menggunakan simbol-simbol matematika dalam 
pemecahan masalah.  

g. Menggunakan alat-alat matematika (Using Mathematics Tools), adalah kemampuan untuk 
menggunakan alat-alat matematika, misalnya melakukan pengukuran, operasi dan 
sebagainya. 

Komponen konteks dalam PISA dimaknai sebagai situasi yang tergambar dalam suatu 
permasalahan. Ada empat konteks yang menjadi focus, yaitu: 

a. Konteks pribadi (Personal), berhubungan langsung dengan kegiatan pribadi siswa dalam 
kehidupan sehari-hari, baik kegiatan sendiri, kegiatan dengan keluarga, maupun kegiatan 
dengan teman sebayanya. 

b. Konteks pekerjaan (Occupational), berkaitan dengan kehidupan di sekolah atau tempat 
lingkungan siswa bekerja. 

c. Konteks sosial (Social), berkaitan dengan penggunaan pengetahuan matematika dalam 
kehidupan bermasyarakat baik local, nasional, maupun global dalam kehidupan sehari-hari.  

d. Konteks ilmu pengetahuan (Scientific), berkaitan dengan kegiatan ilmiah yang lebih bersifat 
abstrak dan menuntut pemahaman dan penguasaan teori dalam melakukan pemecahan 
matematika. 

2. Brain-based Learning 
Jensen (2008) mendefinisikan brain-based learning sebagai berikut “Brain-based education 

is learning in accordance with the way the brain is naturally design to learn”. Brain-based learning 
adalah pembelajaran yang diselaraskan dengan cara kerja otak yang didesain secara alamiah untuk 
belajar. Disebutkan juga bahwa Brain-based learning merupakan strategi pembelajaran yang 
didasarkan pada prinsip-prinsip yang berasal dari suatu pemahaman tentang otak. (Jensen, 2008, 
hal. 4). 

Mengenai perancangan pembelajaran brain-based learning, menurut Birawa (Kuswidi, 
2015), ada 12 prinsip perancangannya, yaitu: (1) Perkaya lingkungan yang menstimulasi, (2) Tempat 
untuk belajar secara kelompok, (3) Menghubungkan lokasi dalam ruang dan luar ruangan, (4) 
Koridor dan ruang publik terdiri dari simbol komunitas sekolah bukan hanya slogan, (5) Tempat yang 
aman, (6) Tempat yang bervariasi, (7) Perubahan display, (8) Miliki semua sumber yang mungkin 
diperlukan, (9) Fleksibilitas, (10) Tempat untuk aktif/pasif, (11) Ruang personal, (12) Komunitas 
masyarakat. 

Prinsip model pembelajaran Brain-based Learning ini menjelaskan bahwa otak setiap 
manusia memiliki potensi untuk terus berkembang, maka dari itu guru perlu memperhatikan hal 
tersebut. Prinsip-prinsip tersebut dapat memberikan dampak positif bagi siswa seperti memiliki daya 
ingat yang kuat, pembelajaran yang menarik dan berkesan karena melibatkan pengalaman langsung 
maupun pemberian fakta-fakta yang nyata dalam kehidupan, serta memberikan pembelajaran yang 
menantang bagi siswa. 

Tiga instruksi penting ketika menerapkan Brain-based Learning di kelas menurut Caine et al 
adalah (1) Relaxed alertness, yaitu mengusahakan sebuah keadaan dimana siswa bisa “waspada 
tapi rileks”. Hal tersebut berguna untuk menghilangkan rasa takut pada diri siswa, sambil menjaga 
lingkungan agar tetap menarik dan menantang baginya, (2) Orchestrated immersion, yaitu 
menciptakan lingkungan belajar yang benar-benar membuat siswa merasa telah masuk ke dalam 
pengalaman edukatif secara langsung, dan (3) Active processing, yakni kegiatan yang 
memungkinkan siswa secara aktif melihat, mengkondisikan dan menginternalisasi informasi yang 
datang. (Sukoco, 2014, p. 154) 
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Jensen (Sunaryo & Nuraida, 2017, p. 94) bahwa langkah-langkah model Brain-based 
learning terdiri dari tujuh tahap, yaitu: 

a. Pra-pemaparan 
Pada tahap ini, siswa diberikan ulasan tentang pembelajaran baru sebelum benar-benar 
didalami lebih jauh. Tahap ini berfungsi untuk membantu otak mengembangkan peta 
konseptual yang lebih baik dan menyiapkan konsentrasi belajar siswa. 

b. Persiapan 
Pada tahap ini, guru/peneliti berusaha menciptakan keingintahuan dan kesenangan pada diri 
siswa serta menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. 

c. Inisiasi dan akuisisi 
Tahap ini merupakan tahap penciptaan koneksi. Tahap ini membantu siswa untuk 
membangun pengetahuan dan pemahaman awal. Pada tahap ini, Guru membagi siswa 
menjadi beberapa kelompok dan memberikan LKS untuk diisi dan didiskusikan siswa. 

d. Elaborasi 
Pada tahap ini siswa diberikan kesempatan pada otaknya untuk menyortir, menyelidiki, 
menganalisis dan memperdalam pelajaran. Singkatnya tahap ini adalah tahap pemrosesan 
informasi. 

e. Inkubasi dan memasukkan memori 
Tahap ini menekankan pentingnya waktu istirahat dan waktu untuk mengulang kembali, hal ini 
dikarenakan otak belajar paling efektif dari waktu ke waktu, bukan langsung pada sesaat. 
Selain itu diperlukan juga pengulangan pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

f. Verifikasi dan pengecekan keyakinan 
Pada tahap ini, guru mengecek pemahaman siswa dengan materi yang telah dipelajari. 

g. Perayaan dan integrasi 
Tahap ini menanamkan semua arti penting dari kecintaan terhadap belajar. 

Tahapan-tahapan pembelajaran di atas merupakan langkah-langkah inti dalam metode ini, 
adapun kegiatan-kegiatan pada setiap langkahnya dapat dikembangkan lebih variatif. 

3. Brain-based Learning terhadap Kemampuan Literasi Matematis 
Literasi matematis penting dikuasai siswa. Literasi matematis menuntut siswa menguasai 

dan menerapkan pengetahuan. Literasi matematis mendorong siswa untuk berpikir matematis, tidak 
sekedar menghafalkan rumus. Berdasarkan penyebab kesulitan siswa menyelesaikan literasi 
matematis dan berdasarkan teori atau ahli, upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan literasi 
matematis siswa adalah dengan pembelajaran dengan menekankan konsep, membiasakan siswa 
menyelesaikan persoalan matematika yang terkait dengan konteks, memotivasi siswa untuk belajar 
matematika dengan lebih giat dan mendalam. (Hapsari, p.91) 

Literasi matematis memerlukan pengetahuan yang mendalam. Untuk dapat mempunyai 
pengetahuan yang mendalam, siswa harus belajar lebih giat dan mendalam. Siswa belajar sambil 
berpikir. Salah satu tugas guru adalah memotivasi siswa untuk belajar giat dan mendalam serta 
berpikir. Memotivasi siswa dapat dilakukan dengan mengajar dengan sebaik mungkin, menanamkan 
pentingnya belajar matematika, memfasilitasi siswa belajar sambil berpikir, dan mengaitkan 
matematika dengan minat siswa. 

Tiga aspek penting literasi matematis yakni membuat model dan menemukan rumus 
matematika, menggunakan matematika dalam kehidupan sehari-hari, dan menafsirkan matematika 
dalam kehidupan sehari-hari dapat diterapkan dalam tahapan elaborasi dimana guru sebagai 
fasilitator harus menyiapkan permasalahan terkait materi pembelajaran yang berhubungan dengan 
kehidupan sehari-hari. 
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Tahap elaborasi dalam Brain-based learning dapat dikatakan sebagai tahapan penting 
dimana dalam tahap ini siswa diberikan kesempatan pada otaknya untuk menyortir, menyelidiki, 
menganalisis dan memperdalam pelajaran. Dalam tahapan elaborasi pula, siswa dapat melakukan 
proses matematis yaitu matematisasi, representasi, menggunakan bahasa simbolik, formal, dan 
teknik serta operasi, juga menggunakan alat-alat matematika pada saat menyelesaikan 
permasalahan yang diberikan oleh guru.  

Guru sendiri harus menciptakan situasi pembelajaran yang aktif dan bermakna serta 
diperkuat dengan tuntutan diskusi yang mengharuskan siswa berlatih menyampaikan ide/gagasan 
dan penyelesaian, mempertahankan argumen serta mengkritisi atau menganalisis ide yang 
disampaikan teman diskusi. Pada saat diskusi ini proses matematis yang terjadi adalah penalaran 
dan argumen serta merumuskan strategi untuk menyelesaikan masalah. Siswa secara bersama-
sama menyelesaikan masalah dengan mengoptimalkan kerja otak hingga mendapat solusi 
permasalahan. Maka setelah solusi ditemukan, siswa juga perlu mengkomunikasikan penyelesaian 
dari permasalahan tersebut.  

Selain itu, pada tahap persiapan guru juga dapat mendorong siswa untuk mengaitkan materi 
dengan kehidupan sehari-hari untuk kemudian dibuat model matematika, siswa juga dapat 
menafsirkan matematika dengan kehidupan sehari-hari. Pada tahapan verifikasi dan pengecekan 
keyakinan, untuk mengecek pemahaman siswa, guru dapat memberikan permasalahan baru yang 
sedikit lebih rumit kepada siswa. 

Terakhir yang perlu dipahami, bahwa dalam brain-based learning tidak dapat dipisah 
pisahkan tahapan pembelajarannya (tidak dapat diambil sebagian) dan bahkan tahap 
pembelajarannya harus urut, hal ini untuk menjamin maksimalnya penguasaan siswa dalam 
memahami matematika. Lebih lagi pada kemampuan literasi siswa dituntut untuk utuh dalam 
memahami matematika dari yang mendasar hingga konsep dan penerapannya dalam konteks nyata. 
 
KESIMPULAN 

Kemampuan literasi matematika adalah kemampuan individu untuk bernalar secara 
matematis dan juga untuk merumuskan, menerapkan, dan menafsirkan matematika dalam 
memecahkan masalah di berbagai konteks di dunia nyata. Kemampuan literasi matematika ini 
mencakup tiga aspek penting yaitu membuat model dan menemukan rumus matematika ketika 
menemui fenomena sehari-hari, menggunakan matematika dalam kehidupan sehari-hari, dan 
menafsirkan matematika dalam kehidupan sehari-hari. 

Brain-based Learning adalah model pembelajaran yang memanfaatkan seluruh fungsi otak 
yang didesain secara alamiah untuk belajar, dengan proses pembelajaran yang melibatkan 
pengalaman, menyenangkan, aktif dan bermakna dengan langkah-langkahnya yaitu pra-pemaparan, 
persiapan, inisiasi dan akuisisi, elaborasi, inkubasi dan memasukkan memori, verifikasi dan 
pengecekan keyakinan kemudian perayaan dan integrasi. 

Tahapan dalam Brain-based learning berkaitan dengan kemampuan matematis yang 
digunakan dalam penilaian proses matematika, yaitu pada tahap elaborasi dimana siswa dapat 
melakukan penalaran dan argumen serta merumuskan strategi untuk memecahkan masalah pada 
saat diskusi dan bertukar pikiran. Pada tahap ini juga siswa dapat melakukan matematisasi, 
representasi, menggunakan bahasa simbolik, formal, dan teknik serta operasi, juga menggunakan 
alat-alat matematika pada saat menyelesaikan masalah. Siswa juga dapat mengkomunikasikan hasil 
penyelesaian masalah tersebut. 

Selain itu, pada tahap persiapan guru juga dapat mendorong siswa untuk mengaitkan materi 
dengan kehidupan sehari-hari untuk kemudian dibuat model matematika, siswa juga dapat 
menafsirkan matematika dengan kehidupan sehari-hari. Pada tahapan verifikasi dan pengecekan 
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keyakinan, untuk mengecek pemahaman siswa, guru dapat memberikan permasalahan baru yang 
sedikit lebih rumit kepada siswa. 

 
DAFTAR PUSTAKA 
Hapsari, T. Literasi Matematis Siswa. 6[1], 84-94. Jurnal Euclid. Tersedia: 

https://www.researchgate.net/publication/33173555482_Literasi_Matematis_Siswa&ved=2a
hUKEwjnyOr1jtbxAhWbbn0KHWGD1EQFjADegQIHhAC&usg=AOvVaw1mxRcHxvpi2DluHZ
Tq_rZr 

Indrawati, F. (2020). Peningkatan kemampuan literasi matematika di era revolusi industri 4.0. 1 [1], 
382-386. Prosiding Seminar Nasional Sains. Tersedia: 
http://proceeding.unindra.ac.id/index.php/sinasis/article/view/4064 

Jenssen, E. (2008). Brain-based learning: The new paradigm of teaching (2nd ed.). California, USA: 
Corwin Press. Diambil dari 
https://books.google.co.id/books?id=gcshAQAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=brain%2Bba
sed%2Blearning%2Beric%2Bjensen&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwihw7S8_-
XtAhUOU30KHeFNB_4Q6AEwA3oECAMQAg 

Kuswidi, I. (2015). Brain-based learning untuk meningkatkan literasi matematis siswa. E-jurnal Al-
Jabar: Jurnal Pendidikan Matematika. 6[2], 195 - 202. Tersedia: 
http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/al-jabar/article/view/49 

Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD). (2018). PISA 2021 
mathematics framework. Tersedia. https://pisa2021-
maths.oecd.org/files/PISA%202021%20Mathematics%20Framework%20Draft.pdf 

Pernandes.O., & Asmara.A. (2020). Kemampuan Literasi Matematis Melalui Model Discovery 
Learning di SMP. Jurnal Pendidikan Matematika/ Raflesia. 5[1] 140-147. Tersedia: 
https://ejournal.unib.ac.id/sju/index.php/jpmr 

Mahmud. (2011). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: CV Pustaka Setia. 
Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: CV Alfabeta. 
Sukoco, H. (2014). Efektivitas pendekatan brain-based learning (BBL) ditinjau dari kemampuan 

komunikasi matematis siswa. Jurnal AgriSains, 2 [5], 148-165. Tersedia: 
https://ejurnal.mercubuana-yogya.ac.id/index.php/Agrisains/article/view/124 

Sunaryo, Y., & Nuraida I. (20017). Pengaruh penerapan model pembelajaran brain-based learning 
terhadap kemampuan pemecahan masalah matematik siswa. E-Jurnal Penelitian Pendidikan 
dan Pengajaran Matematika, 3[2], 89-96. Tersedia: jurnal.unsil.ac.id/index.php/jp3m 

  

http://proceeding.unindra.ac.id/index.php/sinasis/article/view/4064
https://books.google.co.id/books?id=gcshAQAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=brain%2Bbased%2Blearning%2Beric%2Bjensen&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwihw7S8_-XtAhUOU30KHeFNB_4Q6AEwA3oECAMQAg
https://books.google.co.id/books?id=gcshAQAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=brain%2Bbased%2Blearning%2Beric%2Bjensen&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwihw7S8_-XtAhUOU30KHeFNB_4Q6AEwA3oECAMQAg
https://books.google.co.id/books?id=gcshAQAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=brain%2Bbased%2Blearning%2Beric%2Bjensen&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwihw7S8_-XtAhUOU30KHeFNB_4Q6AEwA3oECAMQAg
https://ejournal.unib.ac.id/sju/index.php/jpmr


 

53 

ISBN  978-623-95169-3-2 

ANALISIS KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS  
DALAM MENYELESAIKAN SOAL CERITA  PADA MATERI PROGRAM LINIER 

 DITINJAU DARI GAYA KOGNITIF 
 
 

Elih Solihah1, Wahyudin2, dan Adang Effendi3 
1,2,3 Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia 

Email: elihsolihah@gmail.com 

 
 

ABSTRAK 
Dalam menyelesaikan soal cerita pada pembelajaran matematika sangat membutuhkan kemampuan pemecahan 
masalah matematis, dalam memecahkan masalah perlu memiliki pemahaman dan pengetahuan yang memadai, serta 
memiliki berbagai macam strategi yang dapat dipilih ketika menghadapi masalah yang berbeda. Solusi  kemampuan 
pemecahan masalah matematis memuat empat langkah fase penyelesaian diantaranya kemampuan memahami 
masalah, merencanakan penyelesaian masalah, melaksanakan rencana penyelesaian masalah, memeriksa kembali 
proses dan hasil.  Karakteristik yang dimiliki siswa berbeda-beda, salah satu tinjauan perbedaan ini adalah dari aspek-
aspek perseptual dan intelektual yang dapat diungkapkan berdasarkan gaya kognitif. Oleh karena itu, tujuan dari artikel 
ini adalah untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah matematis berdasarkan gaya kognitif Field Independent 
(FI), Field Independent samar (FIs), Field Dependent samar (FDs) dan Field Dependent (FD) dalam menyelesaikan soal 
cerita Program Linear.  
 
Kata Kunci:  Gaya Kognitif, Kemampuan Pemecahan Masalah. 

 
PENDAHULUAN  

Matematika merupakan suatu komponen mata pelajaran yang mempunyai peranan penting 
dalam pendidikan dan selalu saling terkait dengan mata pelajaran yang lain. Matematika merupakan 
bagian dari bidang studi yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka 
pendidikan matematika dapat melatih siswa untuk berpikir, bernalar, berargumentasi dan 
bernegosiasi serta memecahkan suatu masalah. 

Tujuan umum pembelajaran matematika yang dirumuskan dalam Permendiknas Nomor 22 
Tahun 2006 tentang Standar Isi, adalah agar siswa memiliki kemampuan, 1) memahami konsep 
matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma 
secara luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah, 2) menggunakan penalaran 
pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun 
bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika, 3) pemecahan masalah yang meliputi 
kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model dan 
menafsirkan solusi yang diperoleh, 4) mengkomunikasikan gagasan dan simbol, tabel, diagram, atau 
media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah, 5) memiliki sikap menghargai kegunaan 
matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam 
mempelajari matematika serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. 

Eka Resti Wulan, E.K., Anggraini, R.E., (2019) dalam Kurikulum 2013, tujuan pembelajaran 
matematika salah satunya adalah kemampuan pemecahan masalah, yang dalam NCTM (2000) 
berperan sebagai standar proses dalam pembelajaran matematika sekolah. Kemampuan 
pemecahan masalah bagi siswa perlu diupayakan agar siswa mampu mencari solusi berbagai 
permasalahan, baik pada bidang matematika maupun masalah dalam kehidupan sehari-hari yang 
semakin kompleks. Menurut NCTM (2000) indikator pemecahan masalah yaitu (1) membangun 
pengetahuan matematika baru melalui pemecahan masalah, (2) menerapkan dan menyesuaikan 
berbagai strategi yang tepat untuk memecahkan masalah, (3) memecahkan masalah yang timbul 
dalam matematika dan dalam konteks lain, dan (4) memantau dan merefleksikan proses pemecahan 
masalah matematika.  
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Pada saat memecahkan masalah, setiap individu memiliki karakteristik khas yang tidak 
dimiliki oleh individu lain. Untuk itu pengetahuan macam-macam strategi diperlukan agar 
pemecahan masalah berhasil dilakukan seseorang. Cara dan gaya berpikir tiap orang yang berbeda 
karena kemampuan berpikirnya juga tidak sama (Ngilawajan, 2013). Akibatnya, kemampuan 
pemecahan masalah siswa juga berbeda-beda. Salah satu tinjauan perbedaan ini adalah dari aspek-
aspek perseptual dan intelektual. Sesuai dengan tinjauan aspek perseptual dan intelektual tersebut, 
dikemukakan bahwa perbedaan individu dapat diungkapkan oleh tipe-tipe kognitif yang dikenal 
dengan gaya kognitif(cognitive style) (Herry, 2015). Gaya kognitif merupakan potensi apabila 
dimanfaatkan dalam upaya peningkatan keefektifan proses belajar mengajar, siswa akan mencapai 
hasil yang optimal apabila belajar sesuai dengan gaya belajar siswa. Witkin (1973: 2) 
mengungkapkan bahwa gaya kognitif dikategorikan menjadi gaya kognitif Field Independent (FI) dan 
Field Dependent (FD).  

Pengkategorian gaya kognitif siswa menurut Ratumanan ini akan dikombinasikan dengan 
fuzzy logic dimana fuzzy logic ini digunakan untuk memperluas jangkauan fungsi karakteristik 
sedemikian hingga fungsi tersebut akan mencakup bilangan real pada interval [0,1]. Pengkategorian 
gaya kognitif siswa ini dapat dilihat dari gambar dibawah ini: 

 
Gambar 1. Pengkategorian gaya kognitif siswa  

yang terdiri dari FD, FDs, FIs dan FI 

Satu di antara pembelajaran matematika yang dapat melatih dan mengembangkan 
kemampuan pemecahan masalah siswa adalah melalui soal cerita. Penyelesaian soal matematika 
berbentuk cerita memberikan pengalaman bagi siswa untuk memecahkan masalah matematika 
dalam kehidupan sehari-harinya. Menyelesaikan soal cerita pada materi program linier yang 
dimaksud adalah menyelesaikan soal dengan melalui urutan langkah-langkah: memahami soal dan 
mengerti apa yang ditanyakan dalam soal, dilanjutkan dengan pembuatan model matematika 
lengkap dengan tanda pertidaksamaannya, dan kemudian menyelesaikan komputasi dan aljabarnya 
dengan benar. 
 
METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunaka penelitian kepustakaan (Library Research) yang sering juga 
disebut dengan penelitian literatur. Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan 
hanya berdasarkan atas karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang telah maupun yang belum 
dipublikasikan yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi untuk diolah dan disajikan 
dalam bentuk jurnal yang terkait untuk memperoleh gagasan terkait teori kemampuan pemecahan 
masalah matematis. Analisis data yang dilakukan yaitu analisis riset dan deskriptif melalui literatur-
literatur yang ada pada jurnal. Menurut (Zed, 2004) pada riset pustaka (library research) penelitian 
pustaka tidak hanya untuk langkah awal menyiapkan kerangka penelitian (research design) akan 
tetapi sekaligus memanfaatkan sumber – sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian  
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HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN  
1. Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis  

Pemecahan masalah secara sederhana merupakan proses penerimaan masalah 
sebagai tantangan untuk memecahkannya (Budi Usodo 2011). Pemecahan masalah melibatkan 
proses berpikir dan melibatkan penuh usaha Problem solving is the cognitive process (Maarten 
W, 1994). Hal ini mengartikan bahwa tanpa proses berpikir dan tanpa usaha yang penuh, maka 
bukan dikatakan memecahkan masalah. (Budi Usodo 2011). Sumarmo (2000: 8) berpendapat 
bahwa pemecahan masalah adalah suatu proses untuk mengatasi kesulitan yang ditemui untuk 
mencapai suatu tujuan yang diinginkan.   

Indikator yang akan digunakan dalan penelitian ini adalah indikator menurut Polya 
(Sunandar, Zaenuri, & Dwidayati, 2018) yang  memuat empat langkah fase penyelesaian, 1) 
Memahami masalah (understanding theproblem) merujuk pada apa yang diketahui, apa yang 
ditanyakan, apakah informasi cukup, kondisi (syarat) apa yang harus dipenuhi, menyatakan 
kembali masalah asli dalam bentuk yang lebih operasional (dapat dipecahkan). 2) 
Merencanakan penyelesaian (devise a plan), menghubungkan antara data yang diketahui 
dengan permasalahan yang ada. Lalu rumus/teorema apa yang akan digunakan, dan coba 
untuk berfikir masalah yang hampir sama dengan permasalahan yang akan dicari. 3) 
Menyelesaikan masalah sesuai dengan rencana (carry out the plan) merujuk pada penyelesaian 
permasalahan matematika menggunakan model matematika yang telah disusun. 4) Melakukan 
pengecekan kembali (looking back)  pada setiap langkah yang telah dikerjakan merujuk pada 
menganalisis dan mengevaluasi apakah prosedur lain yang lebih efektif, apakah prosedur yang 
dibuat dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah sejenis, atau apakah prosedur dapat 
dibuat generalisasinya. 

2. Gaya Kognitif 
Menurut Budi Usodo (Desmita, 2006) gaya kognitif adalah karakteristik individu dalam 

penggunaan fungsi kognitif (berpikir, mengingat, memecahkan masalah, membuat keputusan, 
mengorganisasi dan memproses informasi, dan seterusnya) yang bersifat konsisten dan 
berlangsung lama. Menurut Woolfolk (Susanto, 2015) gaya kognitif adalah bagaimana 
seseorang menerima dan mengorganisasikan informasi dari dunia sekitanya. Dapat disimpulkan 
gaya kognitif adalah cara yang khas pemfungsian kegiatan perseptual (kebiasaan memberikan 
perhatian, menerima, menangkap, merasakan, menyeleksi, mengorganisasi, mengubah bentuk 
informasi intelektual) atau karakteristik individu dalam menerima, menyimpan maupun 
menggunakan informasi untuk menanggapi berbagai jenis situasi lingkungannya. Berdasarkan 
cara pengelompokkan ini, gaya kognitif dikategorikan menjadi 2 kelompok yaitu gaya kognitif 
Field Independent (FI) dan Field  Dependent (FD).  
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Tabel 1. Karakteristik Gaya Kognitif  Field Independent dan Field Dependent  

Tipe : Field Independent Tipe : Field Dependent 

Kurang dipengaruhi oleh lingkungan dan 
oleh pendidikan dimasa lampau. 

Sangat dipengaruhi oleh lingkungan 
banyak bergantung pada pendidikan 
sewaktu kecil. 

Dididik untuk berdiri sendiri dan 
mempunyai otonomi atas tindakannya. 

Dididik untuk selalu memperhatikan 
orang lain. 
 

Tidak peduli akan norma-norma orang 
lain. 
 

Mengingat hal-hal dalam konteks social, 
misalnya gadis : mengenakan rok 
menurut panjang yang lazim. 

Berbicara cepat tanpa menghiraukan 
daya tangkap orang lain. 

Bicara lambat agar dapat dipahami orang 
lain 

Kurang mementingkan hubungan social, 
sesuai untuk jabatan dalam bidang 
matematika, science, insinyur. 

Mempunyai hubungan social yang luas 
cocok untuk bekerja dalam bidang 
guidance, counseling, 
pendidikan dan social. 

Lebih sesuai memilih psikologi 
eksperimental. 

Lebih cocok untuk memilih psikologi 
klinis. 

Banyak pria, namun yang overlapping. Lebih banyak terdapat dikalangan 
wanita. 

Lebih cepat memilih bidang mayornya. 
 

Lebih sukar memastikan bidang 
mayornya dan sering pindah jurusan. 

Dapat juga menghargai hubungan 
humanitas dan lmu-ilmu social, walaupun 
lebih cenderung kepada matematika dan 
ilmu pengetahuan alam. 

Tidak senang pelajaran matematika, 
lebih menyukai bidang humanitas dan 
ilmu-ilmu social. 
 

Guru yang field independent cenderung 
untuk membrikan kuliah, menyampaikan 
pelajaran dengan memberitahukannya. 

Guru yang field dependent cenderung 
diskusi,  demokratis. 

Tidak memerlukan petunjuk yang 
terperinci. 
 

Memerlukan petunjuk yang lebih banyak 
untuk memahami sesuatu, bahan 
hendaknya tersusun langkah demi 
langkah. 

Dapat menerima kritik demi perbaikan. 
 

Lebih peka akan kritik dan perlu 
mendapat dorongan, kritik jangan 
bersifat pribadi. 

 
KESIMPULAN  

Kemampuan pemecahan masalah merupakan salah satu kompetensi dasar yang harus 
dicapai peserta didik dalam pembelajaran. Kemampuan pemecahan masalah matematis merupakan 
salah satu kemampuan matematis yang harus dimiliki siswa karena kemampuan pemecahan 
masalah dapat meningkatkan kualitas peserta didik untuk menemukan solusi dan memahami setiap 
materi pembelajaran. Kemampuan Siswa dengan gaya kognitif Field Independent (FI) mempunyai 
kemampuan pemecahan masalah matematika cenderung memilih belajar individual, menanggapi 
dengan baik, dan bebas (tidak bergantung pada orang lain). Kemampuan Siswa dengan gaya 
kognitif Field Independent samar (FIs) mempunyai kemampuan pemecahan masalah matematika 
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cenderung memilih belajar individual, menanggapi dengan cukup baik, dan bebas (tidak bergantung 
pada orang lain). Kemampuan Siswa dengan gaya kognitif Field Dependent (FDs) mempunyai 
kemampuan pemecahan masalah matematika cenderung mengingat hal-hal dalam konteks social, 
memilih belajar dalam kelompok dengan baik dan sesering mungkin berinteraksi dengan siswa lain 
atau guru, memerlukan ganjaran atau penguatan yang bersifat ekstrinsik. Siswa dengan gaya 
kognitif Field Dependent (FD) mempunyai kemampuan pemecahan masalah cenderung memilih 
belajar dalam kelompok dengan cukup baik dan berinteraksi dengan siswa lain atau guru, 
memerlukan ganjaran atau penguatan yang bersifat ekstrinsik. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pengaruh kemampuan pemahaman konsep matematis antara 
kelas yang memperoleh pembelajaran menggunakan  model Blanded Learning berbantuan  Media Zoom Meeting 
dengan  kelas  yang memperoleh pembelajaran langsung. Penelitian ini adalah penelitian kuasi eksperimen dengan 
variabel terikat berupa kemampuan pemahaman konsep matematis serta variabel bebasnya adalah model Blanded 
Learning berbantuan Media Zoom Meeting . Desain penelitian yang digunakan adalah Pretest Posttest Control Group 
Design. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMPN 1 Cikatomas pada semester genap Tahun 
Ajaran 2020/2021. Penentuan kelas eksperimen dan kontrol menggunakan teknik purposive sampling. Terpilih sebanyak 
44 siswa yang terbagi dalam dua kelas yaitu 22 siswa kelas VII C sebagai kelas eksperimen dan 22 siswa kelas VII D 
sebagai kelas kontrol. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes kemampuan pemahaman konsep 
matematis. Perolehan data pretest dan posttest kemudian dijadikan syarat untuk melihat adanya perbedaan pengaruh 
dengan dilakukan uji-t. Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa terdapat perbedaan pengaruh 
antara siswa yang memperoleh pembelajaran menggunakan  model blanded learning berbantuan media zoom meeting 
dengan siswa yang memperoleh pembelajaran menggunakan  model pembelajaran langsung terhadap kemampuan 
pemahaman konsep matematis siswa 
 
Kata Kunci: Blanded Learning, Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis, Zoom Meeting. 

 
PENDAHULUAN 

Di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, disebutkan 
bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 
proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,  bangsa dan negara. Tanpa pendidikan manusia 
tidak mampu mengembangkan fitrahnya sebagai insan pedagogik yang perlu dididik dan mendidik. 
Fungsi dan tujuan Pendidikan menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional adalah bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan 
dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia 
yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 
kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.  

Matematika merupakan salah satu bidang studi yang ada pada semua jenjang pendidikan, 
mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Bahkan matematika diajarkan di taman 
kanak-kanak secara informal. Belajar matematika merupakan suatu syarat cukup untuk melanjutkan 
pendidikan ke jenjang berikutnya. Karena dengan belajar matematika, kita akan belajar bernalar 
secara kritis, kreatif, dan aktif. Guru sebagai pendidik memiliki peran yang sangat penting dalam 
pengajaran mata pelajaran Matematika. Pada tingkat kecerdasan atau tingkat kognitif erat kaitannya 
dengan proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar harus mampu menumbuhkan 
pemahaman peserta didik secara konkrit agar memperoleh hasil yang maksimal.Salah satu tugas 
guru agar tercapainya tujuan pendidikan nasional adalah menciptakan strategi dan suasana belajar 
yang mudah diterima, menyenangkan dan tidak membosankan terutama dalam pembelajaran 
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matematika. Oleh karena itu pemilihan metode, strategi dan pendekatan dalam situasi kelas yang 
bersangkutan sangat penting. Jika pemahaman konkrit peserta didik sudah tumbuh, maka akan 
berdampak positif pada tercapainya tujuan pembelajaran. 

Tujuan dalam pembelajaran matematika yang dianggap penting oleh guru adalah 
pemahaman konsep matematika. Pemahaman konsep dalam matematika merupakan hal yang 
paling mendasar dalam mempelajari matematika. Dengan memahami konsep, siswa bisa 
mengembangkan kemampuannya dalam belajar matematika dan menerapkan konsep tersebut 
untuk menyelesaikan permasalahan matematis dan mengaitkan konsep dengan konsep yang lain. 
Pemahaman konsep matematis adalah kemampuan menyatakan ulang kembali konsep yang sudah 
dipelajari selama proses pembelajaran matematika, mampu mengklasifikasi suatu objek apakah 
termasuk contoh maupun non contoh, mampu menyatakan konsep dalam berbagai bentuk dengan 
menggunakan prosedur tertentu.  Pengertian ini sejalan dengan Bloom (dalam Putri, 2017:105) 
bahwa pemahaman konsep dapat dilihat dari kemampuan siswa dalam : (1) menyatakan ulang 
konsep yang telah dipelajari, (2) memberikan contoh atau contoh kontra (bukan contoh) dari konsep 
yang dipelajari, (3) mengklasifikasikan objek-objek berdasarkan dipenuhi tidaknya persyaratan yang 
membentuk konsep tersebut, (4) menyajikan konsep dalam berbagai macam bentuk representasi 
matematis (tabel, grafik, diagram, gambar, sketsa, model matematika, atau cara lainnya), (5) 
kemampuan mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup suatu konsep, (6) mengaitkan berbagai 
konsep dalam matematika maupun di luar matematika, dan (7) menerapkan konsep secara 
algoritma. 

Tingkat pemahaman konsep matematis siswa pada mata pelajaran matematka ini sangat 
rendah. Untuk itu upaya yang dilakukan peneliti untuk mengatasi permasalahan rendahnya 
kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yaitu dengan menerapkan model pembelajaran 
Blanded Learning dengan berbantuan media Zoom Meeting. Blanded Learning adalah sebagai suatu 
pembelajaran yang menggabungkan atau mengombinasikan pembelajaran tatap muka (face to face) 
dengan media TIK, seperti komputer (online maupun offline), multimedia, kelas virtual, internet dan 
sebagainya (Amin, 2017:58). Haqien dan Rahman (2020:52), Zoom Meeting sendiri merupakan 
sebuah media pembelajaran menggunakan video. Dalam aplikasi Zoom Meeting ini kita bisa 
berkomunikasi langsung dengan siapapun  lewat video. Oleh karena itu, memang cocok digunakan 
sebagai media pembelajaran. 

Melalui model pembelajaran Blanded Learning berbantun Media Zoom Meeting yang 
diharapkan dapat membantu pemahaman konsep matematis siswa dalam materi Segiempat dan 
Segitiga khususnya dan merangsang minat motivasi siswa dalam belajar sehingga proses belajar 
berjalan dengan lancar, menyenangkan, dan hasil belajar yang dicapai siswa akan lebih baik lagi. 
 
METODE PENELITIAN  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kuasi Eksperimen atau Eksperimen 
Semu, dengan menggunakan desain penelitian NonEquivalent Control Group Design. Dalam 
pelaksanaannya kelas eksperimen diberikan perlakuan dengan model pembelajaran Blanded 
Learning berbantuan media Zoom Meeting, sedangkan kelas kontrol diberi perlakuan dengan model 
pembelajaran langsung. Pemberian pretest dilakukan sebelum diberikan perlakuan untuk 
memperoleh data awal kemampuan pemahaman konsep matematis siswa, sedangkan pemberian 
posttest dilakukan setelah diberikan perlakuan untuk mendapatkan data akhir pemahaman konsep 
matematis siswa.   



 

60 

ISBN  978-623-95169-3-2 

Adapun desain penelitian ini menurut Sugiyono (2016:116) adalah sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Desain Penelitian Pretest-Postest Control Group Design. 
 

Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII C dan  VII D SMPN 1 Cikatomas. Kelas 
VII C sebagai kelas eksperimen dan pada VII D sebagai kelas kontrol. Untuk memperoleh data yang 
akurat setelah menyusun instrumen tes, maka instrumen tersebut harus diuji validasi terlebih dahulu. 
Pada penelitian ini, soal tes diujicobakan dengan menggunakan tiga metode pengujian validitas yaitu 
validitas isi ( content validity ), validitas muka ( face validity ), dan validitas konstruksi psikologi ( 
contrast validity ). Penentuan validitas instrumen penelitian ini dilakukan berdasarkan pertimbangan 
para ahli ( expert judgement ) yaitu berdasarkan pertimbangan dosen pembimbing dan guru 
matematika. Dapat diketahui soal yang valid, soal yang memenuhi syarat valid berjumlah 14 soal 
dan dapat digunakan sebagai soal pretest dan posttest. Pretest merupakan data awal yang 
diperoleh sebelum siswa diberi perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran Blanded 
learning berbantuan media zoom meeting. Posttest merupakan data akhir yang diperoleh setelah 
siswa diberi perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran Blanded learning berbantuan 
media zoom meeting. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas yakni untuk 
mengetahui data yang digunakan berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang digunakan 
dalam penelitian ini yaitu Uji Saphiro Wilk.Kemudian menggunakan uji homogenitas varians untuk 
mengetahui apakah sampel diperoleh dari populasi yang homogen. Salah satu uji homogenitas 
varians yang dapat dipergunakan adalah uji Lavene . Kriteria dalam pengujian ini adalah jika nilai 

signifikansi  ≥  0,05, maka 𝐻0diterima dan jika nilai signifikansi <  0,05, maka 𝐻0ditolak. Untuk 

taraf signifikan 5% dan uji T yakni untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata pada 
hasil belajar matematika.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian diawali dengan melakukan pembelajaran terhadap kedua kelas yaitu kelas 
eksperimen dan kelas kontrol diberikan pretest berbentuk soal essay untuk mengetahui seberapa 
besar tingkatan hasil belajar siswa pada materi pelajaran Segiempat dan Segitiga. Pada akhir 
pembelajaran, kedua kelas tersebut diberikan posttest berupa soal yang sama dengan soal pretest.  

Berikut hasil data yang diperoleh pada penelitian di kelas eksperimen dan kelas kontrol 
dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

 
Tabel 1. Nilai Signifikansi Data Pretset Dan Postest  

Kelas 
Hasil Data 

Pretest Postest 

Eksperimen dan 
Kontrol 

0,077 0,000 

 
Berdasarkan hasil perhitungan uji dua kesamaan dua rata-rata (uji-t) pada data pretest kelas 

eksperimen dan kelas kontrol yang tersaji pada Tabel 1 diperoleh nilai signifikansi 0,077 ≥  0,05 

maka 𝐻0diterima, artinya tidak terdapat perbedaan kemampuan awal pemahaman konsep 

O  O 

O O 
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matematis siswa antara model pembelajaran Blanded Learning berbantuan media Zoom Meeting 
dengan pembelajaran langsung. 

Pada pelaksanaan postest mengalami peningkatan antara kelas eksperimen dan kelas 
kontrol. Kelas eksperimen mengalami peningkatan lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol 

setelah pelaksaanaan postest, dapat dilihat pada Tabel 1 diperoleh nilai signifikansi 0,000 < 0,05 
maka 𝐻0ditolak, artinya terdapat perbedaan pengaruh pembelajaran dengan model blanded 
learning berbantuan media zoom meeting dan model pembelajaran langsung terhadap kemampuan 
pemahaman konsep matematis siswa. 

Dapat disimpulkan bahwa kelas eksperimen dan kelas kontrol mempunyai kemampuan awal 
yang sama, sebelum diberi perlakuan terhadap perbedaan pengaruh pemahaman konsep matematis 
siswa pada kelas eksperimen yang menggunakan model blanded learning berbantuan media zoom 
meeting dengan kelas kontrol yang menggunakan pembelajaran langsung. Adanya perlakuan yang 
berbeda maka terdapat perbedaan pengaruh pemahaman konsep matematis siswa antara kelas 
eksperimen dan kelas kontrol. Perbedaan terjadi karena pada proses pembelajaran di kelas 
eksperimen menggunakan model pembelajaran blanded learning berbantuan media zoom meeting 
sehingga siswa memperoleh peningkatan pemahaman konsep matematis terhadap materi yang 
dipelajari dan mengeksplorasi ide serta pendapat yang disampaikan. Dilihat dari hasil penelitian, 
bahwa materi segiempat dan segitiga lebih efektif jika menggunakan model pembelajaran blanded 
learning berbantuan media zoom meeting, sehingga proses pembelajaran menjadi bermakna. Hal ini 
sejalan dengan yang dikemukakan Izuddin (2012)  Blanded learning adalah suatu pendekatan yang 
fleksibel untuk merancang program yang mendukung campuran dari berbagai waktu dan tempat 
untuk belajar. 

Sebelum diberi perlakuan, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas pada data pretest. Pada 

analisis data awal uji normalitas di kelas eksperimen diperoleh nilai signifikansi 0,144 sedangkan 
pada kelas kontrol diperoleh nilai signifikansi 0,157. Kedua nilai signifikansi tersebut lebih dari 0,05 
sehingga kedua data pada kelas kontrol dan eksperimen dikatakan berdistribusi normal. Pada 

analisis data akhir posttest pada kelas eksperimen diperoleh nilai signifikansi 0,062 sedangkan 

pada kelas kontrol diperoleh 0,099. Kedua nilia signifikansi tersebut lebih dari 0,05 sehingga kedua 
data pada kelas kontrol dan eksperimen dikatakan berdistribusi normal. 

Kemudian setelah analisis uji normalitas dilakukan uji homogenitas yang bertujuan untuk 
membuktikan bahwa kedua kelas sampel tersebut diperoleh dari populasi yang homogen. 
Berdasarkan uji homogenitas, pada analisis data awal uji homogenitas diperoleh nilai signifikansi 

0,908 sedangkan pada analisis data akhir uji homogenitas diperoleh nilai siginifikansi 0,328 Kedua 

nilai signifikansi tersebut lebih dari 0,05 sehingga kedua sampel berasal dari populasi yang 
homogen. 

Berdasarkan hasil perhitungan uji dua kesamaan dua rata-rata (uji-t) data pretest kelas 

eksperimen dan kelas kontrol diperoleh nilai signifikansi 0,077 ≥  0,05 maka 𝐻0diterima, artinya 
tidak terdapat perbedaan kemampuan awal pemahaman konsep matematis siswa antara model 
pembelajaran Blanded Learning berbantuan media Zoom Meeting dengan pembelajaran langsung. 
Kemudian Berdasarkan hasil perhitungan uji perbedaan rata-rata (uji-t) data postest kelas 

eksperimen dan kelas kontrol diperoleh nilai signifikansi 0.000 < 0.05 maka 𝐻0ditolak, artinya 
terdapat perbedaan pengaruh pembelajaran dengan model blanded learning berbantuan media 
zoom meeting dan model pembelajaran langsung terhadap kemampuan pemahaman konsep 
matematis siswa. 

Dengan demikian, model pembelajaran blanded lerning berbantuan media zoom meeting 
yang digunakan peneliti terbukti mampu untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep 
matematis siswa, hal ini dapat terlihat pada kelas eksperimen yang dalam pembelajarannya 
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mendapatkan perlakuan sehingga siswa mampu memahami konsep matematis dalam materi 
segiempat dan segitiga.  

Murnaka dan Dewi (2018:164) penanaman konsep yang sudah baik akan mampu 
mengantarkan siswa pada ketertarikan mereka terhadap suatu materi yang sedang dipelajari saat 
itu. Siswa yang belum memahami konsep akan mengalami kesulitan untuk menuju proses 
pembelajaran yang lebih tinggi. Oleh karena itu, kemampuan pemahaman konsep matematis sangat 
penting untuk ditingkatkan dalam pembelajaran matematika. 
 
KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, diperoleh simpulan bahwa terdapat 
perbedaan pengaruh pembelajaran dengan model blanded learning berbantuan media zoom 
meeting dengan pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran langsung terhadap 
kemampuan pemahaman konsep matematis siswa pada materi segiempat dan segitiga. 
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ABSTRAK 
Matematika tidak terlepas dari kemampuan memecahkan masalah yang diberikan oleh Guru atau Dosen terhadap 
peserta didiknya, soal matematika yang harus diselesaikan peserta didik dilakukan secara bertahap langkah demi 
langkah tidak hanya mengutamakan hasil akhirnya saja. Kemampuan pemecahan masalah merupakan salah satu 
kemampuan yang telah ditentukan oleh NCTM dalam menilai kognitif peserta didik. Dalam melaksanakan penyelesaian 
soal pemecahan masalah terdapat indikator yang harus dikuasai oleh peserta didik, yaitu 1) mengidentifikasi unsur yang 
diketahui, ditanyakan, dan kecukupan unsur yang diperlukan, 2) merumuskan masalah matematika, 3) menerapkan 
strategi penyelesaian masalah di dalam dan diluar matematika, 4) menjelaskan hasil pemecahan masalah. Metode 
penelitian yang digunakan adalah literatur study dengan mengambil kemampuan pemecahan masalah matematis, 
dengan melihat korelasi dengan lima teka-teki klasik filsafat matematika yaitu; Menciptakan/ Menemukan, Keterbatasan/ 
Ketakterbatasan, Objek/ Proses, Perubahan dan keberadaan/ Ketiadaan. Hasil penelitian yang diperoleh adalah 1) ketika 
kita memecahkan masalah matematika, kita mengatakan bahwa solusinya adalah "ditemukan", 2) bukan ketakterbatasan 
yang dihasilkan oleh pikiran/otak kita, tetapi gagasan tentang yang tak terbatas, 3) permasalahan yang dihadapi terdapat 
interaksi dialektik antara objek dan proses, 4) matematika tumbuh dan berubah, angka-angka berubah, 5) Dalam 
matematika, ketiadaan biasanya merupakan masalah kemustahilan. 
 
Kata Kunci: Kemampuan pemecahan masalah, teka-teki klasik, filsafat matematika 

 
PENDAHULUAN 

Permendikbud Nomor 58 tahun 2014 menyebutkan bahwa tujuan dalam mempelajari 
pelajaran matematika adalah peserta didik mampu mempunyai kemampuan memecahkan masalah 
matematika berupa kemampuan memahami suatu masalah, menyusun model matematika, 
menerapkan strategi untuk menyelesaikan masalah dan menginterpretasi solusi yang diperoleh.  

Dalam memecahkan suatu masalah merupakan salah satu kemampuan dasar matematis 
yang harus dikuasai peserta didik sekolah menengah (Fatmala et al., 2020). Pentingnya 
kemampuan pemecahan masalah juga dapat dilihat dari hampir setiap standar kompetensi dan 
kompetensi dasar yang telah ditetapkan dari setiap materi dalam pelajaran matematika, setiap 
materi terdapat aspek kemampuan pemecahan masalah.  

Mata pelajaran matematika yang dipelajari sejak mulai pendidikan dasar sampai tinggi 
mengasah banyak kemampuan diantaranya kemampuan pemahaman konsep, daya berpikir kritis, 
pemecahan masalah dan lain sebagainya. Pada masa sekarang kemampuan pemecahan masalah 
sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, karena pada prinsipnya kehidupan sendiri 
merupakan sumber masalah (Jana & Fahmawati, 2020).  

Pada saat guru meminta peserta didiknya untuk menyelesaikan soal non rutin siswa kurang 
mampu menyelesaikannya. Soal non rutin merupakan soal yang untuk menyelesaikannya 
diperlukan pemikiran lebih lanjut, lebih tinggi dari soal yang dicontohkan dalam proses 
pembelajaran. Dalam pembelajaran guru jarang memberikan peserta didik pada suatu masalah 
sehari-hari yang dekat dengan kehidupan peserta didik dan tidak memperhatikan kemampuan 
pemecahan masalahnya (Suryani et al., 2020). 

Terdapat empat tahap pemecahan masalah yaitu; (1) memahami masalah, (2) 
merencanakan pemecahan, (3) melaksanakan rencana, (4) memeriksa Kembali (Alacacı & Doğruel, 
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2011) (Simamora et al., 2017) (Lohman & Finkelstein, 2000). Diagram pemecahan masalah Polya 
dapat dilihat pada Gambar 1. 

 
Gambar 1. Diagram Tahap Pemecahan Masalah Polya 

Pada Gambar 1 tahap pemecahan Polya dimulai dari Memahami masalah (understand the 
problem). Tahap pertama pada penyelesaian masalah adalah memahami soal. Siswa perlu 
mengidentifikasi apa yang diketahui, apa saja yang ada, jumlah, hubungan dan nilai-nilai yang 
terkait serta apa yang sedang mereka cari. Tahap kedua adalah Membuat rencana (devise a plan). 
Siswa perlu mengidentifikasi operasi yang terlibat serta strategi yang diperlukan untuk 
menyelesaikan masalah yang diberikan. Tahap ketiga adalah Melaksanakan rencana (carry out the 
plan), apa yang diterapkan jelaslah tergantung pada apa yang telah direncanakan sebelumnya. 
Tahap keempat adalah Melihat kembali (looking back), mengecek kembali langkah-langkah yang 
sebelumnya 

Hasil penelitian yang dilakukan (Fatmala et al., 2020) menunjukan bahwa hasil dari 
kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik banyak yang keliru dalam melakukan 
perhitungan penyelesaian masalah, selain itu peserta didik rata-rata tidak memeriksa kembali 
jawaban yang telah kerjakan. Hasil penelitian (Setyaningrum & Mampouw, 2020) subjek mampu 
menggunakan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya ketika menuliskan informasi yang telah 
diidentifikasi yaitu dengan menyatakan pengetahuan awal yang dibutuhkan untuk memecahkan 
masalah dan mengetahui alasan penggunaan pengetahuan awal tersebut. 

Hasil penelitian (Setiawan et al., 2021) bahwa secara umum kemampuan awal peserta 
didik, yaitu memahami masalah dan merencanakan penyelesaian, sudah cukup baik. Hal ini 
menggambarkan secara umum peserta didik mempunyai potensi yang cukup bagus untuk dapat 
menyelesaikan berbagai masalah yang berkaitan dengan teori bilangan secara khusus maupun 
yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, potensi yang cukup bagus ini belum 
ditunjang dengan kemampuan perhitungan yang baik sehingga pembuatan kesimpulan masih 
keliru. 

Hasil dari penelitian (Liyana & Ferdianto, 2018) diperoleh bahwa setiap indikator pada soal 
memiliki kesulitan masing masing untuk diselesaikan oleh peserta didik. Dan kemampuan peserta 
didik dalam pemecahan masalah matematis memiliki berbagai tingkatan yang berbeda. Terbiasanya 
peserta didik menghadapi masalah akan terbiasa pula peserta didik dalam memecahkan masalah 
tersebut. 

Kemampuan anak dalam memecahkan masalah (problem solving) dapat juga 
meningkatkan kemampuan kognitifnya, baik dalam kemampuan berpikir maupun kreativitasnya 
dalam memecahkan masalahnya sendiri, mereka masih memerlukan bantuan dari orang tua atau 
guru dalam menerapkan problem solving di dalam masalah sehari-hari.  



 

65 

ISBN  978-623-95169-3-2 

Perkembangan kognitif mengajarkan anak belajar memperoleh dan menggunakan bentuk-
bentuk representasi yang mewakili objek yang dihadapinya, dimulai dari bentuk yang sederhana 
yaitu menyelesaikan kepingan puzzle secara mandiri dan selesai dengan benar. Permainan puzzle 
yang dilakukan dengan cara menyusun kembali potongan gambar dapat melatih kemampuan anak 
dalam menyelesaikan sebuah masalah. Puzzle merupakan permainan teka-teki yang dapat menjadi 
media bagi pendidik maupun orangtua untuk melatih anak menjadi lebih mandiri dan membantu 
anak mengasah kemampuan pemecahan masalah. Saat anak sedang menyusun potongan puzzle, 
secara otomatis anak akan berpikir potongan gambar bagian mana yang pas untuk diterapkan 
dalam papan puzzle sehingga menghasilkan gambar atau bentuk yang sempurna.  

Aktivitas anak dalam menggunakan media puzzle ini merupakan salah satu cara dalam 
memberikan stimulus kepada anak usia dini sehingga akan memunculkan respons berupa 
peningkatan aktivitas anak dalam proses pembelajaran (Lestari, 2020). Peningkatan kemampuan 
pemecahan masalah dikarenakan pada penggunaan media puzzle saat bermain terjadilah proses 
membangun pengetahuan yang sudah dimiliki dan membangun pengetahuan baru dengan anak 
mengaitkan pengetahuan yang sudah didapatkan dengan keterampilan yang nyata dan dilakukan 
langsung oleh anak. 
 
METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan adalah literatur study dengan menggunakan data dari 
artikel yang berasal dari jurnal, kemampuan matematis yang digunakan dalam penelitian ini 
mengambil kemampuan pemecahan masalah, analisis yang digunakan dengan melihat korelasi 
antara kemampuan pemecahan masalah matematika dengan lima teka-teki klasik filsafat 
matematika yaitu; Menciptakan/ Menemukan, Keterbatasan/ Ketakterbatasan, Objek/ Proses, 
Perubahan dan keberadaan/ Ketiadaan. Indikator kemampuan pemecahan masalah yang 
digunakan akan dilihat korelasinya dengan teka-teki filsafat matematika. Soal yang digunakan 
adalah soal uraian tentang kehidupan sehari-hari.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Teori Bilangan merupakan cabang ilmu matematika yang mempelajari sifat-sifat, hubungan, 
dan jenis-jenis bagian dari bilangan (Setiyawan & Wijayanti, 2020). Hasil kunci dari teori bilangan 
menunjukkan bahwa bilangan prima merupakan faktor pembentuk bilangan bulat positif. Hal ini 
termuat dalam teorema fundamental aritmatika yang mengatakan bahwa setiap bilangan bulat 
secara unik dapat ditulis sebagai perkalian beberapa bilangan prima. 

Dalam mempelajari teori bilangan, tentunya dibutuhkan beberapa kemampuan berpikir 
matematis diantaranya kemampuan pemecahan masalah. Karena jika dilihat dari tujuan perkuliahan 
teori bilangan, mahasiswa harus sering dihadapkan dengan permasalahan - permasalahan 
matematis. 

1. Menciptakan/ Menemukan 
Apakah matematika diciptakan atau ditemukan? Masalah ini terus diperdebatkan, argumen 

tersebut terus diperdebatkan oleh pendukung Plato & anti-plato. Matematika telah ada sebelumnya, 
dan kita bisa menemukannya tanpa harus menciptakannya (Reuben, 1997). 

Tentukan nilai maksimum dari z = 5x + 3y, dengan syarat : x + 2y ≤ 8, x + y ≤ 6, x ≥ 0 dan y 
≥ 0 Dalam soal siswa diminta menentukan nilai maksimum jika diketahui persamaan-persamaan. 
Soal ini merupakan Indikator kemampuan pemecahan masalah matematis pada soal menerapkan 
strategi untuk menyelesaikan dalam atau diluar matematika. Dalam indikator ini siswa diharapkan 
memiliki langkah-langkah atau strategi yang sudah direncanakan untuk menyelesaikan soal. 

Setiap siswa menyelesaikan dengan caranya untuk mencari luas tersebut. Padahal mereka 
berbeda caranya dan hasilnya sama. Jika siswa dengan jawaban berbeda, maka telah melakukan 
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kesalahan. Setelah kesalahan ditemukan dan diperbaiki (dan kesalahan baru yang dilakukan dalam 
proses koreksi juga diperbaiki), maka semua jawaban sama. Ini adalah pengalaman memecahkan 
masalah matematika dengan cara kanonik, paradigmatik, dan fundamental. 

Itulah mengapa kami mengatakan, "menemukan", kami tidak bebas menjawab sesuai 
dengan keinginan kita. jawabannya, suka atau tidak. Jadi kami yakin jawabannya ada di suatu 
tempat. Jika suatu masalah dirumuskan dengan jelas dan pasti, kami menerima solusi tersebut. 
(Terkadang solusi bisa jadi adalah bukti bahwa tidak ada solusi dari tipe yang dicari). Ketika kita 
memecahkan masalah, kita mengatakan bahwa solusinya adalah "menemukan" atau "penemuan". 
Bukan diciptakan karena solusinya sudah ditentukan oleh pernyataan dari masalah, dan properti 
yang diketahui dari objek matematika yang menjadi dasar untuk solusinya. 

Perbedaan antara menemukan dan penemuan adalah perbedaan antara dua jenis 
kemajuan matematika. Menemukan tampaknya sepenuhnya ditentukan. Penemuan tampaknya 
berasal dari ide yang tidak ada sebelumnya penemu pikirkan. Tetapi kemudian, setelah Anda 
menemukan teori baru, Anda harus mengungkap propertinya, dengan menyelesaikan pertanyaan 
matematika yang dirumuskan dengan tepat. 

2. Keterbatasan/ Ketakterbatasan 
Otak adalah objek yang terbatas. Itu tidak bisa berisi apapun yang tidak terbatas, tetapi otak 

punya ide yang tak terbatas. Bukan ketakterbatasan yang dihasilkan oleh pikiran/ otak kita, tetapi 
gagasan tentang yang tak terbatas misalnya Logika tidak memaksa kita untuk membawa 
ketidakterbatasan ke dalam matematika (Reuben, 1997). 

Biaya produksi satu buah payung jenis A adalah Rp 20.000 per buah, sedangkan biaya satu 
buah produksi payung jenis B adalah Rp 30.000. Seorang pengusaha akan membuat payung A 
dengan jumlah tidak kurang dari 40 buah. Sedangkan banyaknya payung jenis B yang akan 
diproduksi minimal adalah 50 buah. Jumlah maksimal produksi kedua payung tersebut adalah 100 
buah. Cukupkah informasi diatas untuk menentukan biaya minimum yang dikeluarkan untuk 
melakukan produksi kedua payung? Jika cukup, selesaikanlah masalah tersebut. Jika tidak cukup, 
lengkapi kemudian selesaikan. 

Indikator kemampuan pemecahan masalah matematis pada soal adalah mengidentifikasi 
unsur-unsur yang diketahui, yang ditanyakan dan kecukupan unsur yang diperlukan. Dalam 
indikator ini siswa dituntut untuk bisa menyimpulkan atau mengumpulkan informasi yang ada pada 
soal. Siswa harus bisa merinci unsur apa yang harus ada untuk menyelesaikan permasalahan 
tersebut. 

Pada soal yang lain dicontohkan semua angka yang dihitung sejak pembentukan bumi 
kurang dari 10 (10 (10l0)) (atau beberapa iterasi yang lebih tinggi dari iterasi.) Dengan kata lain, 
semuanya terbatas. Namun matematika penuh dengan ketidakterbatasan. Garis R1 tidak terbatas; 
ruang R3 tidak terbatas; N (himpunan bilangan asli), tidak terbatas. Ada banyak ketakterbatasan 
yang tak terhingga. Ada titik-titik "tak terhingga" pada garis nyata, di bidang kompleks, dalam ruang 
proyektif, dan, tentu saja, hierarki Cantor dari himpunan tak hingga, tak hingga nomor urut, bilangan 
pokok tak hingga. 

Dari manakah ketakterbatasan ini berasal? 
Bukan dari observasi dan bukan dari pengalaman fisik. Jika Anda tidak percaya pada 

spiritual atau transendental yang terpisah oleh alam semesta, mereka harus lahir dalam pikiran/ 
otak manusia. Poincare mengatakan aritmatika didasarkan pada keyakinan "pikiran" bahwa apa 
yang dimilikinya dilakukan sekali, itu bisa dilakukan lagi. Anda tidak perlu mencari jauh-jauh untuk 
menemukan pikiran yang tidak memiliki pikiran seperti itu misalnya keyakinan. "Keyakinan" itu 
mudah salah. Pikiran atau tindakan apapun bisa jadi terulang hanya sampai beberapa kali (Ernest 
et al., 2016). 
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3. Objek/ Proses 
'Objek' adalah kata benda, 'proses' adalah kata kerja. Objek bertindak atau ditindaklanjuti, 

proses adalah tindakan (Reuben, 1997). Dalam semua penjelasan ini, objek tidak bergantung pada 
kesadaran individu. Mereka memiliki kualitas yang relatif permanen. Mereka bisa diamati atau 
dialami oleh siapa saja dengan organ indera yang sesuai, pelatihan mata yang sesuai dan otak, 
instrumen ilmiah yang sesuai. 

Untuk membuat roti A dibutuhkan 200 gram tepung dan 25 gram mentega. Sedangkan 
untuk roti B diperlukan 100 gram tepung dan 50 gram mentega. Tepung yang tersedia hanya 4 kg 
dan mentega hanya 1,2 kg. Jika harga roti A Rp 400.000 dan roti B Rp 500.000. Buatlah model 
matematika dari permasalahan tersebut.  

Dalam soal siswa hanya diminta untuk mengubah soal cerita kedalam model matematikanya 
saja tanpa menyelesaikan soal tersebut. Berdasarkan hasil pengerjaan siswa, ternyata banyak siswa 
yang masih salah dalam memodelkan matematika. Siswa masih kesulitan untuk menentukan bagian 
mana yang akan dimisalkan. Dalam pembuatan tabel model matematika yang menjadi dasar 
kesalahan jawaban dari para siswa. Siswa masih keliru dalam membuat tabel sehingga berimbas 
pada pembuatan persamaan yang salah sehingga jawaban yang diperoleh kurang tepat. Dalam 
membuat model matematika, banyak siswa lupa mengubah tanda sama dengan menjadi kurang dari 
ataupun lebih dari.  

Indikator kemampuan pemecahan masalah matematis pada soal adalah merumuskan 
masalah matematika atau menyusun model matematika. Dalam indikator ini siswa diharapkan 
mampu merepresentasikan permasalahan dalam bentuk cerita kedalam model matematikanya saja. 
Indikator ini sangat penting, mengingat secara garis besar, tipe soal pemecahan masalah adalah 
soal-soal dalam bentuk cerita yang menuntut para siswa bisa merumuskan masalah dan membuat 
model matematika dari permasalahan tersebut untuk menyelesaikan soalnya. 

Frege mengatakan angka adalah objek abstrak. Ide Plato, termasuk angka, adalah objek 
dari beberapa jenis. Tetapi para ahli intuisi dan formalis menyangkal bahwa angka memang benda, 
Kreisel dan Putnam mengatakan yang dibutuhkan bukanlah objek, tetapi objektivitas: Angka adalah 
objektif (Ernest et al., 2016). Kami tidak perlu repot apakah mereka keberatan. Beberapa orang 
berkata, "Angka itu ada, itu sederhana seperti kursi yang saya duduki." Yang lain berkata, "Jelas 
bahwa angka tidak ada dalam arti kursi ini” Kedua pernyataan itu tidak kontradiktif. Keduanya benar. 
Jika saya tidak memiliki penjelasan sebelumnya tentang "ada", pengetahuan saya tentang angka 
tidak meningkat jika Anda memberitahu saya bahwa mereka ada atau tidak ada. Dalam polemik 
besarnya di dasar aritmatika, Frege menahan diri dari menjelaskan arti "ada" atau arti dari "objek 

Arti terkait dari "objek" adalah, "segala sesuatu yang dapat mempengaruhi saya." Definisi 
seperti itu digunakan oleh Paul Benacerraf dalam makalah yang dirujuk secara luas. Pohon bisa 
mempengaruhi saya jika saya masuk ke dalamnya, dan kuman dapat mempengaruhi saya dengan 
memberi saya pilek. Serangan paranoia bisa membuatku sangat sakit. 

4. Perubahan 
Saat matematika tumbuh dan berubah, angka-angka berubah (Reuben, 1997). Euclid 

memiliki ruas garis dan kami memiliki ruas garis, tetapi itu bukan sama. Euclid adalah hal yang 
sederhana. Ia memiliki dua titik akhir dan "terletak secara merata".  

 Contoh lain dalam soal pemecahan masalah adalah, seorang penjahit membuat dua jenis 
pakaian yang akan dijual. Jenis 1 memerlukan 2m kain katun dan 4m kain sutera. Jenis 2 
memerlukan 5m kain katun dan 3 m kain sutera. Bahan kain katun yang tersedia 70m dan kain 
sutera 84m. Laba pakaian 1 Rp 25.000/unit dan laba pakaian 2 Rp 50.000/unit. Selesaikan 
permasalahan tersebut dengan metode grafik!  
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Indikator kemampuan pemecahan masalah matematis pada soal adalah menggunakan 
matematika secara bermakna. Bermakna bisa mengandung artian bahwa siswa mampu 
menyambungkan materi baru dengan materi yang sudah pernah diajarkan.  

Bagi kita adalah sebuah misteri besar, satu himpunan bagian dengan elemen tak terhingga 
yang tak terhitung (poin) dan himpunan bagian dari ukuran yang tidak dapat diputuskan. Ini 
berpartisipasi dalam operasi aljabar dan analisis, dan terkait dengan sepupu non-Euclid yang tidak 
dikenal. Euclid tahu apa yang dia bicarakan, tetapi bukan itu yang kami bicarakan Saat matematika 
tumbuh dan berubah, geometri berubah. Contoh yang lebih baru. Sampai abad pertengahan kedua 
puluh, "turunan" atau "kemiringan" suatu fungsi pada suatu titik hanya ada jika pada titik tersebut 
grafik fungsinya mulus yang memiliki arah yang pasti, dan tidak ada lompatan. Sekarang para ahli 
matematika telah mengadopsi fungsi umum Laurent Schwartz. 

Setiap fungsi, tidak peduli seberapa kasarnya, memiliki turunan Fungsi Heaviside H (t) terdiri 
dari dua bagian. Di sebelah kiri, jika t kurang dari 0, H (t) = 0 identik.  Di sebelah kanan, ketika t lebih 
besar dari 0, H (t) = 1 identik. Saat t = 0, H (t) melompat dari 0 ke 1. Secara klasik, H '(t), kemiringan 
H (t), hanya ada untuk t lebih besar dari 0 dan untuk t kurang dari 0. Pada titik-titik tersebut grafik H 
(t) datar, dan kemiringannya H '(t) adalah 0 Pada t = 0, di mana H (t) melompat, H '(t) secara klasik 
tidak terdefinisi. Turunan tidak ada di sana. Saat ini ada turunan H (t) secara keseluruhan, termasuk 
saat melompat. Nya "Fungsi delta" Dirac. 

5. Keberadaan/ Ketiadaan 
Ada berbagai jenis keberadaan, ada juga berbagai jenis ketiadaan. Berbicara tentang 

Pegasus, kuda bersayap yang indah dari legenda Yunani, bisa saya katakan Tidak ada mitos 
seperti itu (salah). Tidak ada objek fisik seperti itu (benar). Tidak ada entitas seperti itu dalam biologi 
(benar). Tidak ada pemikiran seperti itu dalam pikiranku (salah) (Reuben, 1997).  

“Dalam matematika, ketiadaan biasanya merupakan masalah kemustahilan”. 
Seorang penjahit membuat dua jenis pakaian yang akan dijual. Jenis 1 memerlukan 2m kain 

katun dan 4 m kain sutra. Jenis 2 memerlukan 5m kain katun dan 3 m kain sutra. Bahan kain katun 
yang tersedia 70m dan kain sutra 84m. Laba pakaian 1 Rp 25.000/unit dan laba pakaian 2 Rp 
50.000/unit. Selesaikan permasalahan tersebut dengan metode grafik! 

Indikator kemampuan pemecahan masalah matematis pada soal adalah menggunakan 
matematika secara bermakna. Bermakna bisa mengandung artian bahwa siswa mampu 
menyambungkan materi baru dengan materi yang sudah pernah diajarkan.  

Seringkali tidak ada satu hal yang setara dengan keberadaan hal lain. Euclid membuktikan 
bahwa tidak ada bilangan prima terbesar dan tidak ada bilangan prima yang lebih besar dari semua 
bilangan prima lainnya. Di sisi lain, kebanyakan orang mengira semua angka ini sudah ada sejak 
waktu dulu, jauh sebelum kita memulai percakapan ini. Kalau begitu, sudahkah kita 
membangunnya? Namun "konstruksi" semacam ini dianggap langsung 
 
KESIMPULAN 

Matematika dan filsafat memiliki hubungan yang cukup erat, dibandingkan dengan ilmu-ilmu 
lainnya. Alasannya, filsafat merupakan pangkal untuk mempelajari ilmu dan matematika adalah ibu 
dari segala ilmu. Matematika tidak pernah lahir dari filsafat, melainkan keduanya berkembang 
bersama-sama dengan saling memberikan persoalan-persoalan sebagai bahan masukan dan 
umpan balik. 1) ketika kita memecahkan masalah matematika, kita mengatakan bahwa solusinya 
adalah "ditemukan", 2) bukan ketakterbatasan yang dihasilkan oleh pikiran/otak kita, tetapi gagasan 
tentang yang tak terbatas, 3) permasalahan yang dihadapi terdapat interaksi dialektik antara objek 
dan proses, 4) matematika tumbuh dan berubah, angka-angka berubah, 5) Dalam matematika, 
ketiadaan biasanya merupakan masalah kemustahilan. 
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ABSTRAK  
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui model pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif 
matematis siswa. Metode dalam penelitian ini adalah kajian pustaka dari beberapa jurnal nasional dalam kisaran tahun 
2011 sampai 2021. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa model pembelajaran yang berhasil meningkatkan 
kemampuan berpikir kreatif matematis siswa adalah model pembelajaran core (connecting, organizing, reflecting, 
extending), model pembelajaran missouri mathematics project (MMP), dan model pembelajaran treffinger. 
 
Kata Kunci : Kemampuan berpikir kreatif matematis, model pembelajaran 

 
PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan unsur yang penting dalam rangka mendukung pembangunan 
nasional. Hal ini sesuai dengan pendidikan nasional dalam UU nomor 20 tahun 2003 pada Bab II 
pasal 3 yaitu Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 
serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 
bertujuan untuk  berkembangnya  potensi  peserta  didik  agar  menjadi  manusia  yang beriman dan 
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 
dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertangggung jawab.Oleh karena itu, pendidikan 
perlu dilaksanakan terpadu, serasi dan teratur serta pelaksanaan pendidikan didukung oleh 
partisipasi aktif pemerintah, berbagai kelompok masyarakat, pihak orang tua atau dewan 
kependidikan. 

Di era yang serba modern dan canggih  ini sangat menuntut adanya sumber daya manusia 
(SDM) yang berkualitas dalam segala aspek. SDM yang berkualitas merupakan suatu keniscayaan 
yangtidak bisa ditawar-tawar lagi. Menurut  Darmadi (2010) Untuk memajukan IPTEK ini pun 
diperlukan adanya pemahaman tentang ilmu matematika yang kuat sejak dini. Mengingat akan 
pentingnya ilmu matematika bagi perkembangan dunia maka sangatlah memprihatinkan jika kita 
melihat kondisi siswa yang  kurang  begitu  menguasai ilmu  matematika. 

Dalam mempelajari matematika, berpikir menjadi pokok penting. Pelajaran matematika 
mengharuskan setiap siswa memiliki kemampuan memahami rumus, berhitung, menganalisis, 
mengelompokan objek, membuat alat peraga, membuat model matematika, dan lain-lain. Kegiatan 
tersebut tidak hanya memerlukan kegiatan berpikir biasa (konvergen),tetapi dibutuhkan kemampuan 
berpikir tinggi (divergen). Kenyataannya  banyak sekolah-sekolah  yang mempunyai  kemampuan  
berpikir  siswa masih terbilang rendah(Marliani, 2015). Sebagai contoh siswa merasa kebingungan 
untuk melakukan pengelompokan unsur yang diketahui  dalam soal,  langkah  awal  pengerjaan  
soal, kesalahan dalam melakukan operasi matematika, dan monoton terhadap contoh soal yang 
diberikan oleh gurunya. 

Kemampuan berpikir kreatif matematis dapat diartikan sebagai kemampuan menyelesaikan 
masalah  matematika  dengan  lebih  dari  satu  penyelesaian  dan  siswa berpikir lancar, luwes, 
melakukan elaborasi, dan memiliki orisinalitas dalam jawabannya Berpikir kreatif matematis dapat 
bermanfaat untuk melatih kemampuan berpikir divergen pada matematika(Marliani, 2019). Oleh 
karena itu, untuk mewujudkannya diperlukan pemilihan model pembelajaran yang tepat dan efektif. 
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METODE PENELITIAN 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau yang sering di sebut juga 

dengan kajian literatur yaitu merupakan serangkaian penelitian yang berkaitan dengan metode 
pengumpulan data pustaka. Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 
sekunder merupakan data yang di peroleh bukan dari pengamatan lansung. Akan tetapi data 
tersebut diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti peneliti terdahulu. 
Penelitian dilakukan dengan mengamati dan mengoneksikan  berbagai komponen antara model 
pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. Penelitian ini termasuk 
kedalam penelitian literatur kepustakaan dengan alat pengumpulan data yang digunakan adalah 
dokumentasi. Peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber yang relevan dengan topik 
penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dilakukan analisis menggunakan metode deskriptif 
agar tergambarkan permasalahn yang sedang diteliti.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN  

Terdapat 10 artikel yang dianalisis untuk mengetahui model pembelajaran yang dapat 
meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. Berdasarkan hasil analisis, model 
pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa diantaranya 
adalah model pembelajaran core (connecting, organizing, reflecting, extending), model pembelajaran 
missouri mathematics project (MMP), dan model pembelajaran treffinger. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) model pembelajaran CORE berbantuan mind 
mapping mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan berpikir kreatif 
peserta didik kelas eksperimen (2) peserta didik memberikan respon positif pada model 
pembelajaran CORE berbantuan mind mapping untuk materi stoikiometri (Savitri, E., Saadi, P., 
Leny, 2019). Model pembelajaran Missouri Mathematics Project (MMP) adalah model pembelajaran 
yang mengarahkan siswa pada latihan-latihan terkontrol, meliputi review, pengembangan, kerja 
kooperatif, kerja mandiri, dan PR, guna mendapatkan peningkatan belajar yang tinggi (Marliani, N., 
2015). Menggunakan model pembelajaran Treffinger dapat meningkatkan kemampuan berpikir 
kreatif siswa kelas VII4 SMP Negeri 1 Batudaa pada materi Transformasi. Hal ini dapat dilihat dari 
peningkatan kegiatan guru dari siklus I ke siklus II adalah 74,34 % menjadi 92,11%, dan kegiatan 
siswa pada siklus I ke siklus II adalah 67,04% menjadi 88,63%. Sedangkan persentase hasil tes 
kemampuan berpikir kreatif siswa yang tuntas dari siklus I ke siklus II adalah dari 42,86% menjadi 
85,71% (Manjaliku, H., 2016). 

Keberhasilan pembelajaran matematika dapat dilihat dari kemampuan siswa dalam 
memahami masalah matematika. Salah satu kemampuan yang harus dimiliki siswa agar dapat 
memahami masalah matematika yaitu kemampuan berpikir kreatif matematis. 

 
Model Pembelajaran Missouri Mathematics Project (MMP) 

Dalam suatu proses pembelajaran terdapat komponen pembelajaran yang harus 
dikembangkan dalam upaya mendukung tercapainya tujuan pembelajaran dan keberhasilan siswa 
dalam tujuan pembelajaran dan keberhasilan siswa dalam belajar. Komponen-komponen tersebut 
diantaranya guru, siswa, model pembelajaran, metode pembelajaran, serta sumber dan media 
pembelajaran. Sebagai salah satu komponen pembelajaran, pemilihan model pembelajaran akan 
sangat menunjang pencapaian tujuan pembelajaran.  Saat ini terdapat  berbagai  model  
pembelajaran  yang  dapat  diterapkan dalam pembelajaran matematika. Salah satu diantaranya 
adalah model pembelajaran Missouri Mathematics Project (MMP). 

Model pembelajaran ini mengungkapkan intervensi guru terfokus kepada bagaimana cara 
guru mengajar agar terjadi pembelajaran aktif melalui review harian, pengembangan, mengatur 
latihan terkontrol, melakukan evaluasi, dan instruksi seperti seatwork  dan  pekerjaan  rumah.  
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Sebagaimana  yang  diutarakan  oleh  Agoestanto  dan Savitri (2013:72) karakteristik dari model 
pembeajaran Missouri Mathematics Project (MMP) ini adalah latihan soal. Latihan-latihan soal ini 
dimaksudkan untuk meningkatkan keterampilan dalam memecahkan masalah siswa. latihan-
latihan soal ini merupakan suatu tugas yang meminta siswa untuk menghasilkan sesuatu (konsep 
baru) dari dirinya (siswa) sendiri.  Senada  dengan  Agoestanto  dan  Savitri  menurut  Gitaniasari  
dalam  Hanifa (2013:3) model Missouri Mathematics Project (MMP) merupakan suatu program 
yang didesain untuk membantu guru dalam hal efektivitas penggunaan latihan-latihan agar siswa 
mencapai peningkatan yang luar biasa. Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dengan  
diterapkannya model Missouri Mathematics Project (MMP) diharapkan dapat meningkatkan belajar 
siswa. 

Model pembelajaran Missouri Mathematics Project (MMP) banyak memiliki kelebihan  
diantaranya, siswa diberikan  banyak  latihan-latihan  soal  sehingga  terampi dalam  mengerjakan  
berbagai  macam  soal. Latihan-latihan  soal  tersebut  diantaranya adalah lembar kerja siswa, 
latihan kelompok, dan tugas rumah/PR. Selain itu banyak materi bisa tersampaikan kepada siswa 
karena tidak memakan banyak waktu. Artinya, penggunaan waktu relatif lebih ketat. Selain itu, 
kelebihan model pembelajaran Missouri Mathematics  Project  (MMP)  menurut  Jannah,  dkk.  
(2013:63) model pembelajaran Missouri Mathematics Project (MMP) juga melatih kerjasama antar 
siswa pada langkah kerja kooperatif, mengerjakan lembar kerja secara berkelompok akan 
membuat siswa saling membantu kesulitan masing-masing dan saling bertukar pikiran.Pendapat di 
atas menjelaskan,  misalkan  ketika  ada  siswa  yang  malu  bertanya  kepada  guru  jika  ada 
kesulitan dalam memahami materi yang sedang dipelajari maka langkah kerja kooperatif ini sangat 
membantu mereka karena siswa cenderung terbuka kepada teman sejawatnya sehingga pada 
langkah ini akan membantu siswa dalam memahami materi dan mengakibatkan sikap positif siswa 
terhadap matematika juga meningkat. 

Langkah-Langkah   Penerapan   Model   Pembelajaran   Missouri   Mathematics Project 
(MMP) dapat dijelaskan secara rinci, yaitu sebagai berikut: 

1. Review 
Pada tahap ini, guru dan siswa meninjau ulang apa yang telah tercakup pada 

pelajaran yang lalu yang ditinjau adalah PR, mencongkak, dan membuat perkiraan. 
2. Pengembangan 

Pada tahap ini, guru menyajikan ide baru dan perluasan konsep matematika 
terdahulu.. Penjelasan dan diskusi interaktif antara guru-siswa harus disajikan termasuk 
demonstrasi kongkrit yang sifatnya piktorial atau simbolik. Pengembangan akan lebih 
bijaksana bila dikombinasikan dengan kontrol latihan untuk meyakinkan bahwa siswa 
mengikuti penyajian materi baru itu. 

3.  Kerja Kooperatif 
Pada tahap ini, siswa diminta merespon satu rangkaian soal sambil guru mengamati 

kalau kalau terjadi miskonsepsi. Pada latihan terkontrol ini respon setiap siswa sangat 
menguntungkan  bagi  guru  dan siswa.  Pengembangan  dan latihan terkontrol  dapat saling 
mengisi. Guru harus memasukkan rincian khusus tanggung jawab kelompok dan ganjaran 
individual berdasarkan pencapaian materi yang dipelajari. Siswa bekerja sendiri atau dalam 
kelompok belajar kooperatif. 

4. Kerja Mandiri 
Pada tahap ini digunakan latihan perlusan konsep yang disajikan guru pada tahap 

pengembangan. 
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5. Penugasan 
Pada tahap ini, diberikan pekerjaan rumah kepada siswa agar siswa juga belajar 

dirumah dan pekerjaan rumah harus memuat beberapa soal review                              
(Jannah, dkk, 2013: 62-63). 
Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Missouri 

Mathematics Project (MMP) adalah model pembelajaran yang mengarahkan siswa pada latihan 
latihan terkontrol. Meliputi review, pengembangan kerja kooperatif, kerja mandiri dan PR, guna 
mendapatkan peningkatan belajar yang tinggi. 
 
MODEL PEMBELAJARAN CORE  

Model pembelajaran CORE (Connecting, Organizing, Reflecting dan Extending) adalah 
model pembelajaran yang menekankan kemampuan berfikir siswa untuk menghubungkan, 
mengorganisasikan, mendalami, mengelola dan mengembangkan informasi yang didapat. Keempat 
aspek tersebut sebagai berikut. (1) Connecting merupakan kegiatan mengkoneksikan informasi lama 
dengan informasi baru dan antar konsep. (2) Organizing merupakan kegiatan mengorganisasikan 
ide-ide untuk memahami materi. (3) Reflecting merupakan kegiatan memikirkan kembali, 
mendalami, dan mengali informasi yang suda didapat. (4) Extending merupakan kegiatan untuk 
mengembangkan, memperluas, menggunakan dan menemukan (Shoimin,39).  

Model Pembelajaran CORE adalah salah satu model pembelajaran yang berlandaskan 
pada konstruksivisme (Jacob, 2005). (Yamin, 2008) mengungkapkan bahwa konstruksivisme adalah 
suatu posisi filosofis yang memandang pengetahuan sebagai hasil dari pengalaman yang diperoleh 
dari kombinasi pengalaman pribadi seseorang dengan pengalaman yang di konstruksi dari orang 
lain. 
Langkah-langkah model Connecting, Organizing, Reflecting dan Extending (Shohimin, 40) yaitu : 

a. Memulai proses pembelajaran dengan kegiatan yang menarik. 
b. Penyampaian materi lama yang dihubungkan dengan materi baru oleh guru kepada siswa. 
c. Pengorganisasian ide-ide dengan untuk memahami materi yang dilakukan oleh siswa 

dengan bimbingan guru. 
d. Membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. 
e. Memikirkan kembali, mendalami dan menggali informasi yang sudah didapat dan 

dilaksanakan dalam kegiatan belajar kelompok siswa. 
f. Pengembangan, memperluas, menggunakan dan menemukan, melalui tugas individu 

dengan mengerjakan tugas. 
Kegiatan mengoneksikan konsep lama dengan konsep baru  siswa dilatih untuk mengingat 

informasi lama dan menggunakan informasi atau konsep lama tersebut untuk digunakan dalam 
informasi atau konsep baru. Kegiatan mengorganisasikan  ide ide dapat melatih kemampuan siswa 
untuk mengorganisasikan dan mengelola informasi yang sudah dimilikinya. Kegiatan refleksi 
merupakan kegiatan memperdalam, menggali informasi untuk memperkuat konsep yang telah 
dimilikinya. Extending, dengan kegiatan  ini siswa dilatih untuk mengembangkan , memperluas 
informasi yang sudah didapatnya, dan menggunakan informasi tersebut sehinnga menemukan  
konsep dan informasi yang baru. 

Menurut peneliti aspek-aspek yang mencakup model pembelajaran CORE meliputi : 
a) Connecting, merupakan kegiatan menghubungkan pengetahuan lama dengan pengetahuan 

baru, 
b) Organizing, merupakan kegiatan mengorganisasikan pengetahuan yang telah dimiliki, 
c) Reflecting, merupakan kegiatan untuk menjelaskn kembai informasi yang telah diperoleh, 
d) Extending, merupakan kegiatan menerapkan pengetahuan ke dalam penyelesaian 

matematika. 
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Model Pembelajaran Treffinger  
Model pembelajaran treffinger merupakan salah satu dari sedikit model yang menangani 

masalah kreativitas secara langsung. Model pembelajaran treffinger dapat membantu siswa untuk 
berpikir kreatif dalam memecahkan suatu masalah, membantu siswa agar menguasai konsepkonsep 
yang diajarkan, serta memberikan kepada siswa untuk menunjukan kemampuan pemecahan 
masalah. Dengan kreativitas yang dimiliki oleh siswa, berarti siswa mampu menggali potensi dalam 
berdaya cipta, menemukan gagasan baru serta menemukan pemecahan atas masalah yang 
dihadapinya yang melibatkan proses berpikir. 

Menurut Shoimin (2014:219) “model treffinger adalah suatu strategi pembelajaran yang 
dikembangkan dari model belajar kreatif yang bersifat develop mental dan mengutamakan segi 
proses”. Maksud dari develop mental disini adalah dengan adanya setiap tingkatan atau tantangan 
dalam pembelajaran akan mengasilkan pembelajaran yang kreatif. Menurut Maharani (2018:507) 
model pembelajaran treffinger memiliki keunggulan yaitu siswa diberi kesempatan memahami 
berbagai konsep cara memecahkan masalah, mengembangkan kemampuan siswa dalam berpikir 
dan memaparkan permasalahan, mengumpulkan data, menganalisis data, memciptakan gagasan, 
dan mencoba sebagai pemecahan permasalahan. 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran treffinger 
adalah proses pembelajaran yang mengajak kepada siswa untuk melatih menemukan sebuah 
gagasan serta dapat menemukan suatu pemecahan masalah yang pada akhirnya akan melibatkan 
proses berpikir kreatif. Model treffinger menurut Shoimin (2014:220) terdiri dari langkah-langkah 
berikut: 
1. Tahap basic tools Basic tool atau teknik kreatifitas meliputi keterampilan berpikir divergen dan 

teknik-teknik kreatif. Pada bagian pengenalan, fungsi-fungsi divergen meliputi perkembangan 
dari kelancaran (fluency), kelenturan (flexibility), keaslian (originality), dan keterincian 
(elaboration) dalam berpikir. 

2. Tahap practice with process Practice with process yaitu memberi kesempatan kepada siswa 
untuk menerapkan keterampilan yang telah dipelajari pada tahap I dalam situasi praktis. Segi 
pengenalan pada tahap II ini meliputi penerapan, analisis, sintesis, dan penilaian (evaluasi).  

3. Tahap working with real problems Working with real problem, yaitu menerapkan keterampilan 
yang dipelajari pada dua tahap pertama terhadap tantangan pada dunia nyata. Disini siswa 
menggunakan kemampuannya dengan cara-cara yang bermakna bagi kehidupannya. Siswa 
tidak hanya belajar keterampilan berpikir kreatif, tetapi juga bagaimana menggunakan informasi 
ini dalam kehidupan mereka. 

Dari ketiga tahapan diatas dapat disimpulkan bahwa tahapan demi tahapan dalam model 
pembelajaran treffinger ada kaitannya dengan berpikir kreatif matematis siswa. Dengan demikian 
model treffinger sangat cocok untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. 
 
KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian diatas, maka model pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan 
berpikir kreatif matematis siswa diantaranya adalah model pembelajaran core (connecting 
,organizing, reflecting, extending), model pembelajaran missouri mathematics project (MMP), dan 
model pembelajaran treffinger. Ke tiga model tersebut mempunyai pengaruh meningkatkan 
kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. Berdasarkan hal tersebut hendaknya para guru selalu 
berupaya untuk merencanakan model pembelajaran yang tepat dan bervariasi dalam memberikan 
pelajaran kepada siswa khususnya pada pelajaran matematika.   
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ABSTRAK 
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan kesulitan belajar matematika 
yang dialami mahasiswa dengan indikator kesulitan yaitu kesulitan dalam memahami soal, kesulitan dalam menerapkan 
konsep dan kesulitan dalam perhitungan. Penelitian ini dilaksanakan di STKIP Andi Matappa Prodi PGSD dengan 
pengambilan subjek dilakukan dengan memberikan tes mengenai materi Pengantar Dasar Matematika kepada 
mahasiswa semester II prodi PGSD yang kemudian dari hasil tersebut dipilih 6 subjek penelitian dengan tiga kategori 
yakni rendah, sedang, dan tinggi untuk kemudian dilanjutkan ke tahap wawancara untuk mengkonfirmasi serta 
mendalami kesulitan yang ditemukan pada hasil tes yang sudah dilakukan. Analisis data menggunakan pengumpulan 
data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa : 1) 
mahasiswa pada kategori rendah mengalami kesulitan dalam memahami soal mahasiswa tidak dapat mengambil 
informasi atau fakta-fakta dasar yang terdapat pada soal, kesulitan dalam menginterpretasikan maksud dari soal, 
kesulitan dalam menuliskan/mengartikan simbol-simbol dan kesulitan dalam memahami/menerapkan konsep serta 
kesulitan dalam proses perhitungan; 2) mahasiswa pada kategori sedang mengalami kesulitan dalam memahami soal, 
kesulitan dalam memahami/menerapkan konsep dimana mahasiswa pada kategori ini cenderung kesulitan dalam 
menyatakan ulang suatu konsep serta kesulitan dalam perhitungan; dan 3) Mahasiswa pada kategori tinggi masih 
mengalami kesulitan dalam memahami/menerapkan konsep. 
 
Kata Kunci: Kesulitan belajar matematika; pengantar dasar matematika 

 
PENDAHULUAN 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor. 4 tahun 
2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus 
Disease - 2019 (Covid-19) yang disebabkan oleh suatu virus menular yang disebut Corona virus, 
salah satunya yakni menghimbau agar para pelajar dan mahasiswa untuk melakukan kegiatan 
pembelajaran dari rumah, pemerintah juga memberikan solusi dengan pembelajaran dalam jaringan 
(daring) atau pembelajaran jarak jauh. Tentu saja kebijakan tersebut menimbulkan pro dan kontra 
utamanya dalam hal pembelajaran. 

Dalam prakteknya pembelajaran tidak selalu berhasil dikarenakan berbagai hambatan. 
Hambatan-hambatan yang membuat kurang optimalnya informasi yang diserap peserta didik 
diistilahkan dengan kesulitan belajar. Kesulitan belajar dapat dialami oleh peserta didik dari kelompok 
kemampuan tinggi, sedang, dan rendah (Rachmadi Widdiharto;2008). Pendapat tersebut 
menegaskan bahwa tidak hanya peserta didik berkemampuan rendah saja yang mengalami kesulitan 
dalam memahami suatu materi tetapi siswa berkemampuan sedang dan tinggi juga bisa mengalami 
kesulitan yang ditandai dengan ketidakmampuan dalam menyelesaikan soal-soal dengan benar. 
Kesulitan yang dialami akan memungkinkan terjadi kesalahan sewaktu menjawab soal tes. 
Kesalahan yang dilakukan dalam menjawab soal bentuk matematika merupakan bukti adanya 
kesulitan yang dialami peserta didik pada materi. 

Menurut Kereh, Subandar, & Tjiang dalam Erwina Rahmawati Lubis, (2018), kesulitan 
belajar matematika dapat terjadi pada hampir setiap tahap/jenjang selama masa sekolah peserta 
didik, bahkan pada orang dewasa (mahasiswa). Kesulitan belajar yang dialami oleh mahasiswa 
terkadang dipengaruhi oleh semangat tinggi dan sulit dalam konsentrasi sebagaimana mestinya 
(Muhammad Yasin; 2017:165). 
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Kesulitan belajar menurut The National Joint Committee for Learning Disabilities (NJCLD) 
dalam Mulyono Abdurrahman menunjuk pada sekelompok kesulitan yang dimanifestasikan dalam 
bentuk kesulitan yang nyata dalam kemahiran dan penggunaan kemampuan mendengarkan, 
bercakap-cakap, membaca, menulis, menalar atau kemampuan dalam bidang studi matematika. 

Klasifikasi kesulitan belajar menurut Mulyono Abdurrahman dapat diklasifikasikan ke dalam 
dua kelompok, yaitu : 
a) Kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan (developmental learning 

disabilities) yang mencakup gangguan motorik dan persepsi, kesulitan belajar bahasa dan 
komunikasi, dan kesulitan belajar dalam penyesuaian perilaku sosial. 

b) Kesulitan belajar akademik (academic learning disabilities) merupakan kesulitan belajar yang 
menunjuk pada adanya kegagalan-kegagalan pencapaian prestasi akademik yang sesuai 
dengan kapasitas yang diharapkan. 

Berdasarkan pendapat di atas, maka indikator kesulitan belajar dalam penelitian ini adalah : 
1) Kesulitan dalam memahami soal meliputi : kesulitan mengambil faktafakta dasar dari soal, 

kesulitan dalam menginterpretasikan maksud dari soal dan kesulitan dalam 
menuliskan/mengartikan simbol-simbol 

2) Kesulitan dalam memahami/menerapkan konsep, meliputi : kesulitan menyatakan ulang 
sebuah konsep, dan mampu memberikan contoh selain contoh dari konsep yang dipelajari, 

3) Kesulitan dalam perhitungan, meliputi : kesulitan penggunaan strategi prosedur perhitungan 
matematika, kesulitan dalam mengkonversi variabel, kesalahan dalam mengubah 
permasalahan ke dalam bentuk model matematika, kesalahan dalam menginterpretasikan hasil 
yang didapat 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan mahasiswa semester II PGSD 
termasuk kelas yang memiliki banyak kendala dalam penyelesaian soal matematika. Adapun kendala 
yang dimaksud sebagai berikut: 
1) Kesulitan dalam mengingat dan menyajikan suatu konsep dalam berbagai cara 
2) Kesulitan dalam mengambil fakta-fakta dasar yang diketahui dalam soal untuk digunakan 

dalam menyelesaikan soal yang ditanyakan. 
3) Kesulitan dalam menempatkan lambang-lambang. 
4) Kesulitan dalam merumuskan model matematika yang berkaitan dengan soal berbentuk cerita. 
5) Kesulitan dalam menggunakan operasi penjumlahan dan pengurangan, pembagian dan 

perkalian pada bilangan negatif. 
6) Kesulitan menggunakan metode dalam dalam menentukan solusi soal berbentuk cerita. 

Kendala tersebut dirasakan dikarenakan kurang maksimalnya proses pembelajaran selama 
pandemic covid 19. Penggunaan media pembelajaran dalam pembelajaran jarak jauh melalui 
aplikasi WhatsApp (WA), Zoom Meeting/ Google Meet dan Email dijadikan sebagai wadah dalam 
diskusi untuk memecahkan masalah pada semua mata kuliah khusus mata kuliah Pengantar Dasar 
Matematika dikeluhkan oleh banyak mahasiswa dikarenakan minimnya interaksi dan pendidik 
cenderung sering memberikan tugas sehingga mahasiswa merasa terbebani oleh tugas-tugas 
tersebut. Dalam kaitannya dengan jenis kesulitan belajar matematika, maka pembelajaran jarak jauh 
di masa pandemi Covid-19 pada mahasiswa semester II PGSD STKIP Andi Matappa masih 
dianggap tidak lebih baik dari pembelajaran langsung secara konvensional terutama dalam 
pembelajaran matematika. Hal ini disebabkan karena dalam mempelajari matematika seseorang 
harus berpikir lebih kritis agar ia mampu memahami fakta, konsep matematika, operasi matematika 
dan prinsip dalam matematika. Untuk memahami hal-hal tersebut tidak dapat diperoleh secara 
maksimal melalui pembelajaran jarak jauh di masa pandemi Covid-19. 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti 
lebih jauh tentang kesulitan belajar matematika mahasiswa di masa pandemi Covid-19. 
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METODE PENELITIAN 
Penelitian ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 September 2020 yakni dengan 

pemberian tes secara online (google form) kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan wawancara 
pada tanggal 28 September – 3 Oktober 2020 yang dilaksanakan secara online karena adanya 
pandemik covid-19, dengan subyek penelitian mahasiswa semester II Prodi PGSD STKIP Andi 
Matappa yang terdiri 2 kelas dengan jumlah mahasiswa sebanyak 77 orang. Subjek penelitian 
diberikan tes berupa soal-soal mata kuliah Pengantar Dasar Matematika sebanyak 4 soal essay 
kemudian dianalisis dan dipilih masing-masing 2 subjek tiap kategorisasi penilaian. Adapun interval 
yang digunakan dalam pengelompokkan mahasiswa seperti pada tabel 1 berikut : 

Tabel 1. Kategorisasi Penilaian Mahasiswa 

Interval Kategori Penguasaan 

0-54 Sangat Rendah 
55-64 Rendah 
65-79 Sedang 

80-89 Tinggi 
90-100 Sangat Tinggi 

(Azwar, 2013, p.149) 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yakni dengan tes dan wawancara, dimana tes 
yang dipakai dalam rangka kegiatan pengukuran dan penilaian yang berupa soal-soal guna untuk 
melihat kesulitan yang dialami dalam menyelesaikan soal terkait materi. Sedangkan wawancara 
dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data deskripsi dari kesulitan belajar yang dialami 
oleh mahasiswa serta memperoleh data yang tidak diperoleh dari hasil tes. Adapun Indikator yang 
diperhatikan yakni: 1) Kesulitan dalam memahami soal ; 2) Kesulitan dalam memahami/menerapkan 
konsep; 3) Kesulitan dalam perhitungan. Adapun langkah analisis data yang dilakukan dalam 
penelitian ini, yakni : 1) Reduksi Data; 2) Penyajian Data; dan 3) Penarikan Kesimpulan. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari 77 jumlah mahasiswa dalam menyelesaikan tes, dilakukan pemilihan subjek serta 
reduksi data berdasarkan pengkategorian kelompok berdasarkan interval penilaian pada tabel diatas. 
Dari hasil pengkategorian, diambil data hasil pekerjaan masing-masing 2 subjek tiap kategori untuk 
dianalisis lebih lanjut. Untuk kategori sangat rendah dan sangat tinggi tidak ada subjek yang diambil 
sebab tidak ada mahasiswa yang memenuhi pada kategori tersebut sehingga tidak dianalisis lebih 
lanjut. 

a) Hasil Penelitian 
Berdasarkan hasil tes dan wawancara, subjek A1 pada kategori rendah belum dapat 

menyelesaikan soal secara keseluruhan dengan benar mulai dari soal nomor 1 sampai soal nomor 4 
sedangkan subjek A2 mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal dengan benar di diantaranya 
nomor 3 dan 4, dimana pada soal tersebut subjek A2 kesulitan dalam mengingat dan memahami 
konsep, serta kesulitan dalam menggunakan hal yang diketahui dalam soal. Berikut hasil jawaban 
dan jenis kesulitan subjek pada kategori rendah :  
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Tabel 2. Data Hasil Penelitian Subjek pada Kategori Rendah 

No 1 

Soal Kelas 9C terdiri dari 31 orang siswa. Lalu ada 15 orang siswa yang mengikuti kompetisi matematika, 
kemudian ada juga 13 orang siswa yang mengikuti kompetisi IPA, dan sisa nya ada 7 orang siswa yang 
tidak mengikuti kompetisi apapun. Maka hitunglah berapa banyak siswa yang mengikuti kedua kompetisi 
tersebut ? 

Jawaban Subjek A1 

 

Subjek A2 

 

Jenis 
Kesulitan 

Subjek A1 
Subjek sudah mengetahui fakta-fakta dasar dari 
soal, namun belum memahami konsep, dimana 
subjek hanya langsung mengurang jumlah siswa 
yang ikut kompetisi IPA dan yang ikut matematika, 
kesulitan dalam menyajikan bentuk matematika, 
dan Kesulitan dalam perhitungan, seperti 
penggunaan strategi perhitungan matematika. 

Subjek A2 
Subjek dapat menentukan fakta dasar yang 
diketahui dari soal, meskipun hasil akhir yang 
diperoleh sudah benar yakni sebanyak 4 orang 
yang mengikuti kedua kompetisi, namun subjek 
belum memahami konsep serta menempatkan 
masalah dalam bentuk model matematika. 

No 2 

Soal Tentukan niilai dari n(B) jika diketahui n(A)=6 dan n(A x B) =18 

Jawaban 
Subjek 

Subjek A1 

 

Subjek A2 

 
Jenis 
Kesulitan 

Subjek A1 
Subjek tidak mampu membuat penyelesaian dari 
soal, subjek kesulitan dalam memahami soal, 
kesulitan dalam mengambil fakta dasar dari soal, 
dan kesulitan dalam mengaplikasikan konsep 
dalam menyelesaikan soal. 
 
 

Subjek A2 
Subjek sudah memahami soal dan konsep dari 
soal nomor 2 serta mampu menyajikan 
penyelesaian soal dengan benar. 
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No 3 

Soal 

 

Tentukan banyaknya pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B, jika diketahui A = 
(bilangan prima kurang dari 10) dan B = { y|0 < y < 15, y kelipatam 4}} 
 

Jawaban 
Subjek 

Subjek A1 

 

Subjek A2 

 
Jenis 
Kesulitan 

Subjek A1 
Subjek kesulitan dalam memahami soal, kesulitan 
dalam mengetahui fakta dasar dari soal, dan 
kesulitan dalam memahami konsep untuk 
menyelesaikan soal. 

Subjek A2 
Subjek kesulitan dalam memahami konsep dan 
soal, simbol-simbil yang terdapat pada soal serta 
fakta dasar yang diketahui, sehingga subjek masih 
kesulitan dalam menyelesaikan soal. 

No 4 

Soal Tentukan nilai dari soal persamaan dan pertidaksamaan kuadrat berikut! 
a. Tentukan nilai c jika nilai diskriminan persamaan kuadrat 2x2 – 9x + c = 0 adalah 121 

Jawaban 
Subjek 

Subjek A1 

 

Subjek A2 

 
Jenis 
Kesulitan 

Subjek A1 
Subjek kesulitan dalam memahami konsep, 
kesulitan memahami soal dalam mengetahui fakta 
dasar dari soal, kesulitan dalam mengkonversi 
variabel dan menentukan simbol serta kesulitan 
dalam perhitungan, seperti penggunaan strategi 
perhitungan matematika. 
Sehingga subjek belum mampu menyelesaikan 
masalah yang diberikan, oleh karena itu subjek A1 
memenuhi ke tiga indikator kesulitan pada 
penelitian ini. 
 

Subjek A2 
Subjek mengalami kesulitan dalam memahami 
konsep dari soal yang berbentuk persamaan 
kuadrat, seperti pada gambar subjek hanya 
langsung mencoret variabel x pada persamaan – , 
serta kesulitan dalam menentukan hal yang 
diketahui dari soal, serta kesulitan dalam 
mengkonversi variabel dan menyajikannya dalam 
bentuk penyelesaian. 

No 4 
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Soal b. Tentukan himpunan penyelesaian dari x2 – x – 6 > 0 untuk x ∈ R 

Jawaban 
Subjek 

Subjek A1 

 

Subjek A2 

 
Jenis 
Kesulitan 

Subjek A1 
Subjek kesulitan dalam memahami konsep, 
kesulitan memahami soal dalam mengetahui fakta 
dasar dari soal, kesulitan dalam mengkonversi 
variabel dan menentukan simbol serta kesulitan 
dalam perhitungan, seperti penggunaan strategi 
perhitungan matematika. Sehingga subjek belum 
mampu menyelesaikan masalah yang diberikan, 
oleh karena itu subjek A1 memenuhi ke tiga 
indikator kesulitan pada penelitian ini. 

Subjek A2 
Subjek mengalami kesulitan dalam memahami 
konsep, dimana terlihat pada jawaban tersebut 
subjek hanya mencoret variabel x tanpa tahu cara 
pengerjaannya hingga diperoleh himpunan 
penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat 
tersebut. 

Untuk mahasiswa kategori sedang, berdasarkan hasil tes dan wawancaranya subjek B1 
pada kategori sedang belum dapat menyelesaikan soal dengan benar diantaranya soal nomor 3 dan 
4, pada soal tersebut subjek sudah mengetahui fakta dasar pada soal namun kesulitan dalam 
mengingat dan memahami konsep, dan perhitungan matematika serta menyajikan hasil yang 
diperoleh dalam bentuk kesimpulan di akhir jawaban. Sedangkan subjek B2 mampu menyelesaikan 
soal nomor 1 dan 2 dengan benar. Namun masih mengalami kesulitan untuk menjawab soal nomor 
3 dan 4, subjek kesulitan dalam memahami soal dan konsep, kesulitan dalam mengkonversi 
variabel, kesulitan dalam perhitungan. 
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Tabel 3. Data Hasil Penelitian Subjek pada Kategori Sedang 

No 1 

Soal Kelas 9C terdiri dari 31 orang siswa. Lalu ada 15 orang siswa yang mengikuti kompetisi matematika, 
kemudian ada juga 13 orang siswa yang mengikuti kompetisi IPA, dan sisa nya ada 7 orang siswa yang 
tidak mengikuti kompetisi apapun. Maka hitunglah berapa banyak siswa yang mengikuti kedua kompetisi 
tersebut ? 

Jawaban 
Subjek 

Subjek B1 

 

Subjek B2 

 

Jenis 
Kesulitan 

Subjek B1 
Subjek sudah mampu menjawab soal dengan 
benar namun berdasarkan keterangan langsung 
pada saat wawancara subjek mengaku menjawab 
soal nomor tsb dengan berdasarkan 
pemikiran/atau pemahaman sendiri tanpa 
memahami konsep dari soal. 

Subjek B2 
Subjek sudah menjawab soal dengan benar 
meskipun belum terbiasa dalam menuliskan 
perencanaan penyelesaian soal secara runtut, 
mulai dari yang dikteahui, ditanyakan 
penyelesaian hingga kesimpulan jawaban serta 
dalam penyelesaian soal subjek hanya langsung 
menjumlahkan banyaknya siswa yang ikut 
kompetisi IPA, matematika, dan yang tidak ikut 
kemudian mengurangkannya dengan jumlah 
keseluruhan siswa 9c tanpa memisalkan terlebih 
dahulu yang ditanyakan atau yang ikut kedua 
kompetisi dengan x, sehingga masih dianggap 
kurang memahami konsep penyelesaian dari soal. 

No 2 

Soal Tentukan niilai dari n(B) jika diketahui n(A)=6 dan n(A x B) =18 

Jawaban 
Subjek 

Subjek B1 

 

Subjek B2 
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Jenis 
Kesulitan 

Subjek B1 
Subjek dapat menyelesaikan soal dengan benar 
tnamun belum menyajikan hasil yang diperoleh 
dalam bentuk kesimpulan di akhir jawaban. 

Subjek B2 
Subjek sudah mampu menjawab soal dengan 
benar namun belum terbiasa dalam menuliskan 
perencanaan penyelesaian soal dengan runtut 
mulai dari yang diketahui, ditanyakan, 
penyelesaian jawaban, hingga kesimpulan 
jawaban. 

No 3 

Soal Tentukan banyaknya pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B, jika diketahui A = 
(bilangan prima kurang dari 10) dan B = { y|0 < y < 15, y kelipatam 4}} 

Jawaban 
Subjek 

Subjek B1 

 

Subjek B2 

 
Jenis 
Kesulitan 

Subjek B1 
Subjek masih mengalami kesulitan dalam 
memahami konsep dan soal yakni fakta dasar 
yang diketahui dalam soal serta kesulitan dalam 
menyajikan masalah dalam bentuk perhitungan 
matematika. 

Subjek B2 
Subjek masih mengalami kesulitan dalam 
menentukan hal yang diketahui atau fakta dasar 
dari soal. 

No 4 

Soal Tentukan nilai dari soal persamaan dan pertidaksamaan kuadrat berikut! 
a. Tentukan nilai c jika nilai diskriminan persamaan kuadrat 2x2 – 9x + c = 0 adalah 121 

Jawaban 
Subjek 

Subjek B1 

 

Subjek B2 

 

Jenis 
Kesulitan 

Subjek B1 
Subjek masih belum memahami konsep dari soal 
yang berbentuk persamaan dan pertidaksamaan 

Subjek B2 
Subjek masih mengalami keulitan dalam 
memahami konsep dan kesulitan dalam 
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kuadrat, belum dapat menentukan hal-hal yang 
diketahui dalam soal serta kesulitan dalam 
mengkonversi variabel dalam soal. 

menentukan fakta dasar atau hal yang diketahui 
dari soal serta masih kesulitan dalam 
mengkonversi variabel, kesulitan dalam jenis 
perhitungan berbentuk persamaan dan 
pertidaksamaan. 

Untuk mahasiswa kategori tinggi, berdasarkan hasil tes dan wawancaranya subjek C1 pada 
kategori tinggi mampu menyelesaikan soal nomor 2 dan 3 dengan benar meskipun terkadang masih 
kesulitan dalam mengingat dan memahami konsep serta menyajikan hasil akhir dalam bentuk 
kesimpulan jawaban. Sedangkan subjek C2 

Tabel 4. Data Hasil Penelitian Subjek pada Kategori Tinggi 

No 1 

Soal Kelas 9C terdiri dari 31 orang siswa. Lalu ada 15 orang siswa yang mengikuti kompetisi matematika, 
kemudian ada juga 13 orang siswa yang mengikuti kompetisi IPA, dan sisa nya ada 7 orang siswa yang 
tidak mengikuti kompetisi apapun. Maka hitunglah berapa banyak siswa yang mengikuti kedua kompetisi 
tersebut ? 

Jawaban 
Subjek 

Subjek C1 

 

Subjek C2 

 

Jenis 
Kesulitan 

Subjek C1 
Subjek masih mengalami kesulitan dalam 
memahami konsep untuk menyelesaikan tersebut, 
terlihat pada langkah penyelesaian bagian 31 = 15 
- x + 13 – x + 7 yang seharusnya x + 15 – x + 13 – 
x + 7 = 31, sehingga jawaban yang diperoleh 
kurang tepat. 

Subjek C2 
Subjek kesulitan dalam memahami konsep sehingga 
keliru dalam proses pengerjaan soal. 

No 2 

Soal Tentukan niilai dari n(B) jika diketahui n(A)=6 dan n(A x B) =18 
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Jawaban 
Subjek 

Subjek C1 

 

Subjek C2 

 
Jenis 
Kesulitan 

Subjek C1 
Subjek dapat menyelesaikan soal nomor 2 dengan 
benar tanpa adanya kesulitan dalam langkah 
pengerjaannya. 

Subjek C2 
Subjek sudah paham konsep dari soal namun masih 
kesulitan dalam menuliskan perencanaan 
penyelesaian soal dengan benar dimulai dari yang 
diketahui, ditanyakan penyelesaian hingga kesimpulan 
jawaban. 

No 3 

Soal Tentukan banyaknya pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B, jika diketahui A = (bilangan 
prima kurang dari 10) dan B = { y|0 < y < 15, y kelipatam 4}} 

Jawaban 
Subjek 

Subjek C1 

 

Subjek C2 

 
Jenis 
Kesulitan 

Subjek C1 
Subjek mampu menyelesaikan soal nomor 3 
dengan benar tanpa adanya kesulitan yang 
dialami. 

Subjek C2 
Subjek sudah memahami konsep dari soal namun 
masih mengalami kesulitan dalam menentukan fakta 
dasar dari soal, yakni dietahui A = (bilangan prima 
kurang dari 10) yang berarti A= (2,3,5,7) n(A) = 4. 

No 4 

Soal Tentukan nilai dari soal persamaan dan pertidaksamaan kuadrat berikut! 
a. Tentukan nilai c jika nilai diskriminan persamaan kuadrat 2x2 – 9x + c = 0 adalah 121 

Jawaban 
Subjek 

Subjek C1 Subjek C2 
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Jenis 
Kesulitan 

Subjek C1 
Subjek mampu menyelesaikan soal 
pertidaksamaan kuadrat dengan benar, namun 
karena kurangnya ketelitian subjek dalam 
membaca soal, sehingga salah menuliskan soal 
yang ditanyakan. 

Subjek C2 
Subjek mengalami kesulitan dalam memahami 
maksud dari soal dan konsep jawaban yang perlu 
digunakan untuk menjawab soal. 

No 4 

Soal b. Tentukan himpunan penyelesaian dari x2 – x – 6 > 0 untuk x ∈ R 
 
 
 
 
 

Jawaban 
Subjek 

Subjek C1 

 

Subjek C2 

 

Jenis 
Kesulitan 

Subjek C1 
Subjek mampu menuliskan yang diketahui dari 
soal dan mampu memahami konsep soal yang 
berbentuk persamaan kuadrat. 

Subjek C2 
Subjek dapat menjawabnya dengan benar. 

 
b)         Pembahasan 

Berdasarkan hasil pembahasan diatas dapat diketahui kesulitan-kesulitan yang dialami 
mahasiswa dari masing-masing kategori dimana mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam 
menerapkan konsep dan melakukan perhitungan dalam menyelesaikan soal tidak hanya pada 
kategori rendah dan sedang namun juga mahasiswa pada kategori tinggi masih mengalami kesulitan 
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dalam menyelesaikan soal. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Gathur limardani 
(2015), bahwa kesulitan tidak hanya dialami oleh siswa berkemampuan rendah, namun juga dialami 
oleh siswa berkemampuan sedang, bahkan siswa berkemampuan tinggi juga mengalami kesulitan 
dalam menyelesaikan soal. Indikator kesulitan ini dikorelasikan dengan indikator pemahaman 
menurut Skemp. Teori Skemp menyatakan bahwa seorang dikatakan memahami suatu materi 
apabila telah masuk pada pemahaman relasional, dalam hal ini pemahaman relasional dibagi ke 
dalam tujuh indikator yaitu kemampuan menyatakan ulang konsep yang telah dipelajari, kemampuan 
mengklasifikasi objek-objek berdasarkan dipenuhi atau tidaknya persyaratan yang membentuk 
konsep tersebut, kemampuan menerapkan konsep secara algoritma, kemampuan memberikan 
contoh dari konsep yang dipelajari, kemampuan menyajikan konsep dalam bentuk representasi 
matematika, kemampuan mengaitkan berbagai konsep (internal dan eksternal matematika), dan 
kemampuan mengembangkan suatu konsep. 
 
KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Mahasiswa pada kategori rendah mengalami kesulitan yakni dalam memahami soal dimana 
mahasiswa biasanya tidak dapat mengambil informasi atau fakta-fakta dasar yang terdapat 
pada soal, kesulitan dalam menginterpretasikan maksud dari soal, kesulitan dalam 
menuliskan/mengartikan simbol-simbol dan kesulitan memahami/menerapkan konsep serta 
kesulitan dalam proses perhitungan dalam penyelesaian soal. 

2. Mahasiswa pada kategori sedang mengalami kesulitan yang hampir sama dengan yang 
dialami oleh kategori rendah yakni masih kesulitan dalam memahami soal, kesulitan dalam 
memahami/menerapkan konsep dimana mahasiswa pada kategori ini cenderung kesulitan 
dalam menyatakan ulang suatu konsep untuk diterapkan dalam menyelesaikan soal serta 
kesulitan dalam perhitungan. 

3. Mahasiswa pada kategori tinggi sudah tidak mengalami kesulitan dalam memahami maksud 
soal kesulitan dalam perhitungan namun masih mengalami kesulitan dalam menerapkan atau 
menyetakan ulang suatu konsep. 

 
DAFTAR PUSTAKA 
Gathur limardani dkk, 2015, Analisis Kesulitan Siswa dalam Menyelesaikan Soal Operasi Aljabar 

Berdasarkan Teori Pemahaman Skemp pada Siswa Kelas VIII D SMP Negeri 4 Jember, 
Artikel Ilmiah Matematika, (Online) https://repository.unej.ac.id (diakses 10 Oktober 2020) 

Nadia Ayu Wulandari, 2020, Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pendidikan Indonesia, Artikel 
(Online), https://pustakabergerak.id/artikel/Dampak-Pandemi-Covid-19-terhadap 
pelaksanaan-pendidikan-di-indonesia (diakses 3 Juli 2020) 

Widdiharto, Rachmadi, 2008, Diagnosa Kesulitan Belajar Matematika SMP dan Alternatif Proses 
Remidinya, Depdiknas, Jakarta  

https://pustakabergerak.id/artikel/Dampak-Pandemi-Covid-19-terhadap


 

88 

ISBN  978-623-95169-3-2 

LITERASI DIGITAL SISWA MELALUI PEMBELAJARAN BERBANTUAN MODUL DIGITAL 
 
 

Gina Kustina Pujakusuma1, Surya Amami Pramuditya2 
1,2Universitas Swadaya Gunung Jati  

Email: pjksm.gna@gmail.com 

 
 

ABSTRAK 
Seiring dengan berjalannya waktu dan pesatnya revolusi industri, banyak inovasi dalam dunia pendidikan. Salah satu 
inovasinya yaitu pembuatan bahan ajar. Namun bahan ajar yang dibuat tidak sebatas cetak melainkan  bentuk digital. Bahan 
ajar dalam penelitian ini berupa modul digital. Agar modul digital layak digunakan, maka akan dilihat praktikalitas modul. Selain 
itu, penelitian ini dilakukan untuk melihat gambaran kemampuan literasi digital siswa. Pada penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kasus dengan penyajian data menggunakan 
teknik deskripsi. Data diolah melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Pengambilan sampel secara purposive 
sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modul digital praktis dan kemampuan literasi digital siswa  berada pada 
tingkatan literasi digital ke-3. Sehingga dalam penelitian ini praktikalitas modul digital berbanding lurus dengan kemampuan 
literasi digital siswa. 
 
Kata Kunci:  Literasi, Literasi Digital, Modul Digital. 

 
PENDAHULUAN 

Budaya membaca masih kurang diterapkan Indonesia. Sedangkan dengan membaca kita 
mampu memperoleh pengetahuan. Oleh karena itu kebiasaan membaca sangat diperlukan dan sangat 
penting ditanamkan sejak usia dini dan di persekolahan. Sejalan dengan pendapat Subandiyah (2017) 
bahwa literasi sangat penting dimiliki oleh siswa untuk menguasai berbagai mata pelajaran. Rendahnya 
budaya membaca sejalan dengan rendahnya skor literasi membaca siswa Indonesia. Terlihat dari hasil 
penelitian yang dilakukan oleh PISA (Programme for International Student) dalam (Sariani, 2020) bahwa 
skor membaca Indonesia ada di peringkat 72 dari 77 negara pada penelitian 3 Desember 2019. Sejalan 
dengan penelitian Pradana (2017) yang menyatakan bahwa kemampuan membaca masyarakat 
Indonesia tergolong rendah. Rendahnya kemampuan membaca sejalan dengan rendahnya literasi yang 
dimiliki siswa Indonesia.  

Literasi adalah istilah umum yang merujuk keterampilan membaca, menulis, berbicara, 
menghitung dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam 
kehidupan sehari-hari. Sedangkan Musthafa (2014) mengemukakan bahwa literasi dalam bentuk 
yang paling fundamental mengandung pengertian kemampuan membaca, menulis, dan berpikir 
kritis. Sejalan dengan Kharizmi (2019) literasi dapat dimaknai sebagai kemampuan membaca, 
menulis, memandang, dan merancang suatu hal dengan disertai kemampuan berpikir kritis yang 
menyebabkan seseorang dapat berkomunikasi dengan efektif dan efisien sehingga menciptakan 
makna terhadap dunianya. Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa literasi adalah keterampilan 
membaca, menulis, berbicara, memandang, dan merancang suatu hal untuk menciptakan makna 
yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Berkaitan dengan literasi membaca seorang guru 
perlu memperhatikan empat aspek, salah satunya bahan ajar. 

Pada pembelajaran tentunya harus ada bahan ajar untuk menunjang berjalannya 
pembelajaran dengan baik. Sejalan dengan pernyataan Lestari (2018) dan Nurdyansyah (2018) 
yang mana kegunaan bahan ajar adalah untuk membantu pendidik dan sebagai pendamping siswa 
dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Bahan ajar memiliki peranan penting bagi guru dan 
siswa. Peranan bahan ajar bagi guru yaitu untuk pedoman dalam mengarahkan kegiatan 
pembelajaran sekaligus merupakan substansi yang seharusnya diajarkan kepada siswanya 
(Nurdyansyah, 2018). Selain itu, bahan ajar digunakan dalam pembelajaran agar siswa dapat 
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memahami materi dan konsep yang sedang dipelajari dengan baik (Hasanah et al., 2020). Adanya 
bahan ajar memberikan kegiatan pembelajaran yang menarik bagi siswa dan bisa memiliki 
kesempatan belajar secara mandiri (Nurdyansyah, 2018; Sugiyono, 2014). Selain itu, bahan ajar 
mampu mengurangi ketergantungan terhadap kehadiran guru (Nurdyansyah, 2018). Terdapat 
beberapa jenis bahan ajar yang bisa menjadi alat bantu dalam proses pembelajaran. 

Jenis bahan ajar berdasarkan Majid (2006:174) dalam (Arsanti, 2018) dikelompokkan 
menjadi empat bagian, yaitu 1) bahan ajar cetak yang meliputi handout, buku, modul, lembar kerja 
siswa, brosur, leaflet, wallchart, foto/gambar, dan model/market; 2) bahan ajar audio seperti kaset, 
radio, piringan hitam, dan CD audio; 3) bahan ajar audio visual seperti video CD dan film; serta 4) 
bahan ajar interaktif seperti CD interaktif. Pada penelitian ini, peneliti memilih bahan ajar modul yang 
dijadikan sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Sifat modul yang menghendaki adanya 
pembelajaran secara mandiri merupakan keuntungan bagi siswa untuk mengatur intensitas 
belajarnya secara mandiri. 

Modul biasanya disajikan dalam bentuk pembelajaran mandiri, sehingga modul bisa 
digunakan menyesuaikan dengan waktu, kecepatan, dan intensitas belajar siswa (Salirawati, 2016). 
Namun penelitian ini tidak hanya sebatas dalam modul cetak saja. Peneliti menghendaki adanya 
modul yang bersifat fleksibel dalam artian dapat diakses kapan pun dan di mana pun. Adapun agar 
modul memiliki sifat fleksibel maka modul dimuat dalam bentuk digital. Sejalan dengan pendapat 
Santi (2019) bahwa modul digital adalah media pembelajaran yang bisa digunakan di mana saja dan 
kapan saja. Adapun modul digital yang digunakan dalam penelitian ini adalah karya dari Indariani et 
al (2018). 

Indariani et al (2018) merancang modul digital yang memuat materi pertidaksamaan nilai 
mutlak linear satu variabel yang dapat diakses melalui komputer atau laptop. Pada penelitian 
sebelumnya diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa modul digital tersebut praktis dengan 
persentase kepraktisan modul sebesar 88,77% untuk siswa yang memiliki kognitif tinggi, 89,49% 
kognitif sedang, dan 82,97% kognitif rendah (Indariani et al., 2018). Dari persentase kepraktisan 
tersebut menunjukkan bahwa modul digital layak digunakan. Namun pada penelitian sebelumnya 
hanya sampai pada tahap pembuatan modul digital saja. Sehingga, kebaharuan dalam penelitian ini 
yaitu akan diteliti mengenai gambaran praktikalitas modul digital dan kemampuan literasi digital 
siswa dalam menggunakan modul digital pada proses pembelajaran. 

Suatu bahan ajar dikatakan praktis apabila pengguna merasakan kemudahan, manfaat dan 
ketepatan sehingga tidak mengalami kesulitan pada saat menggunakannya (Fitri et al., 2013; 
Hamdunah, 2015). Sama halnya dengan modul digital, kepraktisan suatu modul digital sangat 
bergantung pada pendapat kepuasan pengguna dalam menggunakan modul digital tersebut untuk 
menunjang pembelajaran. Sehingga dengan adanya modul digital yang praktis tersebut pengguna 
dalam hal ini siswa bisa menggunakan dengan baik dan bisa dilihat gambaran kemampuan literasi 
digitalnya. 

Literasi digital pada kalangan siswa dinilai masih rendah. Sejalan dengan penelitian Pratama 
et al (2019) yang mendapatkan hasil kemampuan literasi digital siswa dengan skor 32,81 yang 
dikategorikan sangat kurang. Sedangkan, kemampuan literasi digital sangat penting dimiliki oleh 
siswa. Karena pada dasarnya siswa harus bisa menyerap segala informasi yang dimuat dalam 
bentuk digital. Sejalan dengan pendapat Maulana (2019) bahwa kemampuan literasi digital adalah 
kemampuan untuk mengetahui dan memahami tentang berbagai teknologi, bagaimana 
menggunakannya, serta memiliki kesadaran dampaknya terhadap individu dan masyarakat. 
Sedangkan Gilster dalam (Maulana, 2019) menyebutkan bahwa literasi digital merupakan 
kemampuan memahami dan menggunakan informasi dari berbagai format yang disajikan dalam 
komputer. Jadi kemampuan literasi digital menurut peneliti adalah kemampuan untuk mengetahui, 
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memahami, menggunakan informasi dari berbagai format yang disajikan dalam komputer, serta 
memiliki kesadaran dalam menggunakan teknologi tersebut. 

Berdasarkan Telematika Indonesia (2004) dalam (Saleh, 2015) menyebutkan bahwa ada 
lima tingkatan seseorang memiliki kemampuan literasi TIK atau literasi Digital. Kelima tingkatan 
tersebut disajikan dalam tabel berikut. 

 
Tabel 1. Tingkatan Literasi Digital 

Tingkat Keterangan 

0 Jika seorang individu sama sekali tidak tahu dan tidak peduli 
akan pentingnya informasi dan teknologi untuk kehidupan 
sehari-hari. 

1 Jika seorang individu pernah memiliki pengalaman satu dua 
kali, di mana informasi merupakan sebuah komponen penting 
untuk pencapaian keinginan dan pemecahan masalah, dan 
telah melibatkan teknologi informasi untuk mencarinya. 

2 Jika seorang individu telah berkali-kali menggunakan 
teknologi untuk membantu aktivitas sehari-hari dan telah 
memiliki pola berulang dalam penggunaannya. 

3 Jika seorang individu telah memiliki standar penguasaan dan 
pemahaman terhadap informasi maupun teknologi yang 
diperlukannya, dan secara konsisten mempergunakan 
standar tersebut sebagai acuan penyelenggaraan aktivitas 
sehari-hari. 

4 Jika seorang individu telah sanggup meningkatkan secara 
signifikan (dapat dinyatakan kuantitatif) kinerja aktivitas 
kehidupan sehari-harinya melalui pemanfaatan informasi dan 
teknologi. 

5 Jika seorang individu telah menganggap informasi dan 
teknologi sebagai bagian tidak terpisahkan dari aktivitas 
sehari-hari, dan secara langsung maupun tidak langsung 
telah mewarnai perilaku dan budaya hidupnya (bagian dari 
information society atau manusia berbudaya informasi). 

 
Terkait pentingnya kemampuan literasi digital yang harus dimiliki siswa, maka penelitian ini 

bertujuan untuk melihat bagaimana gambaran literasi digital siswa. Adapun sebelum itu akan dilihat 
terlebih dahulu bagaimana gambaran praktikalitas modul digital tersebut. Sehingga pada akhirnya 
akan terlihat bagaimana kaitan antara kemampuan literasi digital siswa dengan praktikalitas modul 
digital. 
 
METODE PENELITIAN  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan metode studi 
kasus. Data yang disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Pengolahan data menggunakan beberapa 
langkah, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Prosedur pengambilan data dalam 
penelitian ini yaitu wawancara, soal tes dan observasi. Penelitian dimaksudkan untuk menggambarkan 
kemampuan literasi digital siswa SMA melalui pembelajaran berbantuan modul digital. Penelitian ini 
melibatkan satu orang subjek yang dijadikan partisipan. Alasan pengambilan partisipan hanya satu orang 
diperkuat oleh definisi metode studi kasus yang diambil. 
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Sesuai dengan definisi studi kasus yang di kemukakan oleh Bogdan dan Biklen dalam (Moleong, 
2007) bahwa studi kasus merupakan pengujian secara rinci terhadap suatu latar atau satu orang subjek. 
Teknik pengembalian sampel dilakukan secara purposive sampling. Diperkuat oleh pernyataan Arikunto 
(2006) bahwa teknik mengambil sampel dengan tidak berdasarkan random, melainkan adanya 
pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu. Oleh karena itu fokus penelitian ini untuk melihat 
kemampuan literasi digital seorang siswa SMA kelas XI melalui pembelajaran berbantuan modul digital 
dengan syarat modul digital tersebut sudah praktis dan layak digunakan. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada saat wawancara siswa menilai bahwa tampilan modul digital sudah sesuai. Pemilihan 
jenis huruf, ukuran huruf dan warna kontras antara huruf dengan background tidak menyulitkan 
siswa pada saat mempelajari materi yang tertuang dalam modul digital. Siswa mengomentari bahwa 
ukuran judul dengan ukuran tulisan keterangan modul digital kurang sesuai. Siswa beranggapan 
bahwa akan membahas modul digital bukan membahas materi pertidaksamaan nilai mutlak linear 
satu variabel. Namun hal itu tidak menjadi masalah besar karena isi materi dan judul masih sesuai. 
Sejalan dengan pendapat Fitri et al (2013) dan Hamdunah (2015) bahwa suatu modul dikatakan 
praktis salah satunya memenuhi indikator ketepatan sehingga tidak mengganggu jalannya proses 
belajar yang dilakukan siswa. Selain itu siswa mengomentari mengenai adanya gambar dan video 
animasi yang menarik. 

Gambar-gambar menarik yang dimuat di dalam modul sudah sesuai dengan materi yang 
dibahas. Adanya rumus-rumus yang dikemas dalam bentuk gambar membantu siswa dalam proses 
menghafalkan rumus tersebut. Dilengkapi dengan adanya video animasi yang menjelaskan konsep 
nilai mutlak yang mana membantu siswa dalam memahami materi. Artinya, adanya modul digital 
tersebut mempermudah siswa dalam memahami konsep yang dibungkus dengan animasi. Sejalan 
dengan hasil yang didapat dalam penelitian Fitri et al (2013) bahwa modul yang digunakan dikatakan 
praktis apabila mempermudah dan bermanfaat bagi pengguna. Selain itu, pedoman penggunaan 
modul digital sudah sesuai dengan apa yang dibahas dalam modul digital. 

Adanya penjelasan dalam pedoman penggunaan modul memberikan gambaran dan 
informasi kepada siswa selaku pengguna agar tidak mengalami kesulitan dalam menggunakan 
modul digital. Tombol-tombol yang dijelaskan dalam pedoman penggunaan sudah sesuai dengan 
fungsinya. Hal ini sudah sesuai dengan definisi kepraktisan yang diambil oleh peneliti. Modul 
dikatakan praktis apabila pengguna merasakan kemudahan, mendapatkan manfaat dan ketepatan 
isi modul (Fitri et al., 2013; Hamdunah, 2015). Meskipun ada beberapa kesalahan menuliskan kunci 
jawaban pada beberapa soal latihan, namun tidak menghambat secara keseluruhan pada saat 
modul itu digunakan. Kesalahan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut. 
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Gambar 1. Kunci Jawaban yang Tepat untuk Soal Nomor 1 

 
Pada gambar 1 ditunjukkan bahwa kunci jawaban yang diberikan pada soal latihan 

merupakan kunci jawaban yang tepat. Sehingga apabila siswa memasukkan jawaban yang salah 
maka akan ada keterangan jawaban yang benar beserta dengan penjelasannya. Hal ini ditujukan 
agar siswa mengetahui jawaban yang benar dan mampu untuk berlatih pada soal lain yang sejenis 
dengan soal pada gambar 1. Sehingga pada akhirnya, adanya kunci jawaban yang benar mampu 
untuk mempermudah siswa dalam memahami materi yang ada dan informasi dari modul digital 
mampu tersampaikan dengan baik kepada siswa. 

 

 
Gambar 2. Kesalahan Memasukkan Kunci Jawaban pada Soal Nomor 3 

 
Dari gambar 1 dan 2 terlihat bahwa kedua soal tersebut memiliki kunci jawaban yang sama. 

Adanya kesalahan ini sedikit mengganggu bagi siswa, karena siswa tidak bisa mengetahui jawaban 
yang benar dari soal nomor 3. Tetapi, secara keseluruhan hal itu tidak terlalu menghambat proses 
belajar siswa. Adanya kesalahan memasukkan kunci jawaban hanya terjadi pada latihan 3 (gambar 
2) saja. Selain itu, tidak ada kesalahan modul yang dapat menghambat secara fatal terhadap 
jalannya proses belajar siswa. Siswa masih bisa mencari jawaban yang benar dalam mesin 
pencarian yang mana itu bisa melatih siswa untuk mencari informasi di media digital lain dan melatih 
kemampuan literasi digitalnya. Secara keseluruhan adanya modul digital membantu siswa dalam 
proses pembelajaran baik di kelas maupun belajar secara mandiri.  

Berdasarkan pemaparan di atas diperoleh data bahwa modul digital dapat dikatakan praktis 
karena modul digital tersebut memberikan kemudahan dan manfaat bagi siswa serta ketepatan 
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materi yang dimuat. Hasil ini sejalan dengan hasil dari Indariani et al (2018) yang menyatakan 
bahwa modul digital praktis dilihat dari pandangan kuantitatif. Hasil praktikalitas modul digital sejalan 
dengan hasil kemampuan literasi digital siswa. 

Adapun hasil yang didapatkan mengenai kemampuan literasi digital siswa termuat dalam 
tabel berikut. 

Tabel 2. Tingkatan Literasi Digital 

No.  Indikator Keterangan 

1  Penggunaan teknologi secara 
berkali-kali 

Setiap hari siswa menggunakan 
perangkat teknologi berupa 
smartphone. Selain itu, siswa 
menggunakan komputer untuk 
mengerjakan tugas meskipun tidak 
terlalu sering. 

2 Memiliki standar penguasaan 
terhadap teknologi 

Siswa memiliki pemahaman standar 
akan aplikasi pengetikan dan presentasi 
pada komputer. Selain itu, siswa juga 
memiliki pemahaman standar akan 
beberapa aplikasi yang terdapat pada 
teknologi smartphone. 

3 Konsisten menggunakan 
standar penguasaan tersebut 
untuk menunjang aktivitas 
sehari-hari 

Berdasarkan nomor 1 dan 2, adanya 
pola penggunaan teknologi secara 
berkali-kali dan telah memiliki standar 
penguasaan pada teknologi tertentu 
bisa untuk menunjang aktivitas sehari-
hari siswa 

 
Dari tabel 1.1 terlihat bahwa setiap hari siswa menggunakan perangkat teknologi berupa 

smartphone dan tidak jarang juga menggunakan komputer untuk mengerjakan tugas sekolah. 
Smartphone digunakan siswa untuk berkomunikasi, mencari informasi dan untuk hiburan. Hal itu 
dilakukan oleh siswa setiap hari dan memiliki pola dalam penggunaannya. Siswa sering 
berkomunikasi dengan teman sebaya baik untuk sekedar berbagi kabar maupun untuk berdiskusi 
mengenai tugas ataupun materi pembelajaran melalui aplikasi chatting. Tidak jarang juga siswa 
berkomunikasi dengan gurunya untuk menyampaikan tugas yang telah diselesaikan ataupun 
menanyakan materi yang dirasa sulit dimengerti. Artinya intensitas berkomunikasi siswa dengan 
menggunakan media digital berada di level sedang. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Rahayu & Mayasari (2018) yang menunjukkan 60% kelas X TAV dan 73.9% kelas X 
TPMC sering bertanya terkait tugas sekolah dari teman-temannya. 

Selain untuk berkomunikasi, siswa menggunakan smartphone untuk mencari informasi 
terkini. Menurut penuturan siswa, biasanya ia menggunakan aplikasi pencarian untuk mencari 
informasi baik dalam bidang pendidikan dalam hal ini untuk menyelesaikan tugas maupun hanya 
sekedar mencari informasi yang sedang hangat dibicarakan. Biasanya siswa akan membuka salah 
satu aplikasi pencarian dan melihat pada beranda pencarian tersebut mengenai berita-berita terbaru. 

Sehingga dalam hal ini siswa sudah memiliki kompetensi dalam melakukan pencarian 
informasi di media digital yang mana menjadi salah satu aspek penting yang mampu menunjukkan 
bahwa kemampuan literasi digital siswa sudah bagus. Hal ini sejalan dengan hasil dari penelitian 
A’yuni (2015) yang menunjukkan bahwa tingkat literasi digital remaja di Surabaya sudah tergolong 
tinggi dengan total skor rata-rata 5,19. 
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Kegunaan lain selain untuk mencari informasi yaitu untuk hiburan. Hal inilah kegunaan yang 
paling sering dimanfaatkan oleh siswa. Secara berkala siswa akan membuka aplikasi berbagi video 
maupun aplikasi game untuk mengisi waktu luang. Hal yang sedang dilakukan oleh siswa tersebut 
merupakan proses penerimaan informasi, tetapi siswa tidak menyadari itu. Hanya saja proses 
penerimaan informasi tersebut dalam bentuk video dan game baik itu informasi mengenai 
keseharian ataupun informasi tertentu yang termuat dari kedua aplikasi tersebut.  

Selain mencari informasi, berkomunikasi dan untuk hiburan, biasanya siswa menggunakan 
smarthphone untuk membaca beberapa file digital. Seperti modul digital ataupun file-file digital lain 
yang dapat dimuat dalam bentuk format (.pdf) saja. Artinya penerapan bahan bacaan digital sudah  
dilakukan oleh siswa. Meskipun hal itu tidak terlalu sering dilakukan tapi mengindikasikan adanya 
literasi digital yang dilakukan oleh siswa. Sejalan dengan Pratama et al (2019) bahwa indikator 
pencapaian literasi digital salah satunya adalah intensitas penerapan dan pemanfaatan bahan 
bacaan berbasis digital atau situs laman. 

Secara keseluruhan siswa akan merasa kesulitan apabila tidak menggunakan smartphone. 
Siswa merasa akan mengalami ketertinggalan informasi baik dari gurunya, teman sebaya ataupun 
dari berita terbaru. Sehingga dapat dipastikan bahwa siswa menggunakan teknologi smartphone 
khususnya secara berkali-kali agar menghindari ketertinggalan informasi.  

Selain menggunakan smartphone, tidak jarang siswa menggunakan komputer untuk 
menyelesaikan tugasnya. Biasanya ia akan menggunakan aplikasi pengetikan dan presentasi. 
Berdasarkan pengamatan peneliti siswa memiliki standar penguasaan terhadap kedua aplikasi 
tersebut. Artinya siswa tidak mengalami kesulitan dalam menggunakan aplikasi pengetikan untuk 
menyelesaikan tugas. Selain itu, siswa juga tidak mengalami kesulitan dalam menggunakan aplikasi 
presentasi. Bahkan kemampuan siswa dalam dua aplikasi tersebut dinilai setingkat lebih tinggi dari 
standar penguasaan. Karena pada saat observasi terlihat siswa tidak hanya mampu menggunakan 
kedua aplikasi tersebut secara biasa namun siswa sudah bisa mengetahui bagaimana cara 
membuat daftar isi secara otomatis, penomoran yang berbeda dalam satu file dan lain sebagainya. 
Sehingga dari pengetahuan standar tersebut bisa untuk menunjang aktivitas sehari hari. 

Dari keseluruhan pemaparan hasil tersebut berdasarkan Telematika Indonesia dalam 
(Saleh, 2015) pada tabel 1.1 siswa berada pada tingkatan ke-3 yaitu apabila seorang individu telah 
memiliki standar penguasaan dan pemahaman terhadap informasi maupun teknologi yang 
diperlukannya, dan secara konsisten mempergunakan standar tersebut sebagai acuan 
penyelenggaraan aktivitas sehari-hari. Hasil ini sejalan dengan penelitian Afidah (2020) bahwa 
kemampuan literasi siswa SMA memiliki persentase tinggi. Diperkuat dengan penelitian Kusuma & 
Aprianti (2020) bahwa literasi digital siswa SMA kelas XI tergolong tinggi. 
 
KESIMPULAN  

Hasil penelitian menunjukkan adanya kepuasan bagi siswa pada penggunaan modul digital. 
Meskipun ditemukan beberapa eror namun tidak menjadi penghambat. Secara keseluruhan modul 
digital yang digunakan dapat dikatakan praktis karena tepat dan tidak menjadikan siswa mengalami 
kesulitan dalam menggunakannya. Hal itu sejalan dengan hasil kemampuan literasi digital. 
Gambaran kemampuan literasi digital menunjukkan bahwa siswa telah berkali-kali dalam 
menggunakan teknologi digital, memiliki standar penguasaan untuk aplikasi-aplikasi tertentu, dan 
standar penguasaan tersebut menjadi penunjang bagi berlangsungnya aktivitas sehari-hari. Dari 
parameter tersebut siswa berada pada tingkatan ke-3 yang mengindikasikan bahwa kemampuan 
literasi digital siswa berada pada tingkatan yang baik. Sehingga secara keseluruhan menunjukkan 
bahwa apabila modul digital praktis dan layak digunakan maka kemampuan lierasi digital pun baik. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan deskripsi kemampuan penalaran analogi mahasiswa pada matakuliah Analisis 
Real Lanjut. Jenis penelitian adalah deskriptif kulitatif. Materi yang digunakan adalah ruang metric. Subjek penelitian 
yang dipakai adalah mahasiswa matakuliah Analisis Real Lanjut sebanyak 13 orang. Instrumen terdiri dari soal tes dan 
angket kepercayaan diri. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian, dan dokumentasi. Masing-masing 
dipilih 2 mahasiswa dari setiap kategori kepecayaan diri sangat tinggi, tinggi, dan rendah. Hasil penelitiannya adalah 
mahasiswa kategori kepercayaan diri sangat tinggi dan tinggi memenuhi indicator kemampuan penalaran analogi 
dengan baik. Sedangkan, mahasiswa kepercayaan diri rendah hanya memenuhi indicator inferring dan applying.  
 
Kata Kunci: Kemampuan Penalaran Analogi, Kepercayaan Diri, Ruang Metrik 

 
PENDAHULUAN 

Matematika merupakan ilmu yang berperan sangat penting dalam kehidupan manusia dan 
sangat berkaitan dengan ilmu pengetahuan lainnya. (Hariwijaya, 2009) menyatakan bahwa 
matematika adalah ilmu dasar yang mendasari ilmu pengetahuan lain. Oleh karena itu, matematika 
perlu diberikan kepada peserta didik mulai dari sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan 
kemampuan-kemampuan matematis sampai dengan perguruan tinggi. Hal tersebut membuktikan 
bahwa betapa pentingnya matematika, sehingga pelajaran matematika selalu ada dalam setiap 
jenjang pendidikan.  

Dalam (NCTM, 2000) meyebutkan bahwa pembelajaran matematika adalah proses 
membelajarkan peserta didik agar memiliki kemampuan untuk berpikir matematis serta memiliki 
pengetahuan dan keterampilan dasar matematika. Lima standar kemampuan matematis yang harus 
dimiliki oleh siswa yaitu kemampuan pemecahan masalah (problem solving), kemampuan 
komunikasi (communication), kemampuan koneksi (connection), kemampuan penalaran (reasoning), 
dan kemampuan representasi (representation). Salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam 
pembelajaran matematika adalah kemampuan penalaran. Dalam hal ini, mahasiswa diharapkan 
mampu memahami konsep-konsep yang terdapat dalam pembelajaran matematika. Akan tetapi, 
saat ini masih banyak mahasiswa yang tergolong belum mampu dalam memahami konsep-konsep 
yang terdapat dalam pembelajaran matematika dengan baik. Hal tersebut dikarenakan sebagian 
besar konsep yang terdapat dalam pembelajaran matematika merupakan konsep yang bersifat 
abstrak, sehingga sulit dipahami oleh mahasiswa. Diperlukan suatu kemampuan matematis yang 
dapat membantu mahasiswa dalam memahami konsep-konsep matematika. Salah satu kemampuan 
matematis yaitu kemampuan penalaran analogi. 

Penalaran merupakan kemampuan seseorang dalam mengolah informasi sehingga dapat 
ditarik kesimpulan yang tepat (Hanifah et al, 2019). Menurut (Soekadijo, 1999) analogi adalah 
berbicara tentang dua hal yang berlainan dan dua hal yang berlainan tersebut diperbandingkan, jika 
dalam perbandingan yang diperhatikan persamaannya saja tanpa melihat perbedaan maka timbulah 
analogi. Dalam melakukan perbandingan, dencari persamaan dan perbedaan antara keduanya. 
Menurut (Sumarmo, 2015) penalaran analogi adalah penarikan kesimpulan berdasarkan keserupaan 
data atau proses. Menurut (Shadiq, 2013) menyatakan bahwa analogi merupakan membandingkan 
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dua hal yang berbeda dengan hanya memperhatikan persamaanya saja dan tidak memperhatikan 
perbedaannya untuk kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut (Holyoak, 2004) analogi digunakan 
untuk memecahkan masalah dengan cara mahasiswa pada saat menyelesaiakan masalah mereka 
akan menerapkan pengetahuan yang sudah diketahui untuk memecahkan masalah baru.  

Berdasarkan penjelasan di atas, kemampuan penalaran analogi merupakan proses berpikir 
mahasiswa dalam mencari kemiripan dari dua hal yang berbeda dan menarik kesimpulan atas dasar 
kemiripan tersebut. Penalaran analogi digunakan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa 
dengan membandingkan konsep-konsep baru dan konsep-konsep yang sudah dipelajari. Kurangnya 
kemampuan penalaran analogi dapat mempengaruhi kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan 
masalah matematika. Dalam menyelesaikan masalah, terdapat beberapa faktor yang dapat 
menyebabkan adanya perbedaan kemampuan penalaran analogi yang dimiliki oleh mahasiswa. 
Salah satu faktornya adalah kepercayaan diri. Menurut (Al Khofi, 2017) mengungkapkan bahwa 
terdapat hubungan yang positif antara kemampuan penalaran matematika dengan kepercayaan diri. 
Seseorang yang memiliki kepercayaan diri tinggi akan mampu mengembangkan kemampuan 
penalaran matematis. Dalam (Siyam, 2014) mengatakan sikap sesorang yang mampu 
mengembangkan aspek positif dirinya sendiri dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga 
bermanfaat bagi orang banyak disebut percaya diri. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk 
mengetahui bagaimana kemampuan penalaran analogi matematis mahasiswa ditinjau dari 
kepercayaan diri. 

  
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan kepada mahasiswa matakuliah analisis real lanjut. Jenis penelitian 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Instrumen yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu tes kemampuan penalaran analogi, angket, dan wawancara. Dalam penelitian ini 
subjek dikategorikan menjadi tiga kelompok yaitu kepercayaan diri sanat tinggi, tinggi, dan rendah 
kemudian masing-masing diambil 2 mahasiswa. Pengambilan sampel tersebut menggunakan teknik 
purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2013).  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Mahasiswa yang mengikuti matakuliah analisis real lanjut sebanyak 13 orang. Kemudian, 
terbagi menjadi ketiga kategori kepercayaan diri renda, tinggi, dan sangat tinggi. Untuk penelitian, 
diambil masing-masing 2 orang dari setiap kategori. Berikut gambaran kemampuan penalaran 
analogi ditinjau dari kepercayaan diri: 
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Gambar 1. Jawaban Responden Kategori Kepercayaan Diri Sangat Tinggi 

 
Berdasarkan gambar 1 menunjukkan bahwa responden sudah menuliskan hal-hal yang 

diketahui pada masalah sumber dengan menggunakan simbol matematika dengan baik dan benar. 
Berdasarkan hasil tes dan wawancara, mampu mengidentifikasi struktur masalah sumber dan 
masalah target dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa responden sudah menguasai komponen 
penalaran analogi yang pertama yaitu encoding (pengkodean). Setelah mengindetifikasi struktur 
masalah pada nomor 1, kemudian menyelesaikan masalah sumber. Responden sudah menuliskan 
penyelesaian masalah sumber dengan runtut dan benar dengan menggunakan syarat suatu fungsi 
disebut metrik. Dalam hal ini, menguasai indikator Inferring (penyimpulan). Responden mampu 
mengidentifikasi hubungan atau persamaan antara masalah sumber dan masalah target, yaitu 
terletak pada cara dalam menyelesaiakan kedua masalah tersebut. Dengan demikian, sudah 
menguasai komponen Mapping (pemetaan). Penulisan simbol dalam penyelesaian masalah target 
sudah benar dan pembuktian tertulis dengan jelas. Hal itu menunjukkan bahwa sudah menguasai 
komponen penalaran analogi yang keempat yaitu applying (penerapan). 

 

 
Gambar 2. Jawaban Responden Kategori Kepercayaan Diri Tinggi 
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Responden dapat menuliskan masalah sumber dan masalah yang harus diselesaikan 
(target). Dalam menjawab masalah, terlihat pada Gambar 2 sudah menggunakan notasi fungsi d(x,y) 
dan symbol implikasi dalam Matematika. Hal ini menunjukkan bahwa memenuhi indicator encoding 
(pengkodean). Syarat untuk menunjukkan suatu fungsi merupakan metrik sudah tertulis dalam 
empat syarat mutlak. Hal ini menunjukkan bahwa sudah dapat menerapkan definisi fungsi metrik ke 
dalam masalah dengan urut dan jelas (applying; inferring). Berdasarkan hasil wawancara, 
responden dapat menjelaskan konsep ruang metrik, syarat menyelidiki suatu fungsi metrik, dan 
mampu menghubungkan antara syarat yang satu dengan yang lainnya. Sehingga, dapat 
disimpulkan bahwa responden memenuhi indicator mapping (pemetaan).   

 

 
Gambar 3. Jawaban Responden Kepercayaan Diri Rendah 

 
Pada gambar 3 tersebut, responden tidak bisa memahami masalah dengan baik sehingga 

untuk menunjukkan suatu fungsi merupakan metrik masih kurang satu syarat. Tidak adanya urutan 
menjawab, konsep yang digunakan kurang jelas. Hal ini berakibat, kesimpulan yang diambil juga 
keliru. Namun, dalam menuliskan symbol metrik dan fungsi dapat dituliskan dengan benar. 
Wawancara dengan responden menghasilkan bahwa kurang memahaminya masalah dan tidak 
dapat menggunakan syarat fungsi metrik dikarenakan tidak hafal. Dengan demikian, responden 
hanya memenuhi indicator inferring dan encoding (pengkodean). Hal ini sejalan dengan penelitian 
(Suharto & Chotimah, 2018) menguraikan bahwa terdapat kesulitan pada indicator penalaran 
analogi terutama mengembangkan suatu konsep menjadi solusi untuk membuat kesimpulan yang 
logis 
 
KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pembahasan, deskripsi kemampuan penalaran analogi mahasiswa 
ditinjau dari kepercayaan diri yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kepercayaan diri 
mahasiswa kategori sangat tinggi dan tinggi memenuhi semua indikator kemampuan penalaran 
analogi dengan baik. Sedangkan, mahasiswa kategori kepercayaan diri rendah hanya mampu 
memenuhi indikator inferring dan encoding. Artinya belum mampu menghubungkan antara masalah 
sumber dan target kemudian menerapkannya untuk menyelesaikan masalah. 
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ABSTRAK 
Kemampuan intuitif dapat dijadikan modal untuk memahami konsep-konsep matematika dengan benar dan masuk akal 
baik melalui menduga ataupun melakukan pembuktian. Namun fakta di lapangan, tidak sedikit peran guru terlalu 
mendominasi dan kurang memberikan kebebasan siswa mengembangkan kemampuan berpikirnya dengan memberi 
soal-soal rutin. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui kemampuan berpikir intuitif matematis siswa 
secara umum dan ditinjau dari indikatornya, khususnya pada materi geometri pokok bahasan segitiga dan segiempat. 
Penelitian dilaksanakan di salah satu SMP di Tirtayasa menggunakan metode survey. Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan yang telah dikemukakan maka disimpulkan bahwa secara keseluruhan kemampuan berpikir intuitif 
matematis siswa tergolong tinggi, khususnya pada materi geometri pokok bahasan setiga dan segiempat. Berdasarkan 
indikator diketahui bahwa dari ketiga indikator kemampuan berpikir intuitif matematis, indikator menyelesaikan masalah 
berdasarkan generalisasi dari contoh atau konsep memiliki rata-rata tertinggi dibandingkan dengan dua indikator lainnya. 
Selanjutnya diketahui pula kemampuan menyelesaikan masalah dengan jawaban yang masuk akal memiliki rata-rata 
terendah dibandingkan dengan dua indikator lainnya.  
 
Kata Kunci:   Berpikir intuitif matematis, segitiga dan segiempat. 

 
PENDAHULUAN 

Matematika adalah mata pelajaran wajib mulai dari jenjang sekolah dasar sampai perguruan 
tinggi. Menurut (Agustina et al., 2021) matematika merupakan ilmu pengetahuan dengan fungsi yang 
esensial untuk keberlangsungan hidup manusia dan dijadikan sebagai landasan ilmu pengetahuan 
lainnya. Ia juga menyatakan bahwa memahami konsep matematika yang sebenarnya bukanlah 
hapalan, melainkan mampu menafsirkan, menerjemahkan serta menyimpulkan konsep matematika 
berdasarkan bentukan pengetahuannya sendiri. 

Memahami materi dalam pelajaran matematika tidak terlepas dari menghadapi 
permasalahan. Menurut (Abidin et al., 2017) ciri bahwa sesuatu bermasalah yaitu membutuhkan 
kemapuan berpikir/bernalar, menantang siswa untuk mampu memberikan dugaan atau prediksi 
solusi dari masalah, serta menemukan banyak cara untuk mendapatkan solusi yang terbukti benar. 
Pada umumnya setiap orang memerlukan waktu dan mempunyai strategi berbeda dalam memahami 
atau menyelesaikan masalah matematika. Ada yang mengerjakan dan memahami langsung 
permasalah saat membaca soal, kemudian disaat yang sama muncul pula strategi untuk 
menyelesaikan masalah tersebut. Namun ada juga yang memerlukan jembatan berpikir untuk 
memahami dan menemukan cara terbaik dalam menentukan solusi permasalahan. Kemampuan 
seseorang memahami dan sekaligus menemukan strategi yang tepat dan cepat dalam 
menyelesaikan masalah tersebut merupakan aktifitas mental yang ditopang oleh kecakapan berpikir 
intuitif yang muncul secara spontan, bersifat immediate, global atau mungkin muncul secara tiba-tiba 
dan tidak diketahui dari mana asalnya.  

Intuisi merupakan suatu kemampuan yang digerakkan oleh hati untuk dapat memahami 
sesuatu tanpa dipikirkan atau dipelajari lebih dahulu (Mutia et al., 2021). Sejalan dengan pendapat 
Fischbein (Susilawati et al., 2017) yang mendefinisikan intuisi sebagai kognisi segera dalam 
memperoleh dan memahami sesuatu yang bergantung pada suatu proses penalaran dan tanpa 
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pembenaran atau bukti-bukti serta mempunyai beberapa karakteristik. Dengan kata lain, 
kemampuan intuisi diperlukan pada saat proses menyelesaikan suatu masalah matematika dalam 
menghubungkan kemampuan/pengalaman yang telah dimiliki sebelumnya sebagai jalan untuk 
menyelesaikan suatu masalah matematika. Kemampuan berpikir intuitif matematis adalah 
kemampuan siswa menyelesaikan masalah matematis secara intuitif. Menurut (Studi et al., 2017) 
pemecahan masalah dalam matematika merupakan sebuah kemampuan kognitif fundamental yang 
dapat dilatih dan dikembangkan pada siswa, sehingga diharapkan ketika siswa mampu 
memecahkan masalah matematika dengan baik maka akan mampu menyelesaikan masalah nyata 
paska menempuh pendidikan formal.  

Kemampuan intuitif dapat dijadikan modal untuk memahami konsep-konsep matematika 
dengan benar dan masuk akal baik melalui menduga ataupun melakukan pembuktian. Menurut 
(Hafriani, 2018) Ketika mempelajari konsep dan menyelesaikan suatu permasalahan, siswa memiliki 
kebebasan akan memberikan solusi secara analisis menggunakan langkah-langkah yang jelas 
berdasarkan logika atau dapat pula menyelesaikan masalah tersebut secara intuitif yaitu, 
memberikan solusi secara spontan, cepat tetapi tepat.  

Namun fakta di lapangan, tidak sedikit peran guru terlalu mendominasi dan kurang 
memberikan kebebasan siswa mengembangkan kemampuan berpikirnya. Diketahui pula guru lebih 
sering menggunakan soal-soal rutin dalam memberikan pembelajaran. Sejalan dengan pendapat 
(Istiqlal, 2019) mengenai soal rutin yang digunakan guru mengakibatkan siswa tidak memiliki banyak 
pengalaman belajar yang kaya dengan hal-hal baru. Hal ini berdampak kepada rendahnya 
pemahaman siswa terhadap materi yang sedang disampaikan.  

Menurut (Ermawan, 2018) kemampuan berpikir intuitif matematis dapat memicu kreativitas 
siswa dalam meyelesaikan masalah matematika. Daya kreativitas siswa akan menjadikan siswa 
mempunyai cara-cara cerdas dalam menyelesaikan masalah matematika. Cara cerdas yang dimiliki 
siswa akan memberikan alternatif jawaban dari sebuah masalah secara cepat, singkat dan tepat 
(Sa’o, 2013). Adanya kreativitas siswa dalam menyelesaikan masalah matematika selaras dengan 
tuntutan kurikulum 2013 yang mengharuskan adanya kreativitas siswa dalam proses pembelajaran 
matematika. Oleh karena itu siswa yang memliki kemampuan berpikir intuitif matematis akan meraih 
kesuksesan dalam belajar matematika. Hal ini pun sejalan dengan pendapat (Istiqlal, 2019) yang 
menyatakan bahwa melatih kreativitas siswa sama juga menguatkan intuisi siswa. 

Salah satu materi dalam matematika adalah geometri dan salah satu pokok bahasanya 
adalah segitiga dan segiempat. Menurut (Budiman, 2015) mempelajari geometri berkontribusi untuk 
membantu peserta didik dalam mengembangkan keterampilan visualisasi, berpikir kritis, intuisi, 
perspektif, pemecahan masalah, membuat konjektur, penalaran deduktif, argumen yang logis dan 
pembuktian. Ia juga menyatakan bahwa konsep-konsep abstrak menjadi ciri khas dari pembelajaran 
geometri. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan (Folina, 2018) bahwa “Intuition so reconfigured 
becomes more abstract and than developments in both geometry and algebra, however, challenge 
the symmetry view and its foundation”. Selanjutnya hasil pengamatan (Datar, 2019) ditemukan 
permasalahan pada kemampuan berpikir matematis siswa khususnya kemampuan penalaran 
spasial pada materi geometri sehingga perlu analisis lebih lanjut terhadap materi geometri sehingga 
pembelajaran geometri dapat diterima dengan baik dan optimal. Adapun tujuan dalam penelitian ini 
yaitu untuk mengetahui kemampuan berpikir intuitif matematis siswa secara umum dan ditinjau dari 
indikatornya, khususnya pada materi geometri pokok bahasan segitiga dan segiempat.  
 
METODE PENELITIAN  

Penelitian dilaksanakan di salah satu SMP di Tirtayasa menggunakan metode survey. 
Metode survey dalam penelitian digunakan untuk: (1) penjajakan (eksploratif), (2) deskriptif, (3) 
penjelasan (explanatory atau confirmatory) yakni untuk menjelaskan hubungan kausal dan pengujian 
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hipotesis, (4) evaluasi, (5) prediksi atau meramalkan kejadian tertentu di masa yang akan datang, (6) 
penelitian operasional, dan (7) pengembangan indikator- indikator sosial. Metode ini digunakan 
dengan tujuan untuk menjelaskan dan menganalisis kemampuan berpikir intuitif matematis siswa 
berdasarkan indikator kemampuan berpikir intuitif matematis. Teknik pengumpulan data dengan cara 
memberikan tes kepada siswa berupa tes uraian (Essay) dengan pokok bahasan Segiempat dan 
Segitiga yang disesuaikan dengan indikator. Adapun indikator yang akan dianalisis adalah 
Kemampuan Berpikir Intuitif Matematis (KBIM) dengan indikatornya yaitu Kemampuan 
Menyelesaikan Masalah Dengan Jawaban Yang Masuk Akal (MA), Kemampuan Menyelesaikan 
Masalah Menggunakan Pengetahuan dan Pengalaman Yang Sudah Dimiliki Sebelumnya (PS), dan 
Kemampuan Menyelesaikan Masalah Berdasarkan Generalisasi dari Contoh atau Konsep (GC). 
Adapun subjek di penelitian ini adalah siswa kelas VII tahun akademik 2020/2021. Untuk teknik 
sampling, peneliti menggunakan purposive sampling. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Terdapat rubik kemampuan berpikir intuitif matematis yang disajikan dalam tabel berikut ini 
(Ermawan, 2018) : 
 

Tabel 1. Pedoman Penskoran Instrumen Tes  
Kemampuan Berpikir Intuitif Matematis 

Indikator Reaksi Terhadap Soal Skor 

Kemampuan 
Menyelesaikan 
Masalah 
dengan 
jawaban yang 
masuk akal  
(MA) 

 Jawaban yang diberikan benar. Menyelesaikan masalah sesuai 
dengan konten materi pembelajaran dengan memberikan alasan 
yang logis. 

4 

 Jawaban yang diberikan benar. Menyelesaikan masalah sesuai 
dengan konten materi pembelajaran tetapi memberikan alasan yang 
kurang logis. 

3 

 Jawaban yang diberikan kurang tepat. Menyelesaikan masalah 
dengan memberikan alasan yang kurang logis. 

2 

 Jawaban yang diberikan salah. Menyelesaikan masalah tanpa 
memberikan alasan. 

1 

 Tidak menjawab pertanyaan Jawaban 0 

Kemampuan 
menyelesaikan 
masalah 
menggunakan 
pengetahuan 
dan 
pengalaman 
yang sudah 
dimiliki 
sebelumnya 
(PS). 

 Jawaban yang diberikan benar. Menyelesaikan masalah dengan 
menerapkan konsep-konsep yang terkait materi pembelajaran 
dengan tepat dan lengkap 

4 

 Jawaban yang diberikan benar. Menyelesaikan masalah dengan 
tidak menggunakan konsep- konsep yang terkait materi 
pembelajaran. 

3 

 Jawaban yang diberikan kurang tepat. Menyelesaikan masalah 
dengan menggunakan konsep-konsep yang terkait tetapi tidak tepat 
dan lengkap dalam penyelesaiannya. Jawaban. 

2 

 Jawaban yang diberikan salah. Menyelesaikan masalah hanya 
dengan hanya menyatakan konsep- konsep yang terkait. 

1 

  Tidak menjawab pertanyaan. 0 

Kemampuan 
meyelesaikan 
masalah 
berdasarkan 

 Jawaban yang diberikan benar. Menyelesaikan masalah dengan 
menentukan informasi dalam soal, menyeleksi informasi yang akan 
digunakan dan menerapkannya secara tepat. 

4 

 Jawaban yang diberikan benar. Menyelesaikan masalah dengan 3 
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generalisasi 
dari contoh 
atau konsep 
(GC) 

menyeleksi informasi yang akan digunakan dan menerapkannya 
secara tepat 

 Jawaban yang diberikan kurang tepat. Menyelesaikan masalah 
dengan menentukan informasi dalam soal, menyeleksi informasi 
yang akan digunakan dan menerapkannya secara tidak tepat. 

2 

 Jawaban yang diberikan salah. Menyelesaikan masalah dengan 
menentukan informasi pada soal tanpa menyeleksi dan 
menerapkannya dengan tepat 

1 

 Tidak menjawab pertanyaan 0 

   
Selanjutnya disajikan persentase pencapaian kemampuan siswa dalam menyelesaikan 

permasalah dalam pengkategorian yang dikualifikasikan menjadi lima kategori yaitu, sangat tinggi, 
tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah berdasarkan Syah (Nurhayati & Zanthy, 2017) sebagai 
berikut: 

Tabel 2. Kategori Persentase Pencapaian  
Kemampuan Pemecahan Masalah 

Pencapaian Kategori.  

81% - 100% Sangat tinggi 
61% - 80% Tinggi 
41% - 60% Sedang 
21% - 40% Rendah 
0% - 20% Sangat rendah 

 
Adapun hasil deskriptif data kemampuan berpikir intuitif matematis siswa secara 

keseluruhan disajikan pada tabel berikut: 
 

Tabel 3. Deskriptif Data   
Kemampuan Berpikir Intuitif Matematis 

 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 
Deviation 

SkorKBIM 30 13 32 22.27 5.071 
Valid N (listwise) 30     

 
Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa rata-rata skor yang diperoleh adalah 22,27 (61,86%) 

dengan nilai minimum 13 (36,11%) dan standar deviasi 5,071. Data ini secara deskriptif 
menunjukkan bahwa kemampuan berpikir intuitif matematis siswa kelas VII tergolong tinggi  namun 
masih berada pada batas paling bawah. Selanjutnya akan disajikan data berdasarkan indikator 
kemampuan berpikir intuitif matematis siswa. 

 
Tabel 4. Deskriptif Data Berdasarkan Indikator   

Kemampuan Berpikir Intuitif Matematis 

 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 
Deviation 

IndikatorMA 30 1 11 6.07 2.449 
IndikatorPS 30 2 12 7.67 2.808 
IndikatorGC 30 5 12 8.53 1.871 
Valid N (listwise) 30     
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Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui kemampuan berpikir intuitif matematis siswa 
berdasarkan tiap indikatornya. Dalam penelitian ini dibagi ke dalam 3 indikator yaitu Kemampuan 
Menyelesaikan Masalah Dengan Jawaban Yang Masuk Akal (MA), Kemampuan Menyelesaikan 
Masalah Menggunakan Pengetahuan dan Pengalaman Yang Sudah Dimiliki Sebelumnya (PS), dan 
Kemampuan Menyelesaikan Masalah Berdasarkan Generalisasi dari Contoh atau Konsep (GC). Dari 
ketiga indikator kemampuan berpikir intuitif matematis, diketahui bahwa indikator Menyelesaikan 
Masalah Berdasarkan Generalisasi dari Contoh atau Konsep (GC) memiliki rata-rata tertinggi 
dibandingkan dengan dua indikator lainnya. Selanjutnya diketahui pula Kemampuan Menyelesaikan 
Masalah Dengan Jawaban Yang Masuk Akal (MA) memiliki rata-rata terendah dibandingkan dengan 
dua indikator lainnya.  

Jika ditinjau dari tiap indikator maka diketahui bahwa rata-rata hasil kemampuan 
menyelesaikan masalah pada indikator Kemampuan Menyelesaikan Masalah Dengan Jawaban 
Yang Masuk Akal (MA) adalah 6,07 (50,57%). Hasil ini menunjukan bahwa pencapaian kemampuan 
siswa dalam menyelesaikan masalah dengan jawaban yang masuk akal pada materi geometri 
khususnya, secara umum ternyata masih belum optimal meskipun persentase pencapaiannya 
berada pada kategori sedang. Selanjutnya ditinjau dari indikator Kemampuan Menyelesaikan 
Masalah Menggunakan Pengetahuan dan Pengalaman Yang Sudah Dimiliki Sebelumnya (PS) 
diperoleh rata-rata 7,67 (63,92%). %). Hasil ini menunjukan bahwa pencapaian kemampuan siswa 
dalam menyelesaikan masalah menggunakan pengetahuan dan pengalaman yang sudah dimiliki 
sebelumnya pada materi geometri khususnya, secara umum dapat dikatakan optimal dengan 
persentase pencapaiannya berada pada kategori tinggi. Hal yang sama juga berlaku untuk indikator 
Kemampuan Menyelesaikan Masalah Berdasarkan Generalisasi dari Contoh atau Konsep (GC) 
dengan rata-rata 8,53 (71,08%) yaitu berada pada kategori tinggi. 

Dari 9 soal yang diberikan, masing-masing terdapat 3 soal yang mengukur indikator 
kemampuan MA, PS dan GC. Jika diperhatikan secara keseluruhan, diketahui proses pembelajaran 
yang diberikan adalah pembelajaran tradisional. Dimana guru cendrung memberikan materi dengan 
deramah, kemudian siswa diberikan contoh soal rutin dan diberikan soal latihan dengan soal yang 
rutin pula mengikuti contoh soal yang diberikan sebelumnya. Tidak ada proses pembelajaran yang 
dikhususkan untuk mengasah kemampuan siswa dalam berpikir intuitif. Hasil yang diperoleh murni 
kemampuan siswa tanpa treatment. Namun demikian, tidak dipungkiri bahwa rutinitas proses 
pembelajaran yang diberikan guru memberi pengaruh yang besar terhadap kemampuan berpikir 
intuitif matematis siswa. Menurut pendapat (Istiqlal, 2019) intuisi siswa dalam mengerjakan soal 
yang tidak rutin jadi kurang bahkan tidak terasah dengan baik, akibatnya siswa cenderung 
menyelesaiakan soal yang dihadapinya dengan prosedur sederhana yang diajarkan oleh guru 
sebelumnya. Hal ini menyebabkan pemikiran siswa kurang berkembang bahkan untuk berpikir 
menyelesaikan masalah dengan lebih dari satu cara penyelesaian merupkaan suatu yang jarang, 
karena pengalaman belajarnya tidak cukup untuk melakukan hal tersebut.     

Diketahui bahwa intuisi muncul pada proses penyusunan rencana penyelesaian masalah 
dan melaksanakan rencana tersebut, namun intuisi tidak muncul pada tahap memahami masalah 
dan memeriksa kembali jawaban (Istiqlal, 2019). Hal ini menunjukan jawaban serta merta siswa 
merupakan kemampuan yang sangat nyata untuk melihat kemampuan berpikir intuitf matematis 
siswa. Namun demikian hasil menunjukan secara umum kemampuan siswa dalam menyelesaikan 
soal dengan serta merta masih tergolong rendah. Perhatikan soal kemampuan berpikir intuitif 
matematis pada gambar berikut ini: 
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 Gambar 1. Soal Kemampuan Berpikir Intuitif Matematis 

 
Gambar 1 di atas diketahui bahwa soal nomor 1 adalah indikator MA dan soal nomor 2 

adalah indikator GC. Diketahui pula bahwa secara umum rata-rata hasil siswa menyelesaikan 
permasalah soal nomor 1 tidak lebih baik dari soal nomor 2. Sedangkan jika dilihat dari soal tampak 
bahwa soal nomor 2 lebih rumit dalam penyelesaiannya dari pada soal nomor 1. Hal ini menunjukan 
bahwa secara umum siswa memiliki potensi untuk dapat mengembangkan kemampuan berpikir 
intuititfnya, karena pada soal nomor 2 memiliki lebih banyak tuntutan kepada siswa untuk 
menganalisis dan memahami soal sebelum memberikan prosedur penyelesaian. Jika disesuaikan 
dengan reaksi siswa terhadap soal yang diberikan, tidak sedikit siswa yang memberikan jawaban 
benar, dan mampu menyelesaikan masalah dengan menyeleksi informasi yang akan digunakan dan 
menerapkannya secara tepat. Hal ini sejalan dengan pendapat (Mutia et al., 2021) bahwa bahwa 
analitis dan intuitif tidak dapat dipisahkan karena keduanya merupakan proses kognisi yang saling 
melengkapi dan juga saling menyempurnakan satu sama lainnya.  

Menurut (Mutia et al., 2021) memiliki kemampuan beranalitis bermanfaat pada tingkat-
tingkat keahlian tingkat tinggi dan dapat mempertajam dan mengklarifikasi pemahaman intuitif. 
Sehingga, pertimbangan secara objektif atau berpikir analitis dan pertimbangan secara subjektif atau 
berpikir intuitif tidak lagi dilihat sebagai dua alternatif yang saling bertentangan, namun menjadi dua 
alternatif pendekatan yang saling melengkapi satu sama lainnya. Namun demikian hal ini tidak 
sejalan dengan pendapat (Hafriani, 2018) yang menyebutkan bahwa Kognisi intuitif berbeda dengan 
kognisi secara analitik. Menurutnya penjelasan kebenaran suatu pernyataan harus dengan 
memberikan bukti yaitu kognisi yang bersifat analitik, namun kebenaran yang muncul secara 
subjektif dan diterima secara langsung (tanpa pembuktian secara formal) merupakan kognisi secara 
intuitif.  

Jika diperhatikan lebih lanjut, bahwa banyak siswa yang memecahkan soal pada indikator 
GC menggunakan analiis yang cerdas di luar dugaan dengan cara yang digunakan untuk 
memecahkan soal pada umumnya. Tidak sedikit siswa cenderung memberikan jawaban panjang 
lebar untuk mengungkapkan analisisnya terhadap soal yang dihadapi. Namun hal berbeda pada 
hasil pekerjaan siswa pad indikator MA yang memberikan jawaban yang singkat namun terkadang 
kurang akurat, bahkan banyak siswa yang mengalami kesulitan untuk menemukan cara dalam 
memecahkan masalah yang dihadapinya. Hal tersebut menunjukkan ada kaitan antara kemampuan 
matematika yang dimiliki siswa dengan intuisi yang digunakan siswa dalam memecahkan masalah 
matematika. Hinden (Mutia et al., 2021) menjelaskan bahwa jika intuisi memberikan isyarat bahwa 
apa yang dikerjakan salah selama menyelesaikan soal, maka akan mencoba atau mencari bantuan 
dengan jalan lain dan melanjutkan dengan berpikir analisis. Dengan cara ini intuisi membantu cara 
bereaksi untuk menentukan keputusan, sementara analisis berfungsi memverifikasi intuisi yang 
digunakan untuk memastikan bahwa intuisi tersebut tidak menyesatkan.  
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KESIMPULAN  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan maka disimpulkan 

bahwa secara keseluruhan kemampuan berpikir intuitif matematis siswa tergolong tinggi, khususnya 
pada materi geometri pokok bahasan setiga dan segiempat. Berdasarkan indikator diketahui bahwa 
dari ketiga indikator kemampuan berpikir intuitif matematis, indikator Menyelesaikan Masalah 
Berdasarkan Generalisasi dari Contoh atau Konsep (GC) memiliki rata-rata tertinggi dibandingkan 
dengan dua indikator lainnya. Selanjutnya diketahui pula Kemampuan Menyelesaikan Masalah 
Dengan Jawaban Yang Masuk Akal (MA) memiliki rata-rata terendah dibandingkan dengan dua 
indikator lainnya.  

Hal ini menunjukan bahwa indikator MA memberi kontribusi yang besar terhadap kurangnya 
kemampuan siswa dalam berpikir intuitif matematis, sehingga disarankan untuk penelitian 
selanjutnya dapat melakukan sebuah penelitian eksperimen dengan menerapkan suatu model 
pembelajaran tertentu yang dapat memberi pengaruh besar dan positif terhadap kemampuan 
berpikir intuitif matematis siswa. Khususnya pada indikator Kemampuan Menyelesaikan Masalah 
Dengan Jawaban Yang Masuk Akal (MA). 
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ABSTRAK 
Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang bertujuan untuk menghasilkan produk berupa Lembar Kegiatan 
Siswa berbasis Cooperative Integrated Reading and Composition untuk memfasilitasi kemampuan komunikasi 
matematis siswa. Prosedur penelitian dan pengembangan yang digunakan adalah model pengembangan ADDIE terdiri 
dari 5 tahapan yaitu Analisis, Desain, Pengembangan, Implementasi, dan Evaluasi. Instumen pengumpulan data yang 
digunakan adalah angket yang diberikan kepada ahli untuk mengetahui kevalidan produk, angket yang diberikan kepada 
siswa untuk mengetahui kepraktisan, dan tes kemampuan komunikasi matematis yang diberikan kepada siswa untuk 
mengetahui keefektifan produk. Hasil penelitian menunjukan bahwa aspek kevalidan ditinjau dari analisis hasil penilaian 
ahli materi yang menunjukkan skor rata-rata 3,56 dengan kriteria Baik, dan analisis ahli media yang menunjukkan skor 
rata-rata 4,17 dengan kriteria Baik. Aspek kepraktisan ditinjau dari analisis hasil angket respon siswa yang menunjukkan 
skor rata-rata 3,89 dengan kriteria Baik. Aspek keefektifan ditinjau dari analisis hasil tes kemampuan komunikasi 
matematis dengan presentase ketuntasan 63% dengan kriteria Baik 
 

Kata Kunci: Cooperative Integrated Reading and Composition, Kemampuan Komunikasi Matematis, Lembar Kegiatan 
Siswa 

 

PENDAHULUAN 
Komunikasi merupakan salah satu kemampuan yang sangat penting dan seharusnya  

dimiliki setiap individu. Dalam komunikasi terdapat interaksi yang akan terjadi antara komunikan dan 
komunikator, yaitu penyampaian informasi oleh komunikator kepada komunikan. Pernyataan 
tersebut sesuai dengan pendapat Lestari (2015) yang menyatakan bahwa komunikasi adalah 
menyampaikan gagasan atau ide, baik secara lisan maupun tulisan serta memahami dan menerima 
gagasan atau ide orang lain secara cermat, analitis, kritis, dan evaluative untuk mempertajam 
pemahaman. Komunikasi biasanya dilakukan antara individu dengan individu, antara kelompok, dan 
dapat juga antara individu dengan kelompok. 

Komunikasi dapat terjadi dimana saja, termasuk disekolah. Komunikasi yang terjadi 
disekolah biasanya antara guru dengan guru, guru dengan siswa, serta siswa dengan siswa. 
Komunikasi yang terjadi antara guru dengan siswa sangat sering terjadi dalam proses pembelajaran 
yakni bisa berupa interaksi tanya jawab, termasuk dalam pelajaran matematika. 

Pelajaran matematika sangat penting dalam kehidupan nyata dan dalam kehidupan sehari- 
hari, karena dapat membantu mempertajam pemahaman siswa. Pembelajaran matematika 
menuntun siswa untuk mengembangkan kemampuan memecahkan masalah, kemampuan 
menyampaikan informasi atau mengkomunikasikan berbagai gagasan yang dapat dijelaskan melalui 
lisan maupun tulisan (Meisya & Nufus, 2018). Mata pelajaran matematika diberikan kepada siswa 
untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki. 

Adapun tujuan pembelajaran matematika disekolah bagi siswa diharapkan memiliki 
kemampuan-kemampuan yang telah dipaparkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 
22 Tahun 2016, salah satunya menyatakan bahwa mengkomunikasikan argument atau gagasan 
dengan diagram, table, symbol, atau media lainnya agar dapat memperjelas permasalahan atau 
keadaan. Perlu dilakukan perbaikan dan inovasi dalam proses pembelajaran matematika. 
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Proses pembelajaran tidak akan terlepas dari komponen-komponen yang saling berinteraksi 
di dalamnya, salah satu cara untuk menentukan keberhasilan dalam meningkatkan kemampuan 
komunikasi matematis yaitu dengan pengembangan bahan ajar yang berupa LKS (Juwita et 
al.,2019). LKS memiliki kontribusi dalam meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran (Kintoko et 
al., 2015). LKS menurut (Daryanto, 2014) adalah lembaran-lembaran berisi tugas yang harus 
dikerjakan oleh siswa. Lembaran kegiatan berisi petunjuk, langkah-langkah untuk menyelesaikan 
suatu tugas pada materi yang dipelajari. Dengan menggunakan LKS pada proses belajar mengajar, 
siswa dapat mempertajam pemahaman pada materi yang disampaikan dengan lebih baik, karena di 
dalam LKS diarahkan dengan kegiatan yang dapat memudahkan siswa menyampaikan ide 
matematis pada materi pembelajaran (Saefudin, 2012). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru matematika SMK Negeri 2 Sewon diketahui 
bahwa, jika tanpa menggunakan LKS, tentunya mempertajam pemahaman siswa akan memerlukan 
waktu dalam kemampuan komunikasi matematis. Beliau juga mengatakan bahwa dalam 
pembelajaran matematika di kelas sudah menggunakan LKS, walaupun belum maksimal 
pemakaiannya. Untuk sumber-sumber yang ada pada LKS diambil dari internet kemudian guru 
memodifikasi sedemikian rupa sehingga dapat digunakan ketika pembelajaran berlangsung. Apabila 
guru tidak menggunakan LKS, kesulitannya lebih tinggi dalam mempertajam pemahaman siswa 
ketika pembelajaran matematika berlangsung di kelas. 

Memperhatikan peranan penting dari LKS, terdapat berbagai penelitian pengembangan LKS 
telah dilakukan yaitu: pengembangan LKS berbasisi Model-Eliciting Activites untuk memfasilitasi 
kemampuan komunikasi matematis siswa SMP (Meisya & Nufus, 2018), pengembangan LKS 
berbasis model Generative Learning untuk memfasilitasi kemampuan komunikasi matematis siswa 
SMP (Siregar & Nurdin, 2018), pengembangan model pembelajaran kooperatif tipe Cooperative 
Integrated Reading and Composition yang mengintegrasikan masalah Open-Ended untuk 
meningkatkan kemampuan berpikir reflektif siswa (Masyurah Muzaimah, 2020), dan lain sebagainya. 
Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah dipaparkan diatas, maka dalam penelitian ini peneliti 
tertarik melakukan sebuah penelitian yaitu mengembangakan LKS berbasis CIRC untuk 
memfasilitasi kemampuan komunikasi matematis pada materi peluang kejadian. LKS yang akan 
dikembangkan oleh peneliti berbasis model CIRC karena pada tahapannya dirancang agar dapat 
mendukung siswa mencari kata kunci atau makna yang terkandung dalam bacaan yang diberikan 
guru, sehingga siswa mampu membangun pengetahuannya sendiri. 
 
METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan. Penilitian dan pengembangan 
(Research and Development) adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk 
tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut (Sugiyono, 2018). Pada penelitian dan 
pengembangan ini, produk yang dihasilkan yaitu LKS berbasis CIRC untuk memfasilitasi 
kemampuan komunikasi matematis siswa kelas XI di SMK Negeri 2 Sewon. Model pengembangan 
yang dilakukan menggunakan Model ADDIE. 

Pengembangan LKS dengan berbasis CIRC untuk memfasilitasi kemampuan komunikasi 
matematis siswa perlu uji validitas dan uji kepraktisan. Uji validitas akan dilakukan oleh dosen 
sebagai validator. Sedangkan uji kepraktisan dan keefektifan akan dilakukan pada siswa kelas XI 
SMK Negeri 2 Sewon. Menurut Benny A dalam (Sari, 2016) ada satu model desain pembelajaran 
yang sifatnya lebih generic yaitu model ADDIE. Tahapan pada model ADDIE yaitu (A)nalysis, 
(D)esign, (D)evelopment, (I)mplementation, dan (E)valuation. 

Subyek dalam penelitian ini adalah kelas XI KKBT SMK Negeri 2 Sewon yang terdiri dari 30 
siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket dan tes. Angket yang digunakan 
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meliputi lembar penilaian LKS oleh dosen ahli dan lembar penilaian LKS oleh siswa. Sedangkan 
pengumpulan data melalui tes dengan tujuan mengukur efektifitas LKS. 
Setelah data yang diperoleh terkumpul, maka dilakukan analisis. Adapun analisis data yang 
dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
Analisis Kevalidan 

Analisis kevalidan LKS meliputi analisis data lembar penilaian LKS oleh dosen ahli materi 
dan media. Analisis LKS dan pedoman pembelajaran ini bertujuan untuk mengetahui instumen 
dikatakan valid atau tidak valid. Langkah-langkah yang digunakan: Menentukan kriteria penskoran, 
Menghitung skor rata-rata untuk setiap aspek, Mengkonversi skor rata-rata tiap aspek yang berupa 
nilai kuantitatif menjadi nilai kualitatif dengan rumus sebagai berikut. 

 

Tabel 1. Kriteria Kevalidan Produk Pengembangan 

Interval Kriteria 

𝑋 > 4,2 Sangat Baik 

3,4 <  𝑋 ≤ 4,2 Baik  

2,6 <  𝑋 ≤ 3,4 Cukup Baik 

1,8 <  𝑋 ≤ 2,6 Kurang Baik 

𝑋 ≤ 1,8 Tidak Baik 

 
Produk yang dikembangkan dikatakan valid apabila mencapai minimal kriteria “Baik”. 
Analisis Kepraktisan 
Analisis kepraktisan perangkat diperoleh dari angket respon siswa berbasis model CIRC. Langkah- 
langkah untuk menganalisis sebagai berikut: Tabulasi data angket, Data yang dikumpulkan kemudian 

dihitung jumlah dan rata-ratanya dengan rumus sebagai berikut: 

Setelah mengkonversikan skor yang didapat dari lembar penilaian angket respon siswa menjadi nilai 
kualitatif, kemudian dikatogerikan seperti pada Tabel 2 berikut ini: 

Tabel 2. Praktis Angket Respon Siswa 
Interval Kriteria 

𝑋 > 4,2 Sangat Baik 

3,4 <  𝑋 ≤ 4,2 Baik  

2,6 <  𝑋 ≤ 3,4 Cukup Baik 

1,8 <  𝑋 ≤ 2,6 Kurang Baik 

𝑋 ≤ 1,8 Tidak Baik 

 
LKS dapat dinyatakan praktis jika telah memenuhi kriteria “Baik”. 
Analisis Keefektifan 
Analisis keefektifan dianalisis dengan tes kemampuan komunikasi matematis. Skor hasil tes 
kemampuan komunikasi matematis diberikan berdasarkan pedoman penskoran, sedangkan nilai 

maksimal untuk tes ini adalah 100. Analisis dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
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Memberikan skor jawaban sesuai dengan pedoman penskoran, Menghitung jumlah skor kemudian 
menghitung nilai yang diperoleh masing-masing siswa menggunakan rumus berikut. 
Mengkonversikan nilai yang diperoleh menjadi nilai kualitatif berdasarkan Tabel 3 dengan skor 
maksimal 100 dan skor minimal 0. 

Tabel 3. Kriteria Nilai Kemampuan Komunikasi Matematis 
Interval Nilai Kriteria 

𝑋 > 80 Sangat Baik 

60 <  𝑋 ≤ 80 Baik  

40 <  𝑋 ≤ 60 Cukup Baik 

20 <  𝑋 ≤ 40 Kurang Baik 

𝑋 ≤ 20 Tidak Baik 

 
Menghitung presentase banyaknya siswa yang mencapai minimal kriteria “Baik” berdasarkan 
Tabel 3 menggunakan rumus berikut. 

Mengkonversikan presentase siswa yang mencapai minimal kriteria “Baik” menjadi nilai kualitatif 
sesuai dengan Tabel 3 Produk yang dikembangkan dapat dikatakan efektif jika presentase  
mencapai minimal “Baik”. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini menghasilkan suatu produk yang berupa bahan ajar, yaitu LKS berbasis model 
CIRC melalui tahapan penelitian dan pengembangan ADDIE. Adapun tahapan penelitian dan 
pengembangan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 
Tahap Analisis 

Pada tahap ini, diketahui bahwa kurikulum yang digunakan di SMK Negeri 2 Sewon adalah 
kurikulum 2013 revisi tahun 2018. LKS ini dikembangkan bagi siswa kelas XI pada materi peluang 
kejadian. 
Tahap Desain 

Pada tahap ini, peneliti merancang LKS berbasis model CIRC. Berikut diuraikan secara 
singkat beberapa bagian LKS yang telah dirancang. 
Sampul 

Sampul pada LKS matematika yang dikembangkan berbasis model CIRC ini pada awalnya 
menggunakan desain yang sangat simple dan warna yang digunakan hanya satu warna kurang 
menarik, ketika dinilai oleh validator ahli media disarankan untuk memberikan gradasi dan warna 
yang lebih menarik agar siswa tertarik untuk belajar menggunakan LKS ini. Desain sampul setelah 
revisi seperti pada gambar berikut. 
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Gambar 1. Desain Sampul 

Kegiatan Pembelajaran 
Di dalam LKS berbasis model CIRC ini terdapat kegiatan pembelajaran. Agar pembelajaran 

lebih bermakna, maka kegiatan pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata atau kehidupan 
sehari- hari yang dialami siswa. Berikut salah satu kegiatan pembelajaran yang disajikan didalam 
LKS: 

 
Gambar 2. Desain Kegiatan Pembelajaran 
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Tahap Pengembangan 
Pada tahap ini, dilakukan pengembangan LKS dan penilaian kevalidan pada LKS. Berikut ini 

diuraikan hasil pengembangan dan penilaian kevalidan pada LKS yang sudah dikembangkan. 
Uji Validasi LKS oleh Ahli Materi Pembelajaran 
 

Tabel 4. Hasil Analisis Penilaian Model Ahli Materi 

Aspek Penilaian 
Jumlah Tiap 

Aspek 
Rata-rata Tiap 

Aspek 
Kriteria 

Apek Kelayakan Isi 21 3,5 Baik 
Aspek Kesesuaian Penyajian 21 3,5 Baik 
Aspek Kesesuaian Model Pembelajaran 7 3,67 Baik 

 
Uji Validasi LKS oleh Ahli Media 
 

Tabel 5. Hasil Analisis Penilaian Modul Ahli Media 

Aspek Penilaian 
Jumlah Tiap 

Aspek 
Rata-rata Tiap 

Aspek 
Kriteria 

Aspek kelayakan kebahasaan 25 4,17 Baik 
Aspek Kelayakan Grafis 25 4,17 Baik 

Pada Tabel 4 dan 5 terlihat bahwa kevalidan media pembelajaran matematika berupa LKS 
ditentukan berdasarkan hasil analisis penilaian oleh ahli materi dan ahli media. Untuk penilaian ahli 
materi didapat skor rata-rata 3,56 dengan kriteria “Baik” sedangkan penilaian ahli media dicapai 
skor rata-rata 4,17 dengan kriteria “Baik”. Sehingga dari hasil tersebut, media pembelajaran yang 
dikembangkan dinyatakan valid. 

Tahap Penerapan 
LKS yang dirancang digunakan dalam pembelajaran di kelas XI pada materi peluang 

kejadian. LKS 
hanya diberikan disatu kelas, yaitu kelas XI KKBT 1. Adapun hasil uji kepraktisan terdapat pada 
Tabel 6 dan uji keefektifan terdapat pada Tabel 7. 

 
Tabel 6. Hasil Analisis Angket Respon Siswa Uji Coba Terpakai 

No Aspek Rata-rata Aspek Kriteria 

1 Kesesuaian LKS dengan CIRC 3,97 Baik  
2 Keterbantuan 3,81 Baik  
3 Kemenarikan 3,97 Baik 
4 Kemudahan 3,80 Baik 

Berdasarkan hasil analisis data angket respon siswa tersebut, sehingga dapat disimpulkan 
bahwa LKS berbasis CIRC yang dikembangkan memenuhi kriteria praktis.  
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Tabel 7. Hasil Analisis Tes Kemampuan Komunikasi Matematis 

Indikator Kemampuan Komunikasi Matematis 
Rata-Rata Nilai 
Tiap Indikator 

Kriteria 

Menghubungkan benda nyata, gambar dan diagram ke dalam 
ide matematika. 

66,67 Baik 

Menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematika secara lisan 
atau tulisan, dengan benda nyata, gambar, grafik, dan aljabar. 

66,67 Baik 

Menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa matematika. 66,67 Baik 
Mendengarkan, diskusi, dan menulis tentang matematika. 66,35 Baik 
Membaca dengan pemahaman suatu presentasi matematika 
tertulis. 

63,44 Baik 

Menyusun pertanyaan matematika yang relevan dengan situasi 
masalah. 

61,98 Baik 

Membuat konjektur, menyusun argument, merumuskan definisi 
dan generalisasi. 

66,77 Baik 

Berdasarkan tabel hasil analisis tes kemampuan komunikasi matematis tersebut diperoleh 
rata-rata nilai sebesar 64,79 dengan 30 siswa dari 30 siswa mencapai minimal kriteria “Baik”. 
Presentase dari jumlah siswa mencapai minimal kriteria tersebut sebesar 63% dengan kriteria 
“Baik”, sehingga dapat disimpulkan bahwa produk yang dikembangkan memenuhi kriteria efektif. 
Tahap Evaluasi 

Evaluasi terhadap LKS yang dikembangkan dilakukan dari awal penelitian, sejak tahap 
analisis hingga tahap penerapan. Evaluasi dilakukan dengan memperhatikan saran dan kritikan 
yang diberikan para ahli dan siswa. Saran-saran dari validator dan siswa dijadikan bahan revisi dan 
telah dilakukan perbaikan. 
 
KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengembagan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan 
bahwa produk yang dihasilkan dari penelitian pengembangan ini adalah media pembelajaran 
matematika berupa Lembar Kegiatan Siswa (LKS) berbasis Cooperative Integrated Reading and 
Composition (CIRC) untuk memfasilitasi kemampuan komunikasi matematis siswa kelas XI. Media 
pembelajaran ini dikembangkan menggunakan model ADDIE yang terdiri dari lima tahap, yaitu 
(A)nalysis, (D)esign, (D)evelopment, (I)mplementation, dan (E)valuation. Media pembelajaran 
tersebut memenuhi tiga kriteria kualitas yaitu sebagai berikut. 

1. Kevalidan media pembelajaran matematika berupa LKS ditentukan berdasarkan hasil 
analisis penilaian oleh ahli materi dan ahli media. Untuk penilaian ahli materi didapat skor 
rata-rata 3,56 dengan kriteria “Baik” sedangkan penilaian ahli media dicapai skor rata-rata 
4,17 dengan kriteria “Baik”. Sehingga dari hasil tersebut, media pembelajaran yang 
dikembangkan dinyatakan valid. 

2. Kepraktisan media pembelajaran berupa LKS ditentukan berdasarkan hasil analisis angket 
respon siswa. Untuk angket respon siswa dicapai skor rata-rata 3,89 dengan kriteria “Baik”. 
Sehingga dari hasil tersebut, media pembelajaran LKS yang dikembangkan dinyatakan 
praktis dan sudah sesuai dengan model CIRC. 

3. Keefektifan media pembelajaran berupa LKS ditentukan berdasarkan hasil analisis tes 
kemampuan komunikasi matematis. Dari tes kemampuan komunikasi matematis tersebut 
diperoleh 64,79 dengan jumlah siswa yang mencapai minimal kriteria “Baik” sebesar 63%. 
Sehingga dari hasil tersebut media pembelajaran LKS yang dikembangkan dinyatakan 
efektif. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan mengukur literasi digital siswa dalam pembelajaran matematika secara daring. Penelitian ini 
menggunakan data sampel yang berasal dari suatu populasi di mana pengambilan sampel dipilih melalui teknik simple 
probability sampling. Penelitian ini dilaksanakan di Homeschooling Primagama Bekasi (HSPG) dan populasi dalam 
penelitian ini adalah siswa SMA IPA yang mengikuti pembelajaran matematika secara daring. Responden dipilih melalui 
simple random sampling hingga diperoleh sebanyak 30 orang. Salah satu acuan untuk melakukan pengukuran adalah 
Konsepsi Hoobs, yang melihat kompetensi literasi digital pada lima kategori. Pada aspek mengakses, capaian minoritas 
yang diperoleh siswa adalah tinggi sehingga dapat disimpulkan siswa sudah dapat menggunakan media daring untuk 
mengakses materi saat melaksanakan pembelajaran matematika secara daring. Pada aspek menganalisis dan evaluasi, 
capaian minoritas yang diperoleh siswa adalah sedang, sehingga para guru harus lebih memberikan pengertian pada 
seluruh siswa agar selalu melakukan analisis dan evaluasi setiap diberikan materi matematika hal ini bertujuan agar 
siswa dapat mengembangkan berpikir kritis dalam setiap masalah. Pada aspek membuat, capaian minoritas yang 
diperoleh adalah rendah, hal ini perlu ditingkatkan sehingga siswa dapat mengembangkan kreativitasnya dalam 
membuat suatu karya, khususnya dalam pembelajaran matematika. Pada aspek refleksi, capaian minoritas yang 
diperoleh siswa adalah sedang, sehingga tugas guru adalah harus menanamkan sikap jujur dan tanggung jawab pada 
semua siswa saat melakukan pembelajaran daring. Pada aspek bertindak, capaian minoritas yang diperoleh adalah 
tinggi, hal ini menunjukkan bahwa siswa sudah mampu melakukan pembelajaran matematika secara daring dengan 
baik. 

 
Kata Kunci: literasi digital, pembelajaran matematika, pembelajaran daring 

 
PENDAHULUAN 

Pembelajaran daring merupakan salah satu alternatif yang diberikan pemerintah untuk tetap 
melaksanakan kegiatan pembelajaran di masa pandemi pada tingkat satuan pendidikan baik dari 
jenjang PAUD sampai dengan jenjang perkuliahan. Salah satu faktor kunci dalam perubahan 
metode pembelajaran daring tersebut adalah kompetensi guru dan siswa dalam menggunakan 
teknologi untuk mengelola proses pembelajaran jarak jauh yang merupakan bagian dari literasi 
digital. Literasi digital merupakan perpaduan dari keterampilan teknologi informasi dan komunikasi, 
berpikir kritis, keterampilan bekerja sama (kolaborasi), dan kesadaran sosial (Harjono, 2013). 
Literasi digital atau kemampuan guru dalam mengintegrasikan teknologi informasi dalam kegiatan 
pembelajaran masih sangat rendah (Kholid, 2020). Pemahaman literasi digital yang buruk akan 
berpengaruh pada psikologis anak dan remaja yang cenderung menghina orang lain, menimbulkan 
sikap iri terhadap orang lain, mengakibatkan depresi, terbawa arus suasana hati terhadap komentar 
negatif, serta terbiasa berbicara dengan bahasa kurang sopan (Pratiwi & Pritanova, 2019). 

Literasi digital sangat berperan dalam kemampuan mengakses berbagai sumber 
pembelajaran matematika yang berkualitas. Pendidikan literasi digital merupakan solusi yang dapat 
dilakukan oleh pemerintah dan elemen masyarakat dan civitas akademika yang peduli terhadap 
kemajuan bangsa (Silvana & Darmawan, 2018). Pembelajaran literasi digital perlu diterapkan karena 
merupakan solusi praktis untuk membangun kompetensi literasi digital bagi guru dan pelajar, agar 
terbentuk SDM yang memiliki karakter dalam memajukan pendidikan di Indonesia (Asari et al., 
2019). Sepuluh manfaat literasi digital yang dapat dirasakan yaitu menghemat waktu, belajar lebih 
cepat, menghemat uang, membuat lebih aman, selalu memperoleh informasi terkini, selalu 
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terhubung, membuat keputusan lebih baik, dapat membuat anda bekerja, membuat lebih bahagia, 
dan mempengaruhi dunia (Sumiati & Wijonarko, 2020). Melalui literasi digital, anak-anak dapat 
diajarkan untuk bisa memanfaatkan jejaring media sosial untuk berbagi pengetahuan dan belajar 
untuk menggunakannya secara bijak dan produktif. Begitu juga dengan orang dewasa, literasi digital 
perlu dimanfaatkan untuk menunjang aktivitas yang lebih bermanfaat untuk kemaslahatan 
masyarakat, tidak untuk menghasilkan rekayasa informasi dan fakta melalui teknologi digital yang 
justru merusak keharmonisan sosial, misalnya menjadi produsen berita bohong (hoax), fitnah, 
penyebar kebencian, dan penipuan (Harjono, 2013). Besarnya peran orang tua bagi siswa tingkat 
SD dalam pemanfaatan sumber-sumber informasi elektronik sebagai sumber belajar harus 
diimbangi dengan kemampuan literasi digital yang baik agar orang tua dapat ikut memberikan 
kontrol dalam pemanfaatan internet dalam proses pembelajaran (Lestari et al., 2018). Salah satu 
teori yang dapat menjelaskan pembentukan literasi digital adalah teori Hobbs (2010) yang 
menjelaskan lima kompetensi literasi digital yang bekerja bersama dalam mendukung partisipasi 
aktif siswa dalam pembelajaran, yang secara singkat dapat dilihat pada gambar di bawah ini :  

 
Gambar 1. Lima Literasi Digital menurut Hoobs 

 
Dari gambar di atas diberikan keterangan terkait lima komponen yang mendukung 

terbentuknya literasi digital yang diintegrasikan dalam pembelajaran matematika secara daring 
antara lain: 1) Mengakses : menemukan atau mencari materi matematika yang sedang dipelajari 
secara daring yang sudah valid kebenarannya dan menggunakan media dan alat-alat teknologi 
secara terampil dan berbagi informasi yang sesuai dan relevan dengan orang lain; 2) Menganalisis & 
Mengevaluasi : memahami pesan dan menggunakan berpikir kritis untuk menganalisis kualitas 
kebenaran, kebenaran, kredibilitas dari kebenaran materi yang telah didapat dari guru secara online 
maupun materi yang dicari pada internet; 3) Membuat : menulis tugas yang diberikan menggunakan 
Microsoft Word  atau menghasilkan konten video yang berupa pembahasan tugas yang dapat 
menumbuhkan kreativitas dan kepercayaan diri dalam ekspresi diri; 4) Refleksi : menerapkan 
tanggung jawab sosial tentang tanggung jawab dalam pengerjaan tugas tugas dan pengerjaan ujian 
secara daring apakah benar dikerjakan secara mandiri; 5) Bertindak : bekerja secara individu dan 
kolaboratif untuk berbagi pengetahuan dan memecahkan tugas tugas matematika yang diberikan 
oleh guru.  

Berdasarkan uraian diatas peneliti ingin mengetahui pengukuran literasi digital pada 
pembelajaran matematika secara daring. Salah satu acuan untuk melakukan pengukuran adalah 
Konsepsi Hoobs, yang melihat kompetensi literasi digital pada lima kategori. 
 
 
 
 



 

119 

ISBN  978-623-95169-3-2 

METODE PENELITIAN  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini ada penelitian deskriptif yang menggunakan 

pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data sampel yang berasal dari suatu populasi, di 
mana pengambilan sampel dipilih melalui teknik simple probability sampling. Teknik sampling 
peluang dipilih untuk mendapatkan sampel yang representatif. Sampel penelitian kemudian diukur 
melalui kuesioner berisi pertanyaan dan pilihan jawaban. Penelitian ini dilaksanakan di 
Homeschooling Primagama Bekasi (HSPG) yang beralamat di ruko emerald, Summarecon Bekasi, 
Bekasi Utara. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMA IPA yang mengikuti pembelajaran 
matematika secara daring. Responden merupakan siswa SMA IPA HSPG Bekasi dan dipilih secara 
acak. Responden tersebut dipilih melalui simple random sampling hingga diperoleh sebanyak 30 
orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan, penyebaran kuesioner 
kepada responden terpilih, dan wawancara kepada pihak-pihak tertentu yang dianggap memiliki 
informasi yang dibutuhkan untuk kepentingan penelitian. Metode pengukuran yang digunakan dalam 
penelitian ini merujuk pada Konsepsi Hobbs, dengan pengembangan yang dimaksudkan untuk 
mendalami pola sikap dalam kerangka literasi digital pada pembelajaran Matematika secara daring. 

Tabel. 1 Aspek Dalam Konsepsi Hobbs dan Parameter Yang Dinilai Selama Penelitian. 

No Tahapan Indikator 

1 MENGAKSES 

Mampu menemukan atau mencari materi matematika yang secara online 
yang sudah valid kebenarannya 

Mampu menggunakan media dan alat-alat teknologi secara terampil dan 
berbagi informasi 

2 
MENGANALISIS dan 

MENGEVALUASI 

Mampu memahami pesan dan menggunakan berpikir kritis dari penjelasan 
guru saat pembelajaran daring 

Mampu menganalisis kebenaran, kredibilitas dari materi yang telah didapat 
dari guru saat pembelajaran daring 

3 MEMBUAT 
Mampu menulis tugas yang diberikan menggunakan Microsof Word 

Mampu membuat konten video yang berupa pembahasan tugas matematika 

4 REFLEKSI 
Mampu menerapkan tanggung jawab dalam pengerjaan tugas tugas dan 
pengerjaan ujian secara online apakah benar dikerjakan secara mandiri 

5 BERTINDAK 
Mampu bekerja secara individu dan kolaboratif untuk berbagi pengetahuan 

dan memecahkan tugas tugas matematika yang diberikan oleh guru 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian ini adalah mengukur tingkat literasi digital dalam pembelajaran matematika 
berdasarkan Konsepsi Hobbs 2010 yang terdiri dari lima komponen utama yaitu: mengakses, 
analisis dan evaluasi, membuat, refleksi, dan bertindak. Hasil penelitian tingkat literasi digital dalam 
pembelajaran matematika dari responden disajikan pada sub bab 1 sampai dengan sub bab 5 
berikut ini: 
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1. Mengakses  
Pada penelitian ini kemampuan literasi yang diukur adalah : a) Mampu menemukan atau 

mencari materi matematika secara online yang sudah valid kebenarannya, b) Mampu 
menggunakan media dan alat-alat teknologi secara terampil dan berbagi informasi. Berikut hasil 
pengukuran akan disajikan pada Tabel 2 di bawah ini: 

Tabel 2. Hasil Pengukuran Mengakses 

Aspek yang diukur  Prosentase  Capaian Minoritas  

Mampu menemukan atau mencari materi matematika yang 
secara online yang sudah valid kebenarannya 

70%  Sedang  

Mampu menggunakan media dan alat-alat teknologi secara 
terampil dan berbagi informasi 

90%  Tinggi  

Rata – rata 80 % Tinggi 

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat dilihat bahwa pada aspek : a) mampu 
menemukan atau mencari materi matematika yang secara online yang sudah valid kebenarannya 
capaian Minoritas yang diperoleh Sedang hal ini menunjukan bahwa siswa ada beberapa siswa 
yang sudah mampu menemukan dan mencari sumber materi matematika secara online, akan 
tetapi masih juga ada siswa 30% yang hanya mengandalkan materi yang disampaikan oleh 
gurunya, bagi siswa yang belum mampu mencari informasi materi sebaiknya diberikan pelatihan 
agar mereka dapat secara mandiri dan kreatif mencari sumber materi matematika yang valid 
secara online sehingga akan lebih memahami materi tersebut; b) mampu menggunakan media 
dan alat-alat teknologi secara terampil dan berbagi informasi, pada aspek ini prosentase yang 
diperoleh adalah 90% dengan capaian mayoritas Tinggi, berarti 90% siswa sudah dapat 
menggunakan media dan alat teknologi sebagai media pembelajaran daring dan mereka sudah 
mampu berbagi informasi materi matematika pada para temannya sehingga dalam proses 
pembelajaran daring akan berjalan dengan lancar.  

Secara keseluruhan persentase rata-rata yang didapat dari aspek Mengakses 80% dengan 
capaian minoritas Tinggi Hal ini dapat disimpulkan bawah siswa sudah bisa melakukan 
kemampuan mengakses dalam literasi digital pada pembelajaran matematika secara daring. 

2. Menganalisis dan Mengevaluasi 
Pada penelitian ini aspek yang diukur adalah siswa mampu memahami pesan, berpikir kritis 

dan menganalisis kebenaran, kredibilitas dari materi yang telah didapat dari guru saat 
pembelajaran daring. Berikut hasil pengukuran akan disajikan pada Tabel 3 di bawah ini:  

Tabel 3. Hasil Pengukuran Menganalisis dan Evaluasi 
Aspek yang diukur Prosentase Capaian 

Minoritas 

Mampu memahami pesan dan menggunakan berpikir kritis dari 
penjelasan guru saat pembelajaran daring 

84% Tinggi 

Mampu menganalisis kebenaran, kredibilitas dari materi yang telah 
didapat dari guru saat pemebelajaran daring 

74% Sedang 

Rata-rata 79 % Sedang 

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat dilihat bahwa pada aspek :  a) Mampu memahami 
pesan dan menggunakan berpikir kritis dari penjelasan guru saat pembelajaran daring, 
persentase yang diperoleh adalah 84% dengan capaian Minoritas Tinggi, Hal ini dapat dilihat 
bahwa siswa sudah mampu memahami pesan dan penjelasan guru saat penyampaian materi 
pada pembelajaran daring, sedangkan untuk aspek, b) Mampu menganalisis kebenaran, 
kredibilitas dari materi yang telah didapat dari guru saat pembelajaran daring, persentase yang 
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dihasilkan adalah 74% dengan capaian Minoritas Sedang, hal ini berarti bahwa sebagian siswa 
sudah menerapkan analisis materi yang diberikan oleh guru maupun yang didapat dari online 
sebelum mereka gunakan jadi mereka sudah memastikan kebenaran dari setiap materi yang 
mereka dapatkan.  

Secara keseluruhan persentase rata-rata pada aspek ini adalah 79% dengan capaian 
minoritas sedang guru harus mampu memberikan pemahaman kepada siswa agar selalu 
melakukan pengecekan kebenaran dari setiap materi yang mereka dapatkan agar mereka dapat 
memahami secara utuh semua materi itu. 

3. Membuat  
Aspek yang diukur pada penelitian ini adalah: a) siswa mampu menulis tugas yang diberikan 

menggunakan Microsoft Word, b) siswa mampu membuat konten video yang berupa 
pembahasan tugas matematika. Berikut hasil pengukuran akan disajikan pada Tabel 4 di bawah 
ini:  

Tabel 4. Hasil Pengukuran Membuat 
Aspek yang diukur Prosentase Capaian 

Minoritas 

Mampu menulis tugas yang diberikan menggunakan Microsof Word 26 % Rendah 

Mampu membuat konten video yang berupa pembahasan tugas 
matematika 

51 % Sedang 

Rata rata 39 % Rendah 

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat dilihat bahwa pada aspek : a) Mampu menulis 
tugas yang diberikan menggunakan Microsoft Word , pada aspek ini diperoleh persentase 26% 
dengan capaian Minoritas Rendah, hal ini sangat memprihatinkan karena masih banyak siswa 
yang belum mampu menuliskan tugas yang diberikan menggunakan Microsoft Word, Sebagian 
besar siswa hanya menulis pada buku dan kemudian hasil jawabannya difotokan dan dikirim ke 
gurunya,  hal perlu dilatih pada seluruh siswa karena penulisan tugas dalam Microsoft Word  
merupakan salah satu keterampilan yang sangat berguna bagi siswa selama mengikuti proses 
pembelajaran daring agar siswa dapat menulis lambang atau simbol pada Microsoft Word  
dengan Equation editor. b) Mampu membuat konten video yang berupa pembahasan tugas 
matematika, pada aspek ini prosentase yang dihasilkan adalah 51% dengan capian minoritas 
sedang sehingga dapat disimpulkan bahwa hanya sebagian siswa yang sudah membuat video 
pembahasan matematika, untuk siswa yang belum membuat para guru harus memberikan 
arahan kepada siswa tersebut agar dapat membuat konten video pembelajaran matematika 
sehingga dapat melatih kepercayaan diri dalam mengikuti pembelajaran daring. 

Dari dua aspek tersebut didapatkan persentase rata-rata untuk kemampuan membuat 
sebesar 39% dengan capian minoritas rendah, hal ini menjadikan evaluasi pada para guru untuk 
lebih mengajarkan pada para siswa agar dapat meningkatkan kemampuan membuat dalam 
bentuk tulisan pada Ms Word dan membuat video  tentang tugas matematika sehingga dengan 
pemberian tugas tersebut siswa akan terbiasa untuk mencoba membuat kreasi baru sesuai 
dengan apa yang mereka harapkan hal ini juga dapat menumbuhkan kreativitas pada para siswa 
khususnya dalam pembelajaran matematika.  

4. Refleksi  
Pada penelitian ini aspek yang dinilai adalah kemampuan siswa dalam menerapkan 

tanggung jawab dalam pengerjaan tugas tugas dan pengerjaan ujian secara online apakah benar 
dikerjakan secara mandiri. Berikut hasil pengukuran akan disajikan pada Tabel 5 di bawah ini:  
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Tabel 5. Hasil Pengukuran Refleksi 
Aspek yang diukur  Prosentase  Capaian 

Minoritas  

Mampu menerapkan tanggung jawab dalam pengerjaan tugas 
tugas dan pengerjaan ujian secara online apakah benar 
dikerjakan secara mandiri 

67 %  Sedang 

Berdasarkan hasil penelitian di atas diperoleh persentase pada aspek refleksi adalah 67% 
dengan capaian minoritas Sedang. Aspek ini adalah sangat penting untuk diajarkan oleh siswa 
saat pembelajaran matematika secara daring karena dengan penerapan sifat tanggung jawab 
seorang siswa akan lebih menghargai dan mengetahui kewajiban apa yang harus dia lakukan 
dan apa yang harus ditinggalkan sehingga akan menjadikan generasi siswa yang Tangguh dan 
penuh rasa tanggung jawab, maka seorang guru matematika harus menanamkan sikap jujur dan 
tanggung jawab pada semua siswa saat melakukan pembelajaran daring. 

5. Bertindak  
Pada penelitian ini aspek yang akan diukur adalah kemampuan siswa dalam bekerja secara 

individu dan kolaboratif untuk berbagi pengetahuan dan memecahkan tugas tugas matematika 
yang diberikan oleh guru. Berikut hasil pengukuran akan disajikan pada Tabel 6 di bawah ini:  

Tabel 6. Hasil Pengukuran Bertindak 

Aspek yang diukur Prosentase Capaian 
Minoritas 

Mampu bekerja secara individu dan kolaboratif untuk berbagi 
pengetahuan dan memecahkan tugas tugas matematika yang 
diberikan oleh guru 

84 % Tinggi 

Berdasarkan hasil penelitian di atas diperoleh prosentase pada aspek Bertindak adalah 84% 
dengan capaian minoritas Tinggi. Hal ini menandakan bahwa siswa sudah bisa mengerjakan 
tugas matematika yang diberikan oleh guru secara individu maupun secara kelompok. 

 
KESIMPULAN  

Dari pembahasan yang telah disampaikan dapat diambil kesimpulan bahwa kemampuan 
siswa dalam literasi digital pada pembelajaran matematika yang dilakukan secara daring menurut 
konsepsi Hobbs sebagai berikut : a) Mengakses : pada aspek ini capaian minoritas yang diperoleh 
siswa adalah tinggi sehingga dapat disimpulkan siswa sudah dapat menggunakan media online 
untuk mengakses materi saat melaksanakan pembelajaran matematika secara daring; b) 
Menganalisis dan Evaluasi : pada aspek ini capaian minoritas yang diperoleh siswa adalah sedang, 
sehingga para guru harus lebih memberikan pengertian pada seluruh siswa agar selalu melakukan 
analisis dan evaluasi setiap diberikan materi matematika hal ini bertujuan agar siswa dapat 
mengembangkan berpikir kritis dalam setiap masalah; c) Membuat : pada aspek ini capaian 
minoritas yang diperoleh adalah rendah, hal ini perlu ditingkatkan sehingga siswa akan dapat 
mengembangkan kreativitasnya dalam membuat suatu karya khususnya dalam pembelajaran 
matematika; d) Refleksi : pada aspek ini capaian minoritas yang diperoleh siswa adalah sedang, 
sehingga tugas guru adalah harus menanamkan menanamkan sikap jujur dan tanggung jawab pada 
semua siswa saat melakukan pembelajaran daring; e) Bertindak : pada aspek ini capaian minoritas 
yang diperoleh adalah tinggi hal ini menunjukan bahwa siswa sudah mampu melakukan 
pembelajaran matematika secara daring dengan baik.  
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ABSTRAK 

Perubahan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di era globalisasi yang begitu cepat dan sulit diprediksi, diperlukan 
kemampuan yang mampu merespon fenomena dan situasi yang akan terjadi. Disinilah diperlukan peran kemampuan 
berpikir probabilistik sebagai salah satu solusi dalam menyikapi situasi ketidakpastian. Oleh karena itu, diperlukan 
instrumen test yang dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan berpikir probabilistik kepada peserta didik. 
Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan instrumen berpikir probabilistik yang menghasilkan butir soal yang valid 
dari pengujian aspek validitas isi. Pengembangan instrumen tes tersebut dilakukan menggunakan formula Indeks Aiken. 
Proses validasi isi dilakukan oleh dua validator yang masing-masing berpengalaman dalam bidang pendidikan 
matematika. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 5 butir soal yang dikembangkan telah sesuai dengan indikator 
berpikir probabilistiik yang telah memiliki validitas isi baik, dengan 1 soal berkategori tinggi dan 4 berkategori sedang. 

 
Kata Kunci: Validitas, Berpikir Probabilistik Matematika 

 
PENDAHULUAN 

Berpikir merupakan suatu pemecahan masalah dan proses penggunaan gagasan yang 
melibatkan unsur-unsur kognitif, sehingga masalah dapat diselesaikan secara logis, runtut, dan 
menggunakan strategi yang tepat dan efisien (Cahdriyana & Richardo, 2020; Richardo & 
Cahdriyana, 2021). Selain itu berpikir merupakan suatu proses dari penyajian suatu peristiwa 
internal dan eksternal, kepemilikan masa lalu, masa sekarang, masa depan yang satu sama lain 
saling berinteraksi (Gilmer, 1970). Berpikir dalam memecahkan masalah matematika terdapat 
beberapa jenis, dan hal terkait dengan keterampilan dalam berpikir. Salah satu diantaranya adalah 
berpikir probabilistik. Konsep berpikir ini terkait dengan pendugaan, peluang atau konsep lainnya 
yang dalam lingkup probabilitas. 

Berpikir probabilistik merupakan salah satu aspek penting yang perlu dikembangkan dalam 
pembelajaran matematika. Hogg dan Tanis menyatakan bahwa “the term probabilistic thinking will 
be used to describe children’s thinking in responses to any probability situation” (Jones, 1999). 
Berpikir probabilistik digunakan untuk mendeskripsikan pemikiran siswa dalam merespon berbagai 
macam masalah probabilitas. Menurut Auliya (2017) masalah probabilistik (a probability situation) 
adalah masalah yang memuat unsur ketidakpastian (a situation involving uncertainty). Dalam teori 
perkembangan kognitif, Piaget menyampaikan bahwa karakteristik perkembangan kognitif, aspek 
logika dan probabilitas diposisikan pada tahap operasional formal pada usia lebih dari 12 tahun yang 
ditandai dengan pemikiran abstrak, hipotesis, deduktif, induktif, logis, dan probabilitas. Sehingga 
kemampuan berpikir probabilitas sangat perlu untuk dilatih dan dikembangkan pada peserta didik di 
pendidikan dasar. 

Namun, berdasarkan beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan berpikir 
probabilistik siswa di pendidikan dasar masih tergolong rendah terutama pada tingkat SMP (Sujadi, 
2010). Siswa masih banyak mengalami miskonsepsi dalam memahami masalah peluang terutama 
pada level transisional dan numerik (Arif, 2015). Padahal, berpikir probabilistik merupakan salah satu 
cara agar peserta didik dapat mencapai keterampilan berpikir level tinggi, sehingga peserta didik 
perlu dilatih menyelesaikan masalah-masalah terkait probabilitas. 

Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan instrumen sebagai media untuk mengembangkan 
kemampuan berpikir probabilistik. Sehingga tujuan penelitian ini adalah mengembangkan instrumen 

mailto:khasanahnhidayah@gmail.com


 

125 

ISBN  978-623-95169-3-2 

tes berpikir probabilistik, sehingga dapat membantu siswa dalam melatih kemampuan memecahkan 
masalah probabilistik. Instrumen yang dikembangkan telah diuji kevalidan menggunakan validitas isi. 
Tujuan validitas isi untuk mengukur sejauh mana butir-butir dalam instrumen itu mewakili komponen- 
komponen dalam keseluruhan kawasan isi objek yang hendak diukur dan sejauh mana butir-butir itu 
mencerminkan ciri perilaku yang hendak diukur (Nunnally, 1978). 

Instrumen dikembangkan dengan mengacu pada aspek-aspek dalam berpikir probabilistik. 
Aspek tersebut dimodifikasi berdasarkan aspek yang dkembangkan oleh Jan & Amit (2009) yaitu 
strategi, representasi, penggunaan bahasa probabilistik serta sifat penghambat kognitif. Sehingga 
dalam penelitian ini hanya 2 aspek yang dijadikan acuan yaitu strategi dan representasi. Hal ini 
dikarenakan konsep bahasa identik dengan representasi (ungkapan berpikir seseorang berupa 
tulisan atau verbal), sedangkan aspek keempat terkait dengan miskonsepsi berpikir probabilistik 
(Sari, 2021). Sedangkan Instrumen yang dikembangkan difokuskan pada materi peluang untuk 
jenjang SMP kelas VIII. 
 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini digunakan jika data yang 
diperoleh berupa angka untuk diolah secara matematis (Mulyadi, 2011). penelitian ini bertujuan 
untuk menguji validitas isi instrumen dengan mengolah secara matematis angka-angka yang 
diperoleh melalui penilaian validator. Prosedur pengembangan instrumen tes yang dibagi lima 
tahapan yaitu; menentukan tujuan penyusunan instrumen, mencari teori yang relevan atau cakupan 
materi, menyusun indikator butir instrumen/soal, menyusun butir instrumen, dan melakukan Validitas 
Isi. 

Teknik pengumpulan data dilaksanakan setelah peneliti mendapat hasil dari Validator. 
Selanjutnya akan dilakukan pengukuran menggunakan formula indeks Aiken. Apabila hasil dari 
instrumen soal masih belum valid, maka dilakukan tahap revisi sebagai proses perbaikan instrumen 
untuk mendapatkan soal yang telah tervalidasi. Adapun Pengukuran Indeks validitas butir yang 
diusulkan Aiken (1985) ini dirumuskan sebagai berikut: 

∑ 𝑆 
𝑉 = 𝑛(𝑐 − 1) 

dengan V adalah indeks kesepakatan rater mengenai validitas butir; S skor yang ditetapkan setiap 
rater dikurangi skor terendah dalam kategori yang dipakai (s = r – lo,dengan r = skor kategori pilihan 
rater dan lo skor terendah dalam kategori penskoran); n banyaknya rater; dan c banyaknya kategori 
yang dapat dipilih rater (Retnawati, 2016). Berdasarkan hasil perhitungan indeks V, suatu butir dapat 
dikategorikan berdasarkan indeksnya. Jika indeksnya kurang atau sama dengan 0,4 dikatakan 
validitasnya kurang, 0,4-0,8 dikatakan validitasnya sedang, dan jika lebih besar dari 0,8 dikatakan 
sangat valid. Apabila butir instrumen yang telah divalidasi tergolong pada kategori sangat valid dan 
sedang maka butir instrumen berupa tes bisa digunakan. Jika tergolong pada kategori kurang, maka 
tidak bisa digunakan (Retnawati, 2016). 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Butir-butir instrumen pada prinsipnya digunakan sebagai alat untuk mengukur kemampuan 
berpikir probabilistik matematika peserta didik. Butir instrumen yang mempunyai validitas tinggi dan 
sedang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan peserta didik. 

Penyusunan instrumen ini melalui 5 tahapan proses, yaitu (1) Tahap menentukan tujuan 
penyusunan instrumen. Tahap ini dilakukan untuk mengkonstruksi instrumen, bentuk instrumen, 
pengukuran sekaligus pemaknaan hasil penskoran pada instrumen yang akan dikembangkan. 
Tujuan penyusunan instrumen ini perlu disesuaikan dengan tujuan penelitian; (2) Tahap kedua 
mencari teori yang relevan atau cakupan materi. Teori yang relevan digunakan untuk membuat 
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konstruk, apa saja variabel yang akan diukur. Kaitannya dengan tes, perlu dibatasi juga cakupan 
materi apa saja yang menjadi bahan menyusun tes; (3) Tahapan ketiga menyusun indikator butir 
instrumen/soal, diperlukan untuk mempertimbangkan cakupan kedalaman materi; (4) Tahap 
keempat, menyusun butir instrumen dilakukan dengan melihat indikator yang telah disusun pada 
kisi- kisi. Pada tahap ini pula peneliti mempertimbangkan bentuk dari instrumen tes yang akan 
dihasilkan. Aspek berpikir probabilitas yang menjadi acuan peneliti dalam mengembangkan 
instrumen dengan menggunakan 2 aspek yaitu strategi dan representasi. Aspek strategi memiliki 4 
indikator sedangkan aspek representasi memiliki 1 indikator. Adapun indikator - indikator 
berdasarkan aspek pada berpikir probabilistik secara rinci pada tabel 1 berikut 

 
Tabel 1. Indikator Berpikir Probabilistik 

No Aspek Deskripsi Indikator 

1 Strategi Cara dan alasan yang digunakan 
siswa dalam mengambil keputusan 
atau pengestimasian suatu kejadian 
atau pemilihan prosedur perhitungan 
dalam menyelesaikan masalah 
probabilitas 

a. Mengidentifikasi
permasalahan probabilitas 

b. Menentukan konsep 
probabilitas yang 
digunakan 

c. Menentukan strategi 
penyelesaian dari suatu 
masalah probabilitas 

d. Menggunakan konsep 
sebagai strategi 
penyelesaian masalah 
probabilitas, 

2 Representasi Ungkapan, istilah, tulisan atau ide 
matematika siswa yang terkait dengan 
probabilitas yang digunakan siswa 
sebagai upaya menunjukkan 
pemahamannya atau untuk mencari 
solusi dari suatu masalah probabilitas 

Mengungkapkan ide matematika 
dari permasalahan probabilitas 
dengan diagram, bagan atau 
yang lainnya untuk mencari 
solusi dari suatu masalah 
probabilitas 

 
Tahap terakhir (tahap ke 5) adalah validitas isi, digunakan setelah butir-butir instrumen 

selesai disusun dilakukan validasi. Validasi ini dilakukan dengan menyampaikan kisi-kisi butir 
instrumen, dan lembar diberikan ahli untuk ditelaah secara kuantitatif. (Retnawati, 2016). Butir 
instrumen berupa soal tes berjumlah 5 soal dengan pokok bahasan peluang pada jenjang 
pendidikan SMP kelas VIII yang akan divalidasi oleh 2 validator yang sudah berpengalaman dalam 
bidang pendidikan matematika. 

Selanjutnya, butir-butir soal dikembangkan dalam bentuk uraian dan didasarkan indikator- 
indikator berpikir probabilistik. Instrumen dibuat dalam bentuk uraian dengan tujuan agar dapat 
mengukur kemampuan siswa berdasarkan urutan, langkah-langkah dan proses yang digunakan 
dalam pemecahan masalah. Instrumen penelitian yang telah dikembangkan selanjutnya divalidasi 
oleh 2 validator untuk memastikan apakah soal yang dikembangkan sudah sesuai dan relevan 
dengan tujuan penelitian. Adapun hasil validasi butir instrumen berupa soal tes kemampuan berpikir 
probabilistik matematika menggunakan perhitungan formula indeks Aiken ditunjukkan pada Tabel 2, 
serta interpretasi validitas ditunjukkan pada Tabel 3  
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Tabel 2. Hasil Perhitungan Validitas Butir Instrumen menggunakan  
Formula Indeks AIKEN 

No. 
Butir 

Ahli 1 Ahli 2 S1 S2 ∑ 𝑆 V 

1. 4 4 3 3 6 0,75 

2 4 4 3 3 6 0,75 

3. 4 5 3 4 7 0,875 

4. 4 4 3 3 6 0,75 

5. 4 4 3 3 6 0,75 

 
Tabel 3. Interpretasi Validitas 

Nilai Kesepakatan (V) Kategori 
Validitas 

V > 0,8 Tinggi 

0,4 < V < 0,8 Sedang 

V < 0,4 Rendah 

Berdasarkan Tabel 2 dan Tabel 3, dengan V adalah indeks kesepakatan rater mengenai 
validitas butir, maka untuk butir soal nomor 1, 2, 4, 5 diperoleh V = 0,75, sehingga butir soal tersebut 
memiliki validitas dalam kategori sedang. Sedangkan soal nomor 3 diperoleh V = 0,875 dengan 
validitas tinggi. Dengan demikian kelima soal yang dikembangkan dalam konteks validitas isi, dapat 
disimpulkan valid. Sehingga perangkat instrumen yang dikembangkan mampu mengukur secara 
tepat keadaan yang ingin diukur melalui analisis secara rasional (Azwar, 2012; Richardo et al, 2018). 
Dengan kata lain, instrumen yang dikembangkan telah mampu mengukur kemampuan berpikir 
probabilistik siswa. 
 
KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil uji validitas menggunakan formula Aiken, diperoleh 5 butir soal yang telah 
memiliki validitas isi yang baik, dengan 1 soal berkategori tinggi dan 4 berkategori sedang. 
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ABSTRAK 
Abstrak. Segitiga adalah salah satu konsep yang wajib dipelajari oleh siswa SD. Siswa sering mengalami kesalahan 
dalam menentukan luas daerah segitiga. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan proses berpikir siswa dalam 
menemukan luas daerah segitiga. Subjek penelitian ini adalah siswa sekolah dasar di Kota Bengkulu, Indonesia. Kami 
melakukan interview berbasis tugas kepada dua puluh satu orang. Data hasil penyelesaian tugas dianalisis awal untuk 
menentukan level berpikir mereka. Itu adalah menggunakan dekomposisi genetiknya. Kami mengklasifikasikan merekan 
ke dalam lima level perkembangan skema. Kami memilih siswa yang berada pada level trans untuk diwawancari lanjutan 
secara mendalam. Kami menggunakan audio-visual recorder untuk mendapatkan data yang lengkap dan akurat. Data 
dianalisis dengan menerapkan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah ada 19% subjek penelitian yang 
berada pada level intra, 33% berada pada level semi-inter, 33% berada pada level inter, dan 10% (= 2 orang) subjek 
berada pada level inter, serta hanya satu orang yang berada pada level trans (= 5%). Simpulan penelitian ini adalah 
bahwa siswa yang berada pada level tertinggi mampu membangun keterkaitan antara aksi-aksi, proses-proses, objek-
objek, dan previous schema sehingga terbentuk suatu skema yang matang tentang luas daerah segitiga. 
 
Kata Kunci: Penemuan, luas segitiga, level perkembangan skema 

 
PENDAHULUAN 

Siswa hendaknya belajar matematika melalui pengembangan proses kognisinya dalam 
uantaian aritmetika-aljabar, pengukuran-geometri dan probalititas-statistika (T. H. Lehmann, 2018) 
Pengukuran-geometri adalah materi yang sulit dipelajari siswa (W .Widada, et al, 2020) . Salah satu 
prinsip yang sulit bagi siswa SD adalah menemukan luas daerah sgitiga. Siswa sering mengalami 
disequlibrasi tentang konsep dan prinsip segitiga. Ketidakseimbangan terjadi sebagai akibat dari 
paparan gambar segitiga dan wujudnya secara nyata yang dipandang dari beberapa komponen 
yang tidak menghasilkan skema segitiga tunggal (J .Sarama and D.H. Clements,  2016). Oleh 
karena itu, dibutuhkan penalaran yang terurut. Penalaran tersebut digunakan untuk menguraikan 
dan menyusun ulang setiap bentuk yang berurutan muncul dari bentuk sebelumnya. Itu adalah 
penalaran untuk menemukan kembali metode untuk menguraikan dan menyusun ulang trapezium 
(jajar genjang-segitig-belah ketupat-layang-layang-trapezium) (T.H. Lehmann, 2018). 

Dalam pembelajaran Geometri dipelajari konten tentang bidang, juga bentuk padat beserta 
sifat-sifatnya. Bentuk bidang adalah benda geometris dengan panjang, lebar dan tinggi. Itu adalah 
bentuk 2D (2-Dimensi). Bentuk-bentuk tersebut adalah persegi, persegi panjang, lingkaran, poligon, 
segitiga, dan bangun-bangun datar lainnya (T.R. F ,2017). Geometri adalah cabang penting dari 
matematika. Di sekeliling yang kita lihat dan gunakan adalah berbentuk geometris. Objek-objek 
geometri tersebut dapat digunakan sebagai dasar berpikir untuk mencapai konsep-konsep geometri 
(Serin H, 2018). Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya dari lingkungan, konten local dan 
berbagai bentuk-bentuk budaya dapat dijadikan starting-point dalam pembelajaran geometri            
(G Sunzuma and A. Maharaj , 2019; W. Widada, et al,  2019;N.  Ma’Rifah et al,  Widada W, 2019; W. 
Widada et al, 2020). Seperti, ethnomathematics diterapkan ke ruang kelas sebagai suatu aktivitas 
matematika dalam konteks budaya (J. Lipka J and D. Andrew-irhke D, 2009). 

Pembelajaran matematika perlu mengakomodasi perubahan yang terus menerus dan 
berkelanjutan dalam budaya siswa dan mata pelajaran matematika sekolah                                    
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(M. Rosa and D.C.Orey , 2011). Saat ini, matematika modern muncul sebagai kelompok budaya 
yang beragam berusaha menyelesaikan masalah dunia nyata (D. C. Orey and M. Rosa, 2004). 
Budaya dan pendidikan matematika berkaitan erat. Pendidikan matematika dapat lebih efektif jika 
starting-point nya adalah dari konteks budaya tertentu. Itu adalah untuk mengeksplorasi hubungan 
antara proses berpikir kelompok budaya, dan pendidikan matematika (B. Barton, 1996). 

Pada sisi lain, Geometri merupakan salah satu mata pelajaran wajib bagi mahasiswa. Iru 
adalah memiliki objek yang abstrak, dengan memanfaatkan elemen primitive (yaitu titik, garis, dan 
bidang) (W. Widada et al, 2020). Segitiga merupakan suatu konsep. Itu adalah objek geometri yang 
dibatasi oleh suatu pengertian. Segitiga sebagai suatu bangun geometri yang terdiri atas tiga 
segmen garis yang bertemu pada ujung-ujungnya. Daerah yang dibatasi tersebut memiliki luasan. 
Oleh karena itu, siswa diminta untuk dapat menemukan luas daerahnya.  

Luas daerah merupakan salah satu domain pengukuran tentang luas. Luas bentuk komposit 
dapat dihitung dengan menguraikan menjadi bentuk yang lebih sederhana. Itu adalah menggunakan 
luas setiap bentuk yang lebih sederhana dan dijumlahkan untuk mencari luas total                        
(T.H. Lehmann, 2018). Oleh karena itu, untuk menentukan luas daerah suatu segitiga dapat 
ditentukan melalui penjumlahan luas persegi satuan. Itu adalah luasan yang menutupi seluruh 
daerah segitiga. Dengan demikian, kami ingin mendeskripsikan tentang bagaimana siswa 
menentukan luas daerah suatu segitiga dengan memanfaatkan mdia sederhana. Siswa dapat 
dideskripsikan melalui dekomposisi genetiknya. Itu adalah adalah suatu aktivitas berdasarkan aksi-
proses-objek-skema. Berdasarkan aktivitas kognisi tersebut, ada lima level perkembangan skema 
siswa yaitu intra, semi-inter, inter, semi-trans dan level trans (untuk lebih lengkap baca ) 
 
METODE PENELITIAN 

Pengembangan strategi berpikir siswa melalui media sederhana akan memudahkan siswa 
menemukan atau menemukan kembali prinsip-prinsip matemattika. Kami melakukan penelitian 
kasus khusus penemuan luas daerah segitiga. Itu adalah penelitian kualitatif bertujuan untuk 
mendeskripsikan pemahaman siswa tentang penemuan luas daerah segitiga. Subjek penelitian ini 
adalah siswa sekolah dasar di Kota Bengkulu, Indonesia. Kami melakukan interview berbasis tugas 
kepada dua puluh satu orang. Instrumen penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan memanfaatkan 
panduan wawancara dan lembar aktivitas siswa. Data hasil penyelesaian tugas dianalisis awal untuk 
menentukan level berpikir mereka. Itu adalah menggunakan dekomposisi genetiknya (APOS 
Theory). Mereka berada pada level tertentu dari lima level perkembangan skema siswa. Kami 
memilih siswa yang berada pada level trans untuk diwawancari lanjutan secara mendalam. Kami 
menggunakan audio-visual recorder untuk mendapatkan data yang lengkap dan akurat. Data 
dianalisis dengan menerapkan teknik analisis data kualitatif. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

Berdasarkan data hasil kerja siswa melalui paper-and-pencil dari 21 siswa diperoleh 
klasifikasi kemampuan siswa dalam menemukan luas segitiga. Subjek penelitian diberikan 
keleluasaan untuk menemukan luas daerah segitiga. Analisis hasil paper-and-pencil siswa tersebut 
dapat disajikan dalam diagram lingkaran sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Figure 1. Subject percentage data based on the level of triad+ 

 
Gambar 1 menunjukkan bahwa ada 19% (= 4 orang) subjek penelitian yang berada pada 

level intra, 33% (= 7 orang) berada pada level semi-inter, 33% (= 7 orang) berada pada level inter, 
dan 10% (= 2 orang) subjek berada pada level inter, serta hanya satu orang yang berada pada level 
trans (= 5%). Hasil ini menunjukkan bahwa siswa yang berada pada level tertinggi cenderung sedikit 
(Widada W 2016). Itu adalah siswa yang memiliki kemampuan kognisi yang baik.  

Berdasarkan klasifikasi tersebut, kami tertarik untuk mendalami subjek penelitian yang 
berada pada level trans (hanya 1 subjek yaitu Ps). Berdasarkan tugas yang diberikan kepada subjek 
penelitian ditemukan siswa yang menemukan luas segitiga siku-siku. Dia menemukan melalui luas 
daerah persegi panjang. Subjek Ps mengingat kembali rumus luas persegi panjang. Perhatikan 
Gambar 2 dan 3 berikut ini. 
 

 
Figure 2. Subject Ps remembers the area of the rectangle 

 
Berdasarkan paper-and-pencil seperti terlihat pada Gambar 2, Peneliti (R) melakukan 

wawancara terhadap Ps. Cuplikan wawancara tersebut adalah sebagai berikut. 
R: Bagaimana kamu mendapatkan luas daerah segitiga? 
Ps: Saya mencoba dari luas daerah persegi panjang. Saya ingat bahwa luas daerah persegi 

panjang adalah panjang dikali lebar.  
R: Baik…  
Ps: Lihat gambar persegi panjang (Gambar 2) … missal panjangnya adalah a dan lebarnya 

adalah t, maka luas daerah persegi panjang tersebu adalah a x t. 
R: Ok lanjutkan… 
Ps: Anda dapat melihat lagi gambar tersebut, … daerah yang diarsir adalah daerah segitiga siku-

siku…. Luasnya sama dengan luas daerah segitiga atas yang tidak diarsir…  
R: Baiklah…. 

intra 
19% 

semi-
inter 
33% 

inter 
33% 

semi-
trans 
10% 

trans 
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Ps: Hal itu berarti bahwa luas persegi panjang tersebut sama dengan dua kali luas segitiga siku-
siku… 

R: …… 
Ps: Saya dapat simpulkan bahwa luas daerah segitiga siku-siku tersebut sama dengan setengah 

luas dari persegi panjang. Jadi luas daerah segitiga sama dengan ½ (a x t) …. Anda dapat 
melihatnya pada Gambar 3. 

 

 
Figure 3. Area of triangle = ½ (a x t) 

 
Berdasarkan cuplikan wawancara, Gambar 2 dan Gambar 3, menunjukkan bahwa Ps 

mempu menemukan luas segitiga siku-siku melalui aksi-aksi menggambar dan proses mengingat 
kembali luas persegi panjang. Ps memanfaatkan objek luas persegi panjang a x t. Itu adalah 
enkapsulasi objek persegi panjang dan menggunakan skema diagonal persegi panjang membagi 
persegi panjang menjadi dua bagian yang sama. Itu adalah dua segitiga siku-siku. Ps mampu 
mencapai suatu skema baru yaitu luas daerah segitiga adalah ½ dari luas daerah persegi panjang 
(Lihat Gambar 3). Selanjutnya Ps menemukan luas segitiga melalui segitiga lancip (Lihat Gambar 4). 

 

 
Figure 4. Ps finds the area through the acute triangle 

Berdasarkan deskripsi dan Gambar 4, Ps mampu membangun keterkaitan antara aksi-aksi, 
proses-proses, objek-objek, dan previous schema sehingga terbentuk suatu skema yang matang. 
Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya ditemukan bahwa ada siswa yang melakukan proses 
enkapsulasi sifat-sifat fungsi atau interval dalam domain tersebut sehingga terbentuk objek (W. 
Widada et al, 2019), juga untuk konteks sifat-sifat bilangan real (D, Herawaty et al, 2020) Itu adalah 
awal mula untuk mancapai suatu skema yang matang (W. Widada W, 2019). Bila kita merujuk pada 
beberapa model kognisi siswa, maka ada urutan pembuktian luas segitiga yang diharapkan dapat 
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meningkatkan level berpikirnya. Itu adalah urutan dengan memanfaatkan media yang sederhana 
sebagai berikut. Lihatlah Gambar 5. 
 

 
Gambar 5. Segitiga dengan alas a dan tinggi t 

 
Berdasarkan Gambar 5, potonglah segitiga tersebut sejajar dengan alas dengan tinggi ½t. 

Tarik garis tinggi melalui puncak dan memotong alas. Itu adalah membentuk satu buah trapezium 
dan dua segitiga (yaitu merah dan kuning). Lihatlah Gambar 6. 

 
Gambar 6. Segitiga dibagi menjadi 3 bangun lain 

 
Berdasarkan Gambar 6, kita memisahkan menjadi 2 bangun segitiga dan 1 trapesium. Itu 

adalah terlihat seperti Gambar 7. Tiga bangun tersebut masing-masing tingginya adalah t. 
 

 
Gambar 7. Dua segitiga dan satu trapezium  

 
Dua segitiga dan satu trapezium sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 7, kemudian 

dibentuk bangun baru. Itu adalah dilakukan melalui tanda panah warna biru. Segitiga kuning diputar, 
juga segitiga merah. Bagun baru yang terbentuk dapat dilihat Gambar 8. 
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Gambar 8. Persegi panjang adalah bangun baru yang terbentuk 

 
Berdasarkan Gambar 8, maka bangun baru yang terbentuk adalah persegi panjang. Itu 

adalah bangun yang memiliki panjang a dan lebar ½t. Siswa mampu mengingat bahwa luasnya 
adalah (a x ½ t) = ½(a x t). Persegi panjang itu adalah memiliki luas daerah yang sama dengan 
segitiga pembangunnya. Dengan demikian, maka luas daerah segitiga = luas persegi pajang yang 
dibentuk dari segitiga tersebut = ½(a x t). Oleh karena itu, siswa mengembalikan ke bangun semula 
yaitu segitiga (Lihat Gambar 9).   

 

 
Gambar 9. Luas daerah segitiga 

 
Berdasarkan langkah pada Gambar 8 dan Gambar 9, maka siswa mampu menyimpulkan 

bahawa luas daerah segitiga yang panjang alasnya a dan tingginya t adalah ½(a x t).  Itu adalah 
strategi penemuan prinsip segitiga melalui media sederhana. Strategi tersebu juga dapat dilihat 
melalui media secara online. Kita dapat melihat proses ini melalui tayangan media youtube dengan 
link: https://www.youtube.com/watch?v=wW0Vm3h3beA&t=3s. Oleh karena itu, strategi 
pembelajaran yang tepat dapat memudahkan bagi siswa melakukan aktivitas kognitif secara baik 
(W. Widada et al, 2020). Itu dapat dilakukan melalui pendekatan yang lebih kontekstual, juga 
memanfaatkan media yang dekat dengan pikiran dan budaya siswa (W. Widada,2020). 

 
KESIMPULAN 

Media pembelajaran matematika yang sederhana dapat digunakan sebagai salah satu alat 
untuk menemukan prinsip matematika. Ada satu orang yang memanfaatkan media tersebut untuk 
menemukan prinsip tentang luas daerah segitiga. Itu adalah siswa yang berada pada level trans. 
Siswa tersebut mampu membangun keterkaitan antara aksi-aksi, proses-proses, objek-objek, dan 
previous schema sehingga terbentuk suatu skema yang matang tentang luas daerah segitiga. Oleh 
karena itu, disarankan kepada guru matematika untuk memanfaatkan media sederhana dalam 
pembelajaran penemuan konsep dan prinsip matematika.  
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ABSTRAK 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyak siswa yang mendapat nilai dibawah KKM setelah diadakan remedial, untuk itu 
analisi butir soal dipilih karena ingin mengetahui seberapa kualitas soal remedial itu dibuat. Tujuan dalam penelitian ini 
adalah untuk mengetahui kualitas butir soal ditinjau dari tingkat kesukaran, daya pembeda, efektifitas pengecoh dan 
realibilitas. Jenis studi yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Data diperoleh dengan metode observasi secara tidak 
langsung. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes kemampuan matematis. Teknik analisis data 
menggunakan analisis butir soal secara kuantitatif dengan pendekatan modern. Data yang digunakan merupakan 10 
soal remedial yang diujikan kepada subyek sebanyak 54 siswa yang terdiri dari kelas XI RPL 1, RPL 2, dan TKJ 2 Di 
SMKN 1 Kota Cirebon. Maka dapat disimpulkan hasil penelitian ini adalah memiliki daya pembeda yang sangat baik dan 
memiliki tingkat kesukaran dengan kategori sedang dapat dipergunakan lagi. Sedangkan hasil efektifitas pengecoh 
menunjukan untuk pilihan yang masuk kriteria baik dan sangat baik masih bisa diterima sebagai pengecoh, pilihan yang 
kurang baik perlu diperbaiki. Sedangkan pilihan yang buruk atau sangat buruk perlu diganti karena menyesatkan. Dari 
hasil perhitungan menunjukan angka 0.44 yang berati memiliki realibitas yang rendah. Maka soal tersebut merupakan 
soal dengan kualitas yang baik dan dapat dipergunakan lagi. 
 
Kata Kunci : Analisis Butir Soal, Evaluasi Pembelajaran, Remedial. 

 
PENDAHULUAN 

Ketika kita berada pada fase yang sangat sulit untuk melakukan pembelajaran langsung 
(tatap muka) dikarenakan adanya wabah penyakit yang akan berbahaya jika terjadi perkumpulan 
banyak orang. Seperti yang terjadi saat ini, wabah COVID-19 (Corona Virus Disease) yang 
ditemukan pada tahun 2019 sudah merebah diberbagai belahan dunia,  termasuk Indonesia. 
Berbagai pertemuan besar terpaksa dibatalkan seperti pernikahan, rapat dan kegiatan lain yang 
melibatkan perkumpulan banyak orang. Ini tentu berimbas bagi dunia pendidikan yang tidak bisa 
melakukan pembelajaran tatap muka dan terpaksa beralih kepada pembelajaran jarak jauh/daring. 
Situasi ini menuntut unsur-unsur pendidikan untuk menyesuaikan pembelajaran jarak jauh. Salah 
satunya yang digunakan untuk pembelajaran jarak jauh oleh guru ataupun peserta didik adalah 
menggunakan akun Google Classroom sebagai media pembelajaran, Google Form sebagai sarana 
quis/test dan WAG (Whattsapp Gruop) sebagai sarana komunikasi. Google Classroom dipilih karena 
cara penggunaanya yang cukup mudah sedangkan Google Form dipilih karena hasil pengerjaan 
siswa berupa nilai bisa langsung terlihat serta jawaban yang benar maupun salahnya bisa diketahui. 

Evaluasi pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur seberapa jauh 
hasil pembelajaran yang dilakukan selama kurun waktu tertentu, biasanya menggunakan test. 
Evaluasi juga dilakukan untuk menentukan nilai dari sesuatu yang dapat dijadikan sebagai suatu 
proses yang berlangsung dalam rangka menentukan nilai dalam pendidikan, sehingga dapat 
ditentukan mutu suatu pendidikan. Evaluasi dapat dijadikan sebagai suatu alat untuk mengukur 
tingkat keberhasilan pembelajaran. Terdapat 2 jenis alat evaluasi yang dilaksanakan dalam satuan 
pendidikan, yaitu non-tes dan tes. Kedua alat evaluasi itu dinamakan teknik evaluasi. Jadi teknik 
evaluasi mencakup teknik non-tes dan tenkis tes. untuk mengevaluasi bidang afektif dan 
psikomotorik biasanya digunakan teknik non-tes. Biasanya dilakukan menggunakan angket, 
wawancara, observasi dan daftar cek (ceklist). Sedangkan evaluasi    tes dapat berupa penilaian 
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harian, penugasan, Penilaian Tengah Semester (PTS), Penilaian Akhir Semester (PAS), Ujian 
Nasional (UN), dan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN).  Penilaian hasil belajar 
dilakukan dalam bentuk ulangan harian, Ulangan Tengah Semester, Ulangan Akhir Semester, dan 
Ulangan Kenaikan Kelas (Sofiana dalam Anggraeni Lili : 2016).  

Untuk mengukur kemampuan siswa yang terdiri atas jawaban salah atau benar, sebagian 
benar, dan bahkan semua benar dibutuhkan suatu bentuk instrumen yang disebut tes. Menurut 
(Utomo Budi : 2018) tes harus memenuhi karakteristik tes yang baik, meliputi: validitas, reliabilitas 
dan praktikalitas sebagai bentuk pengukuran terhadap pemahaman siswa setelah diberikan materi 
yang sudah diajarkan. Keberhasilan metode mengajar yang digunakan guru saat pembelajaran 
dapat mengetahui potensi siswa dalam proses belajar melalui sebuah tes. Dengan adanya tes 
sangat memungkinkan bagi guru untuk mengukur potensi siswa dalam proses pembelajaran. Bagi 
pembuat soal diharapkan mencermati hal-hal yang seharusnya ada didalam pembuatan butir soal, 
antara lain dari segi tingkat kesukaran soal, daya pembeda, analisis pengecoh (Efektifitas 
Distraktor), validitas dan juga realibilitas guna mendapatkan soal yang berkualitas baik dan dapat 
mengukur sejauh mana potensi siswa secara refresentatif.  

Tingkat kesulitan atau kesukaran merupakan menentukan seberapa mudah atau sulitnya 
suatu butir soal bagi siswa. Biasanya tingkat kesulitan menunjukan peluang siswa dapat menjawab 
soal dengan benar yang masuk kedalam indeks kesukaran. Semakin besar peluang siswa 
menjawab salah, maka semakin besar pula indeks kesulitan yang dihasilkan. Sebaliknya semakin 
kecil indeks kesukaran  menunjukkan peluang semakin kecil pula siswa menjawab salah. Butir soal 
yang bagus merupakan butir soal yang dapat ditentukan tingkat kesulitannya. Tidak begitu sulit 
ataupun tidak begitu gampang. Ini menyebabkan butir soal ini mempunyai korelasi antara tingkat 
kesulitan dengan daya pembeda. Apabila daya pembedanya rendah, maka butir soal yang diperoleh 
mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi. Dan sebaliknya apabila tingkat kesulitan rendah (mudah), 
maka daya pembeda akan tinggi yang berarti tidak mempunyai daya pembeda. Menurut 
Dewi.SS.Dkk (2018) untuk menganalisis butir soal salah satunya dengan mengetahui tingkat 
kesukaranya. Khusus dalam teori klasik, tes yang bertujuan untuk memilih ”bibit unggul” diperlukan 
tes berkualitas, seperti tampak pada butir-butir soal dengan tingkat kesukaran, daya pembeda, dan 
validitas butir atau konsistensi internal butir yang memadai (Jumailiyah : 2012). 

Dalam menentukan kualitas butir soal, langkah yang kedua adalah menentukan daya 
pembeda. Daya pembeda ditentukan mengukur suatu butir soal yang dapat menyatakan sejauh 
mana butir soal itu membedakan siswa yang sudah menguasai materi dengan siswa yang belum 
atau kurang menguasi materi. Sehingga soal akan lebih banyak dijawab benar oleh siswa dengan 
kemampuan tinggi (pandai) dan soal akan tidak bisa dijawab benar oleh siswa yang berkemampuan 
rendah (kurang pandai). Untuk itu, untuk mengetahui siswa yang berkemampuan tinggi maupun 
rendah dilakukan dengan daya pembeda. Dikatakan daya pembeda mempunyai kualitas yang baik 
dalam suatu butir soal, apabila daya pembeda tersebut memiliki koefisien yang tinggi yang dapat 
membedakan siswa berpotensi dengan yang kurang potensi. Menurut Iskandar Akbar dan Rizal 
Muhammad (2017) adapun fungsi dari daya pembeda tersebut adalah mendeteksi perbedaan 
individual yang sekecil-kecilnya di antara para peserta tes. Dalam teori tes secara klasik, dilakukan 
dengan mengunakan jawaban benar dari siswa kelas pandai ( kelas atas ) dan siswa kelas kurang 
pandai (kelas bawah). Perhitungan diambil dengan memusatkan 27% dari kelas pandai (atas) dan 
27% dari kelas kurang pandai. 

Setelah dilakukan daya pembeda, langkah selanjutnya dalam menganalisis butir soal yaitu 
efektifitas pengecoh (efektifitas distraktor). Efektifitas pengecoh adalah opsi-opsi yang bukan 
merupakan kunci jawaban dari soal (jawaban benar). Efektifitas pengecoh dibuat untuk mengelabui 
siswa agar menjawab soal dengan salah. Opsi ini biasanya dibuat semenarik mungkin akan tetapi 
tidak pula menyesatkan siswa. Opsi yang menarik biasanya akan dipilih oleh siswa yang tidak bisa 
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menjawab soal dengan benar. Pengecoh yang baik apabila siswa yang menjawab salah memilih 
pengecoh secara merata. Dan sebaliknya, pengecoh yang jelek apabila siswa yang menjawab salah 
memilih secara tidak merata.   Pengecoh dikatakan baik apabila pengecoh yang dipilih lebih besar 
dari pada kunci jawaban yang dipilih dari jumlah siswa yang memilih pengecoh itu. Menurut 
(Iskandar Akbar dan Rizal Muhammad, 2017) Setiap tes pilihan ganda memiliki satu pertanyaan 
serta beberapa pilihan jawaban. hanya satu yang benar diantara pilihan jawaban yang ada. Selain 
jawaban yang benar tersebut, juga ada jawaban salah, yang dikenal dengan distractor (pengecoh).  
Apabila siswa menjawab benar pada kunci jawaban, maka IP = 0 yang artinya soal tersebut jelek. 
Yang berati pengecoh tidak berfungsi.  

Yang terakhir dalam menganalisis butir soal yaitu Realibilitas. Realibilitas merupakan suatu 
kestabilan (keajegan) pada butir soal yang mana bila diujikan kapan saja dan dimana saja, hasilnya 
tetaplah sama. Menurut (Sari.IK.Dkk : 2019) realibilitas adalah pada saat diteliti kembali dengan uji 
coba yang serupa pada situasi yang berlainan, kestabilan skor yang diperoleh tidak berubah. 
Pendapat lain dari Sugiyono (Susanto Hery. Dkk : 2015) Reliabilitas merupakan sejauh mana 
indicator instument evaluasi yang mungkin terpercaya. Suatu instrumet tersebut dapat dikatakan 
reliabel jika suatu instrument digunakan dua kali untuk menghitung petunjuk yang  sama dengan 
kesimpulan instrument yang ditemukan hanya terlihat koefisien. Analisis reliabilitas menganalisis 
kesimpulan hasil uji apabila uji coba tersebut diujikan kembali kepada siswa yang sama lebih dari 
satu kali, atau dari dua instrument uji yang sama kepada subjek yang sama. Tes yang mempunyai 
kemiripan realibilitas tinggi yaitu persis, dapat diandalkan, sama rata pada saat uji coba dan 
perangkat tes lainnya. 
 Setelah dilakukan evaluasi pada siswa, maka siswa yang belum memenuhi KKM (Kriteri 
Ketuntasan Minumum) akan diadakan sebuah Perbaikan (Remedial) oleh guru mata pelajaran yang 
bersangkutan. Remedial merupakan upaya yang dilakukan seorang guru yang dapat 
mengembangkan karakter siswa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Maka dari itu remedial 
(perbaikan) dilakukan menggunakan Google Form dengan tujuan agar perolehan nilai yang didapat 
siswa bisa langsung diketahui oleh siswa dan gurunya. Setelah diadakan remedial, ternyata masih 
banyak siswa yang mendapat nilai dibawah KKM, untuk itu analisi butir soal dipilih karena ingin 
mengetahui seberapa kualitas soal remedial itu dibuat. Apakah sal yang dibuat terlalu sulit sehingga 
masih banyak siswa yang belum tuntas KKM.  

Analisis soal meliputi evaluasi indeks kesulitan, daya pembeda, efektifitas pengecoh 
(pengganggu) dan realibilitas dalam soal remedial pilihan ganda. Soal pilihan ganda yang dibangun 
dengan baik membutuhkan keterampilan yang cukup dari pembuat soal. Tingkat kesulitan dan 
kemampuan membedakan siswa digunakan untuk menilai kualitas soal pilihan ganda. Agar pilihan 
yang salah dapat diandalkan, itu harus menjadi kesalahpahaman umum di antara siswa. Pemilihan 
respon siswa tergantung pada karakter yang berfungsi. Ciri yang berfungsi juga membedakan yang 
berkinerja tinggi dari yang berkinerja rendah. Ketika nilai karakter berfungsi meningkat, nilai rata-rata 
siswa menurun. Gangguan yang tidak berfungsi tidak bekerja seperti yang diharapkan. Pilihan 
semacam itu harus dihapus dari soal pilihan ganda untuk dikelola di masa depan dan diganti dengan 
pilihan yang lebih mungkin. analisis item perlu dilakukan untuk validasi pos dari tes yang akan 
membantu dalam merevisi atau menghilangkan pertanyaan yang cacat dan setter tes tersebut dapat 
menambahkan pertanyaan baru yang divalidasi ke penilaian. 

Menurut ( Dongoran Junaedi. dkk : 2015) untuk membuat perangkat penilaian yang baik dan 
benar serta berkualitas, maka seorang guru harus mengerjakan analisis butir soal, supaya 
mendaptkan soal yang berkualitas sebelum soal tersebut diuji coba. Analisis butir soal merupakan 
aktivitas untuk menganalisis soal guna mendapatkan bagaimana kualitas soal tersebut. Menurut 
Suharto (2018) salah sau dugaan yang membuat kualitas pendidikan rendah yaitu dari kualitas guru 
dalam pembuatan butir soal matematika yang menjadi pedoman untuk penilaian pembelajaran 
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matematika. Analisis butir soal merupakan suatu prosedural yang sistematis, yang mana 
memberikan informasi-informasi yang sangat khusus terhadap butir tes yang telah  dibuat. Dengan 
tujuan untuk mendeteksi soal-soal yang baik dan soal yang jelek. Dengan analisis soal dapat 
memberikan informasi tentang kejelekan sebuah soal, yaitu: taraf kesukaran, daya beda, dan pola 
jawaban soal. Menurut Iskandar Akbar dan Rizal Muhammad (2017) untuk mengetahui besar 
kecilnya suatu butir soal (tingkat kesulitan, daya pembeda, pengecoh) maka dilakukan analisis butir 
tes yang bersangkutan. Langkah ini diharapkan dapat membrikan informasi bagi pembuat soal 
sebagai feed back untuk dilakukan perbaikan, pembahasan, pembenahan terhadap butir soal. 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kualitas butir soal Remedial PTS Mata Pelajaran 
Matematika Kelas XI Pada Saat Covid-19 yang ditinjau dari segi tingkat kesukaran, daya pembeda 
dan efektifitas pengecoh serta realibilitas. 
 
METODE PENELITIAN  

Pada penelitian ini jenis studi yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Data diperoleh 
dengan metode observasi secara tidak langsung. Teknik analisis data yang digunakan 
menggunakan analisis butir soal secara kuantitatif dengan pendekatan modern. Instrument data 
dalam penelitian ini yaitu berupa soal remedial sebanyak 10 soal yang diujikan kepada subyek 
sebanyak 54 siswa yang terdiri dari kelas XI RPL 1, RPL 2, dan TKJ 2 Di SMKN 1 Kota Cirebon. 
Setelah sekolah mengadakan Penilaian Tengah Semeseter (PTS) maka siswa yang nilainya kurang 
dari KKM yaitu 75 maka siswa tersebut akan melakukan sebuah perbaikan (remedial) oleh guru 
mata pelajaran yang bersangkutan. Penulis memperoleh sumber data penelitian yang berupa 
seperangkat soal, penulis sedang melaksanakan sebuah praktikum yaitu Pengenalan Lapangan 
Prasekolah (PLP II) yang bertempat di sekolah SMKN 1 Kota Cirebon yang berlangsung selama 1 
bulan. Penulis bekerja sama dengan guru pamong dan dosen pembimbing sebagai pembimbing 
selama kegiatan PLP II berlangsung. Setelah semua data masuk, Selanjutnya data dianalisis yang 
ditinjau dari tingkat kesukaran dan daya pembeda, efektifitas pengecoh dan realibilitas. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN  

Penelitian ini dilaksanakan di SMKN 1 Kota Cirebon yang membahas tentang tingkat 
kesukaran dan daya pembeda efektifitas pengecoh dan realibilitas dari soal remedial di kelas XI . 
Penelitian ini digunakan mengetahui atau bahkan untuk meningkatkan kualitas butir soal yang telah 
dibuat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan butir soal yang memadai pada tes yang akan datang. 
Data yang digunakan adalah berupa jawaban pilihan ganda (A,B,C,D dan E) dan subyek sebanyak 
54 siswa dengan bantuan google form. 

Tabel 1. Indeks Tingkat Kesukaran 
Rentang Tingkat Kesukaran Kategori Tingkat Kesukaran 

0, 00 – 0, 32 Sulit  
0, 33 – 0, 66 Sedang 
 0, 67 – 1, 00 Mudah 

 
Tabel 2. Kriteria Daya Pembeda 

Indeks Diskriminasi (DB) Kriteria 

> 0, 40  Butir  soal sangat baik, dapat diterima. 

0, 30 – 0, 39 Butir soal cukup baik, dapat diterima dengan perbaikan 
0, 20 – 0, 29 Butir soal sedang, perlu perbaikan dan pembahasan 

< 0,19  Butir soal buruk, perlu diganti dengan Item yang baru  
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1. Tingkat Kesulitan/Kesukaran  
 

Tabel 3. Hasil Perhitungan Tingkat Kesukaran Soal Remedial 
No. Soal Peserta yang Menjawab 

Benar 
TK Keterangan 

1 28 0, 51 Sedang 
2 33 0, 61 Sedang 
3 28 0, 51 Sedang 
4 32 0, 60 Sedang 
5 14 0, 25 Sukar 
6 32 0, 60 Sedang 
7 12 0, 22 Sukar 
8 36 0, 66 Sedang 
9 15 0, 28 Sukar 

10 41 0, 76 Mudah 

 
Apabila dipersentasekan maka akan menjadi sebagai berikut : 

Tabel 4. Persentase Hasil Analisis Tingkat Kesukaran 

No. Kategori Nomor Soal Jumlah soal Persentase 

1 Mudah 10 1 10% 
2 Sedang 1,2,3,4,6,8 6 60% 
3 Sukar 5,7,9 3 30% 

 
Tabel 4 menyatakan hasil 10% soal remedial memiliki kategori mudah, 60% soal memiliki 

kategori sedang dan 30% soal memiliki kategori soal sukar. 

Soal Nomor 1 : Jika Q merupakan matriks berordo 2 x 2 yang memenuhi persamaan  (
2 4
2 3

) Q = 

(
7 10
5 8

). Nilai dari Q(
2
3

) adalah ... 

 

 
Gambar 1. Diagram Batang Jawaban Soal No 1 
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Soal Nomor 2 : Tentukan matriks X yang memenuhi persamaan X(
2 2
3 4

) = (
0 4

−3 2
) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 2. Diagram Batang Jawaban Soal No 2 

 

Soal Nomor 3 : Jika 4 (
3 7
2 6

) – D = (
8 −9
5 −3

) dengan D adalah matriks ordo 2 x 2 maka matriks D 

adalah... 

 
Gambar 3. Diagram Batang Jawaban Soal No 3 

 

Soal Nomor 4 : Invers dari matriks A = (
−5 5
−8 7

) adalah ... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 4. Diagram Batang Jawaban Soal No 4 
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Soal Nomor 5 : Transpose matriks a = (
1 𝑝
0 1

) adalah 𝐴𝑇 Adalah (
1 0
𝑝 1

). Jika 𝐴𝑇= 𝐴−1 maka 

nilai adalah.... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 5. Diagram Batang Jawaban Soal No 5 

 

Soal Nomor 6 : Tentukan bentuk matriks dari sistem persamaan linear berikut ! {
𝑥 − 2𝑦 = 4

2𝑥 + 4𝑦 = 8
 

 
Gambar 6. Diagram Batang Jawaban Soal No. 6 

 
Soal Nomor 7 : Diketahui vektor �⃗� = 4𝑖 − 3𝑗. Nilai dari |�⃗�| adalah.... 
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Gambar 7. Diagram Batang Jawaban Soal No. 7 

 

Soal Nomor 8 : Diketahui vektor �⃗� = 〈2, −5〉 dan vektor �⃗� = 〈0,1〉. Nilai dari |�⃗�| − |�⃗�| adalah...  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 8. Diagram Batang Jawaban Soal No 8 
Soal Nomor 9 : Diketahui koordinat 𝐶(1,3), vektor satuannya adalah... 

 
Gambar 9. Diagram Batang Jawaban Soal No 9 
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Soal Nomor 10 : Jarak pusat 𝑂(0,0) ke titik 𝐴(12,5) adalah.... 

 
 

Gambar 10. Diagram Batang Jawaban Soal No 10 
 

 Pada soal nomor 3 terjadi error karena tidak ada jawaban sebenarnya yang benar pada 
soal, akan tetapi banyak yang menjawab benar sesuai jawaban pada soal yaitu 28 siswa ( 50%). 
 

2. Daya Pembeda 
 

Tabel 5. Hasil Perhitungan Daya Pembeda Pada Soal  remedial 
No. KA KB        DB Keterangan 

1 10 4 0, 428 Sangat baik / dapat diterima 
2 14 3 0, 785 Sangat baik / dapat diterima 
3 10 1 0, 642 Sangat baik / dapat diterima 
4 14 5 0, 642 Sangat baik / dapat diterima 
5 1 5 0, 285 Sedang / perlu perbaikan dan 

pembahasan 
6 12 4 0, 015 Buruk / item perlu diganti 
7 4 0 0, 285 Sedang / perlu perbaikan dan 

pembahasan 
8 14 5 0, 642 Sangat baik / dapat diterima 
9 4 5 0, 071 Buruk / perlu diganti 
10 10 5 0, 357 Cukup baik / perlu perbaikan 

 
Apabila dipersentasekan maka akan menjadi sebagai berikut : 
 

Tabel 6. Persentase Hasil Analisis Daya Pembeda 

No. Kategori Nomor Soal Jumlah soal Persentase 

1 Sangat baik 1,2,3,4,8 5 50% 
2 Cukup baik 10 1 10% 
3 Sedang 5,7 2 20% 
4 Buruk 6,9 2 20% 

 
Tabel 6 menunjukan bahwa 50% soal memiliki kriteria daya pembeda sangat baik, 10% soal 

cukup baik, 20% soal sedang yang berarti membutuhkan perbaikan dan pembahasan, 20% soal 
buruk yang berarti harus dibuang dan digantikan dengan yang baru. 
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Setelah dilakukan analisis tentang tingkat kesukaran dan daya pembeda dalam soal remedial, dapat 
dikatakan hasil analisa tingkat kesulitan menyatakan 3 soal sukar yaitu pada nomor 5,7,9. 6 soal 
sedang yaitu pada nomor 1,2,3,4,6,8, dan 1 soal mudah yaitu pada nomor 10. Sedangkan hasil 
analisis daya pembeda menunjukan proporsi 5 soal sangat baik, 1 soal cukup baik, dan 2 soal 
sedang dan 2 soal buruk. Dikatakan tingkat kesulitan atau daya pembeda yang memiliki kualitas 
yang baik,  apabila butir soal tersebut dapat mengukur potensi siswa yang sebenarnya. sebaliknya 
tingkat kesukaran dan daya pembeda yang memiliki kualitas jelek, tidak dapat mengukur 
kemampuan siswa yang sebenarnya.  
Maka soal tersebut merupakan soal dengan kualitas daya pembeda yang baik dan dapat 
dipergunakan lagi. 
 
3. Analisis pengecoh (efektifitas distraktor) 

Analis  pengecoh dilakukan dengan bantuan Anates, yang hasilnya sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 7. Hasil Perhitungan Analis Pengecoh dengan Anates 
 

Pada soal nomor 1, pilihan A, C, D dan E berturut-turut (baik, sangat buruk, kurang baik dan 
buruk).  Pada soal nomor 2, pilihan A, B, C, dan D berturut-turut (sangat baik, baik, sangat baik, 
baik). Pada soal nomor 3, pilihan B, C, D dan E berturut-turut (sangat buruk, baik, sangat baik, 
kurang baik). Pada soal nomor 4, pilihan B, C, D dan E berturut-turut (kurang baik, baik, buruk, 
sangat baik). Pada soal nomor 5, pilihan A, B, C, dan D berturut-turut (kurang baik, sangat baik, 
buruk, baik). Pada soal nomor 6, pilihan A, B, D dan E ( kategori baik). Pada soal nomor 7, pilihan A, 
B, C, dan D berturut-turut (baik, baik, baik, sangat baik). Pada soal nomor 8, pilihan A, C, D dan E 
berturut-turut ( kurang baik, sangat baik, sangat baik, buruk). Pada soal nomor 9, pilihan A, B, D dan 
E berturut-turut (sangat buruk, kurang baik, kurang baik, baik). Pada soal nomor 10, pilihan A, C, D 
dan E berturut-turut ( buruk, baik, sangat baik,baik). 

Secara keseluruhan option/pilihan A memiliki 3 butir soal, 1 soal sangat baik, 2 kurang baik, 
1 soal buruk dan 1 soal sangat buruk. Pada pilihan B memiliki 3 butir baik, 2 soal kurang baik, 1 soal 
sangat baik dan 1 soal sangat buruk. Pada pilihan C memiliki 4 butir soal baik, 2 soal sangat baik, 1 
soal buruk dan 1 soal sangat buruk. Pada pilihan D memiliki 3 soal baik, 4 soal sangat baik, 2 soal 
kurang baik, 1 soal sangat buruk. Pada pilihan E memiliki 2 butir soal baik, 1 soal sangat baik, 1 
kurang baik dan 2 sangat buruk. Untuk pilihan yang masuk kriteria baik dan sangat baik masih bisa 
diterima sebagai pengecoh, pilihan yang kurang baik perlu diperbaiki. Sedangkan pilihan yang buruk 
atau sangat buruk perlu diganti karena menyesatkan.  
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4. Realibilitas tes 
Realibilitas dihitung dengan bantuan Anates, yang hasilnya sebagai berikut : 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 8. Hasil Perhitungan Realibilitas Kelas Unggul dengan Anates 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 9. Hasil Perhitungan Realibilitas Kelas Asor/Bawah dengan Anates 
 

  Dari hasil perhitungan diperoleh Rata2= 4.76 dengan Simpang Baku= 1.95,  KorelasiXY= 
0.28 dan Reliabilitas Tes= 0.44. Reliabilitas tes pada umumnya apabila nilai α = atau > (lebih besar) 
dari pada 0, 70 merupakan butir soal yang diuji telah mempunyai reliablitas yang tinggi. Sebaliknya, 
apabila nilai α < (lebih kecil) dari pada 0,70 merupakan butir soal yang diuji memiliki reliabilitas yang 
rendah. Reliabilitas Tes menunjukan angka 0.44 yang berati memiliki realibitas yang rendah.  
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KESIMPULAN 
Setelah dilakukan pembahasan, maka dapat disimpukan : 

1. Tingkat kesulitan/kesukaran soal remedial menyatakan soal yang tergolong soal sukar 
sebanyak 3 soal yaitu nomor 5,7,9 dengan persentase 30% soal, tergolong soal sedang 
sebanyak 6 soal yaitu 1,2,3,4,6,8 dengan persentase 60% soal, tergolong mudah sebanyak 
1 soal yaitu pada nomor 10 dengan persentase 10% soal. Maka hasil ini menyatakan bahwa 
sebagian besar soal termasuk kriteria sedang. 

2. Daya pembeda soal remedial menyatakan bahwa soal yang mempunyai daya pembeda 
yang sangat baik berupa 5 soal dengan persentase 50%, daya pembeda cukup baik berupa 
1 soal dengan persentase 10%, daya pembeda sedang berupa 2 soal dengan persentase 
20%, dan daya pembeda buruk berupa 2 soal 20%.  

3. Hasil efektifitas pengecoh menunjukan untuk pilihan yang masuk kriteria baik dan sangat 
baik masih bisa diterima sebagai pengecoh, pilihan yang kurang baik perlu diperbaiki. 
Sedangkan pilihan yang buruk atau sangat buruk perlu diganti karena menyesatkan. 

4. Dari hasil perhitungan diperoleh Rata2= 4.76 dengan Simpang Baku= 1.95,  KorelasiXY= 
0.28 dan Reliabilitas Tes= 0.44. Ini menunjukan angka 0.44 yang berati memiliki realibitas 
yang rendah.  
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ABSTRAK 
Salah satu kemampuan yang harus dimiliki dan dikembangkan oleh siswa adalah kemampuan komunikasi matematis. 
Kemampuan komunikasi matematis merupakan salah satu kemampuan siswa untuk mengemukakan konsep matematis 
dalam bentuk bahasa matematis sehingga orang lain memahaminya. Rendahnya kemampuan komunikasi matematis 
dikarenakan ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi, salah satunya adalah disposisi matematis. Disposisi 
matematis dapat dikatakan sebagai kesadaran peserta didik dalam mempelajari matematika, sejauh mana peserta didik 
memiliki sikap positif terhadap matematika saat menyelesaikan permasalahan matematis. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui gambaran kemampuan komunikasi matematis siswa SMP ditinjau dari disposisi matematis pada ketagori 
tinggi, sedang dan rendah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan dengan mengakaji beberapa 
artikel yang telah diteliti oleh penelitian terdahulu. Dari berbagai literatur, kajian pustaka dan peneliti terdahulu, hasilnya 
menunjukkan bahwa semakin tinggi disposisi matematis yang dimiliki siswa maka semakin baik kemampuan komunikasi 
matematis siswa dalam menyelesaikan masalah. 
 
Kata Kunci:   Kemampuan komunikasi matematis, disposisi matematis 

 
PENDAHULUAN 

Pendidikan mempunyai kontribusi berharga dikehidupan suatu bangsa. Dalam kehidupan 
yang berbangsa, selaku bangsa Indonesia yang berada dalam suatu kurun pemerintahan tertentu 
lebih fokus pada ketentuan-ketentuan yang berada dalam Undang-Undang Sisdiknas No. 20 tahun 
2003. National Council of Teachers of Mathematics (NCTM, 2000) melalui pembelajaran terdapat 
lima kemampuan matematis yang perlu dimiliki siswa yakni komunikasi matematis, penalaran 
matematis, pemecahan masalah matematis, koneksi matematis dan pembentukan sikap positif 
terhadap matematika. 

Kenyataan di sekolah, anggapan peserta didik mengenai matematika adalah mata pelajaran 
yang dianggap rumit, sehingga diperlukan kemampuan pemahaman dan komunikasi matematis 
dalam pelajaran tersebut. Timutius (2018) mengatakan bahwa kesulitan siswa ialah saat 
menyelesaikan masalah mereka tidak menemukan secara langsung hasil jawabannya karena belum 
memahami proses pengerjaan dari awal sampai akhir, serta masih banyak siswa yang merasa 
kesulitan ketika mengerjakan soal rutin atau non rutin yang biasa diberikan oleh guru (Rahmawati et 
al., 2019). Kemampuan dasar yang perlu dimiliki peserta didik sekolah menengah adalah 
kemampuan komuniksi matematis. Karena dalam pembelajarannya kemampuan komunikasi 
matematis membuat peserta didik mampu menjelaskan hasil pemikiran yang dipahami ke dalam 
lambang matematika. Umar (2012) mengatakan bahwa kemampuan komunikasi matematis memiliki 
faktor penting yang harus dikembangkan di kalangan peserta didik, yaitu matematika sebagai 
pembelajaran bahasa dan matematika sebagai pembelajaran aktivitas sosial (Diningrum et al., 
2018). 

Selama pandemi Covid-19 kurikulum pendidikan di Indonesia berubah total, yang biasanya 
pembelajaran secara langsung atau tatap muka kali ini menjadi Learning from home. Masalah 
terbesar saat ini adalah guru mengalami kesulitan bagaimana cara menyampaikan materi agar 
siswa bisa memahami materi yang diberikan guru meskipun saat ini teknologi menjadi hal utama 
dalam belajar dan bagaimana membangun komunikasi dengan murid pada saat mereka ada di 
rumah. Sering kali siswa tidak terkontrol oleh orang tua, yang seharusnya belajar tetapi siswa lebih 
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asik bermain game. Dengan dirubahnya sistem belajar seperti ini akan memberikan dampak 
terhadap sikap siswa dan prestasi belajar. Salah satunya adalah terhadap pembelajaran 
matematika. 

Hal ini terlihat dari minat siswa ketika mengerjakan tugas matematika. Dari satu kelas hanya 
beberapa siswa yang mengumpulkan dengan tepat waktu, yang lainnya masih suka menunda-
nunda. Ini disebabkan karena kurangnya kesadaran dan dedikasi yang kuat dalam diri siswa 
terhadap pembelajaran matematika. Rasa kesadaran dan dedikasi ini lah yang bisa kita sebut 
sebagai disposisi matematis. Disposisi matematis merupakan salah satu aspek afektif dalam 
pembelajaran matematika mencakup pada perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan, 
seperti minat, sikap, apresiasi dan juga cara penyesuaian diri yang ditunjukkan selama proses 
pembelajaran. Disposisi matematis dapat dikatakan sebagai kesadaran peserta didik dalam 
mempelajari matematika, sejauh mana peserta didik memiliki sikap positif terhadap matematika saat 
menyelesaikan permasalahan matematis (Diningrum et al., 2018). Penyebab rendahnya disposisi 
matematis dikarenakan saat siswa belajar matematika siswa merasa kurang percaya diri ketika 
mengerjakan soal matematika, kurang tekunnya dalam mempelajari atau mengerjakan tugas 
matematika, kurang minatnya siswa ketika mencari jawaban alternatif saat mengerjakan soal, serta 
siswa masih merasa kesulitan dalam mengekspresikan matematika kebentuk lambang matematika. 
Berdasarkain hal tersebut peneliti terdorong untuk melakukan penelitian yang berjudul “Kemampuan 
Komunikasi Matematis Siswa SMP Ditinjau dari Disposisi Matematis”. 
 
METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) atau sering disebut 
juga sebagai kajian literature (literature review) yaitu serangkaian penelitian yang berkaitan dengan 
kemampuan komunikasi matematis siswa SMP dan disposisi matematis yang digali dari berbagai 
informasi kepustakaan dan data material  yang berada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil 
penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal (Sari & Asmendri, 2020). 
Fokus penelitian kepustakaan yaitu menemukan berbagai teori, hokum, dalil, prinsip, atau gagasan 
yang dimanfaatkan untuk menganalisis dan memecahkan pertanyaan penelitian yang dirumuskan. 
Adapun sifat dari penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu pemaparan secara teratur data yang 
telah diperoleh, kemudian diberikan penafsiran dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik 
oleh pembaca.  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan 
data yang diperoleh bukan dari pengamatan langsung. Akan tetapi data tersebut diperoleh dari hasil 
penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Sumber data sekunder yang 
dimaksud berupa buku dan laporan ilmiah primer atau asli yang terdapat dalam artikel atau jurnal 
berkenaan dengan kemampuan komunikasi matematis siswa SMP dan disposisi matematis. 
Sehingga teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. 
Arikunto, 2010 menjelaskan bahwa metode dokumentasi adalah  mencari data mengenai hal-hal 
atau variabel yang berupa catatan, buku, makalah atau artikel, jurnal dan sebagainya  (Mirzaqon & 
Purwoko, 2017). 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Menurut Permendikbud (2016) komunikasi matematis adalah kemampuan yang memiliki 
peranan penting dalam belajar matematika dengan berdasarkan ilmu pengetahuan yang tinggi, 
siswa dapat mengkomunikasikan dan membuat interaksi antara ide yang satu dengan yang lainnya 
(Fadillah & Fitraini, 2020). Sedangkan Kemampuan komunikasi matematis merupakan kemampuan 
menyampaikan hasil pemikiran matematis seorang individu ke dalam bentuk bahasa matematis dan 
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kemampuan dalam memahami dan menerima hasil pemikiran orang lain secara saksama (Lestari & 
Yudhanegara, 2017). 

Kemampuan komunikasi sangat penting dimiliki oleh setiap orang. Karena dalam mencapai 
tujuan hidupnya manusia selalu berinteraksi atau berkomunikasi. Sehingga kemampuan komunikasi 
matematis juga hal yang penting bagi peserta didik, terutama siswa sekolah menengah pertama. 
Dengan adanya kemampuan komunikasi matematis, siswa mampu menyampaikan pemikirannya 
atau informasi yang mereka miliki ke dalam hal yang berhubungan dengan matematika. Sejalan 
dengan pendapat Qodariyah & Hendriana (2015) kemampuan komunikasi matematik merupakan 
suatu hard-skill matematik yang harus ditingkatkan dan dikembangkan melalui latihan dan 
pengulangan pada siswa sekolah menengah. Namun kemampuan komunikasi matematis dikalangan 
siswa menengah masih rendah. Indikator kemampuan komunikasi matematis menurut NCTM (1989) 
dalam (Putri, 2016) adalah sebagai berikut: 
1. Menyatakan ide matematis secara lisan ataupun tulisan dengan membuktikan terhadap apa yang 

dijelaskan secara visual. 
2. Menafsirkan, menginterpretasi, dan menilai konsep matematis baik secara lisan, tertulis maupun 

dalam bentuk visual lainnya. 
3. Menggunakan istilah, simbol matematis dan sistem lainnya untuk menyatakan gagasan, 

mendeskripsikan hubungan dengan model ke situasi lain. 
Ada beberapa hal yang dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematis sisiwa 

diantaranya: 1) percaya diri ketika menyelesaikan masalah matematis; 2) fleksibel dalam 
menemukan solusi saat menyelesaikan masalah matematis; 3) giat mengerjakan tugas matematika; 
4) memiliki minat dan rasa ingin tahu dalam mempelajari matematika; dan 5) mampu 
mengaplikasikan matematika ke dalam bidang lain atau dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut 
dapat dikategorikan sebagai sikap baik yang dimiliki siswa terhadap matematika yang dikenal 
disposisi matematis. 

Sumarmo (2010) mengatakan bahwa disposisi adalah kehendak secara sadar, kesukaan 
dan kontribusi yang ada dalam diri siswa untuk berpendapat dan melakukan secara matematis 
(Lestari & Yudhanegara, 2017). Sejalan dengan Husniadir et al. (2014) disposisi adalah perilaku 
seseorang yang dengan disadari ketika berkomunikasi dengan banyak orang (Putri et al., 2018). 
Oleh karena itu, disposisi dapat dikatakan sebagai sifat seseorang. Karakter ini dapat terbentuk 
ketika seseorang mulai beranjak sekolah, karena siswa mempunyai kebiasaan pada saat belajar 
yang nantinya akan menumbuhkan disposisi. Indikator disposisi matematis menurut Sormin et al. 
(2017) adalah sebagai berikut: 1) Kepercayaan; 2) Keingintahuan; 3) Ketekunan; 4) Fleksibilitas; 5) 
Reflektif; 6) Aplikasi; dan 7) Apresiasi. 

Rendahnya kemampuan komunikasi matematis pada siswa sekolah menengah disebabkan 
kurang terlatihnya siswa dalam menyampaikan pemikirannya atau gagasan yang berhubungan 
dengan matematika ke dalam bentuk bahasa. Dalam mengupayakan rendahnya kemampuan 
komunikasi matematis seharusnya guru dapat mendorong siswa untuk dihadapkan pada berbagai 
macam masalah kontekstual yang berhubungan dengan matematika agar siswa dapat 
mengkomunikasikan pemikirannya masing-masing. Kurikulum 2013 saat ini, siswa dituntut untuk 
dapat terampil matematik dan harus dikembangkan secara berkelanjutan. Namun tidak hanya aspek 
kognitif saja yang harus dikembangkan, melainkan aspek afektif juga perlu dikembangkan. 
Sebagaimana dijelaskan oleh Hamidah & Prabawati (2019) bahwa peserta didik memerlukan 
disposisi matematik untuk menghadapi masalah, memupuk tanggung jawab dalam belajar, dan 
mengembangkan kebiasaan kerja yang baik dalam matematika. Karakteristik demikian penting 
dimiliki peserta didik.  

Disposisi matematis merupakan perilaku atau kebiasaan positif ketika belajar matematika. 
Agar pembelajaran matematika lebih baik, maka sangat penting bagi seseorang memiliki disposisi 
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matematis yang tinggi. Rendahnya hasil belajar siswa dapat disebabkan oleh kurangnya minat 
dalam mempelajari matematika, tidak ada rasa percaya diri yang tinggi dan kurang dalam mencari 
solusi soal matematika yang mengakibatkan kurangnya rasa keingintahuan siswa dalam 
mempelajari matematika. Hal itu terlihat ketika proses pembelajaran berlangsung siswa cenderung 
jarang mengajukan pertanyaan. Ini disebabkan siswa tidak terbiasa dalam mengemukakan ide-ide 
dengan pemikirannya. Selain itu, anggapan siswa yang menganggap bahwa pelajaran matematika 
sulit membuat siswa kurang percaya diri dalam pembelajaran matematika dan rasa ingin tahu siswa 
ketika belajar matematika masih rendah. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurrizbaeni & Zanthy (2018) bahwa 
siswa yang memiliki tingkat disposisi matematis tinggi terlihat lebih percaya diri dan bersungguh-
sungguh dalam mengerjakan soal yang diberikan. Sedangkan siswa yang memiliki tingkat disposisi 
matematis kurang, cenderung kurang percaya diri dan mengerjakan apa adanya tanpa dipahami 
permasalahan soal yang diberikan, selain itu adanya kecemasan pada siswa yang mengakibatkan 
siswa beranggapan takut salah.  

Penelitian lainnya juga dibuktikan oleh Ariyanto et al. (2021) bahwa dalam hasil analisis 
kemampuan komunikasi matematis siswa SMP dengan kategori disposisi matematis tinggi  
cenderung lebih teliti dan memahami soal dan cermat dalam menyelesaikan masalah secara runtut 
dan benar, sehingga dapat dikatakan bahwa siswa yang berkategori disposisi tinggi memiliki tingkat 
kemampuan komunikasi matematis tinggi . Selanjutnya siswa dengan kategori disposisi matematis 
sedang cenderung tergesa-gesa dalam menyelesaikan masalah sehingga cenderung benar tetapi 
belum lengkap sesuai pedoman penilaian, oleh karena itu siswa yang berkategori disposisi sedang 
memiliki tingkat kemampuan komunikasi matematis sedang. Dan siswa dengan kategori disposisi 
matematis rendah  cenderung tergesa-gesa dan kurang teliti dalam menyelesaikan masalah 
sehingga jawaban cenderung salah, oleh karena itu siswa yang berkategori disposisi rendah 
memiliki tingkat kemampuan komunikasi matematis rendah. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Arsyad et al. (2021) menjelaskan bahwa siswa 
dengan dipsosisi matematis rendah kurang mampu memahami masalah sehingga terdapat 
kekeliruan  dalam proses mencari solusi. Perbedaan kemampuan komunikasi matematis setiap 
siswa terlihat dari kemampuan menggambarkan grafik. Didapat bahwa siswa dengan disposisi 
matematis tinggi mampu menggambarkan grafik yang tepat dan memberikan penjelasan dengan 
alasan yang tepat. Siswa dengan disposisi matematis sedang kurang mampu menggambarkan 
grafik dengan tepat dan kurang mampu memberikan penjelasan mengenai grafik. Dan siswa dengan 
disposisi matematis rendah tidak mampu menuliskan jawaban berupa grafik. 

Dengan begitu, disposisi matematis dapat menunjang kemampuan komunikasi matematis 
siswa. Jika disposisi matematis siswa tinggi, maka kemampuan komunikasi matematisnya tinggi. 
Jika disposisi matematis siswa sedang, maka kemampuan komunikasi matematis dan sebaliknya 
jika disposisi matematis siswa rendah, maka kemampuan komunikasi matematisnya juga rendah 
 
KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas mengenai kemampuan komunikasi matematis 
siswa SMP ditinjau dari disposisi matematis dapat disimpulkan bahwa kemampuan komunikasi 
matematis siswa SMP dengan kategori tinggi memiliki disposisi matematis tinggi. Kemampuan 
komuniksi matematis siswa SMP dengan kategori sedang memiliki disposisi matematis sedang. Dan 
kemampuan komunikasi matematis siswa SMP dengan kategori rendah memiliki disposisi matematis 
yang rendah. Hal ini dapat dilihat ketika siswa dalam menyelesaikan masalah. 
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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah ditinjau dari kecerdasan logis pada 
kategori tinggi, sedang, dan rendah. Kemampuan pemecahan masalah matematis merupakan suatu proses yang dimulai 
dari menit pertama siswa menghadapi masalah sampai pada akhir ia menemukan solusi atas permasalahannya. 
Langkah pemecahan masalah yaitu memahami masalah, menyusun rencana pemecahan masalah, melaksanakan 
rencana pemecahan masalah, memeriksa kembali jawaban penyelesaian masalah. Setiap siswa memiliki kecerdasan 
yang berbeda-beda dalam menghadapi masalah. Kecerdasan logis merupakan kemampuan seseorang dalam 
menghitung, mengukur, dan menyelesaikan hal-hal yang bersifat matematis. Tingkatan kecerdasan logis yaitu tinggi, 
sedang, dan rendah. Kecerdasan logis matematis siswa menentukan pemecahan masalah siswa, semakin tinggi 
kecerdasan logis matematis yang dimiliki siswa semakin baik siswa melakukan pemecahan masalah. 
 
Kata Kunci : Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis, Kecerdasan Logis 

 
PENDAHULUAN 

Salah satu tujuan pembelajaran matematika adalah agar siswa memiliki kemampuan 
memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model 
matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh (BSNP, 2006:139). 
Depdiknas (dalam Imdat, 2016) menjelaskan bahwa: “Tujuan dari pelajaran matematika bagi siswa 
salah satunya yaitu, agar siswa mampu memecahkan masalah matematika yang meliputi 
kemampuan memahami masalah, menyusun model penyelesaian matematika, menyelesaikan 
model matematika, dan memberi solusi yang tepat, Siswa dikatakan sudah mengerti benar terkait 
materi yang disampaikan artinya siswa paham dan dapat menguasai masalah secara keseluruhan. 
Dengan demikian, pemecahan masalah menjadi poin penting dalam proses belajar matematik”. 

National Council of Teachers of Mathematics [NCTM] (2000) menyatakan bahwa terdapat 5 
kemampuan matematis yang perlu dimiliki siswa yaitu: komunikasi matematis (mathematical 
communication), penalaran matematis (mathematical reasoning), pemecahan masalah matematis 
(mathematical problem solving), koneksi matematis (mathematical connection) dan pembentukan 
sikap positif terhadap matematika (positive attitudes toward mathematics). 

Matematika merupakan salah satu disiplin ilmu yang berperan penting dalam dunia 
pendidikan dan penentuan masa depan. Di setiap jenjang sekolah dari mulai sekolah dasar hingga 
perguruan tinggi, matematika merupakan mata pelajaran yang selalu diajarkan. Dalam proses 
pembelajarannya siswa dilatih untuk memenuhi kemampuan-kemampuan yang harus dimilikinya 
dan mengaplikasikannya dengan kehidupan sehari-hari atau dengan disiplin ilmu lainnya. Dalam 
pendidikan, kemampuan siswa diasah melalui masalah, sehingga siswa mampu meningkatkan 
berbagai kompetensi yang dimilikinya.  

Masalah dalam kegiatan pembelajaran tersebut dapat datang dari guru, suatu fenomena 
atau persoalan sehari-hari yang dijumpai siswa (Bernard, Nurmala, Mariam, & Rustyani, 2018). Hal 
ini akan menjadi masalah buat siswa jika siswa sudah memiliki pengetahuan tetapi tidak mengetahui 
prosedur untuk menyelesaikannya. Sehingga dalam pemecahan masalah masih banyak siswa yang 
rendah dalam pemecahan masalah matematis dan belum maksimal dalam melakukan pemecahan 
masalah matematis. 
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Terdapat delapan kecerdasan yang dimiliki manusia yaitu kecerdasan verbal linguistik 
(kecerdasan verbal), kecerdasan logis matematis (kecerdasan logika dan penalaran), kecerdasan 
visual spasial (kecerdasan ruang dan gambar), kecerdasan musikal, kecerdasan jasmani kinestik, 
kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal dan kecerdasan naturalistic. Dari delapan 
kecerdasan yang diuraikan di atas salah satu kecerdasan yang berkaitan dengan kemampuan 
pemecahan masalah matematis adalah kecerdasan logis (Yaumi, 2013). Siswa dengan kecerdasan 
logis akan melibatkan kemampuan untuk menganalisis masalah secara logis, menemukan atau 
menciptakan rumus-rumus atau pola matematika dan menyelidiki masalah secara ilmiah dalam 
memecahkan masalah (Amri, 2017).  

Menurut  Faizah (2017) Tingkat kecerdasan logis siswa menentukan pemecahan masalah 
siswa, semakin tinggi kecerdasan logis matematis yang dimiliki siswa semakin baik siswa melakukan 
pemecahan masalah. Karena pada dasarnya kecerdasan merupakan bagian dari kemampuan 
berpikir siswa baik kecerdasan secara kognitif maupun kecerdasan lainnya yang dapat mendukung 
siswa untuk belajar dalam menyelesaikan masalah matematika (Fitri, 2017). 

Pada pembelajaran di kelas, siswa dengan kecerdasan logis matematis yang baik 
cenderung tertarik dengan kegiatan menganalisis dan berpikir secara logis. Setiap siswa memiliki 
jenis dan tingkat kecerdasan yang berbeda-beda dalam kelas yang tidak dapat disamakan antara 
siswa yang satu dengan yang lainnya (Arsyad, 2020).Seseorang yang mempunyai kecerdasan logis 
akan mampu membuat klasifikasi tentang informasi-informasi, membandingkan informasi dan 
strategi untuk memecahkan masalah dengan tepat, mengolah bilangan-bilangan dan menggunakan 
pemikiran induktif maupun deduktif dalam memecahkan masalah (Martono, 2018). 

Berdasarkan uraian di atas maka tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui 
kemampuan pemecahan masalah ditinjau dari kecerdasan logis pada kategori tinggi, sedang, dan 
rendah. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hudojo (2005) menyebutkan bahwa pemecahan masalah adalah proses penerimaan 
masalah sebagai tantangan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dari pernyataan ini kita dapat 
melihat bahwa pemecahan masalah merupakan suatu proses yang dimulai dari menit pertama siswa 
menghadapi masalah sampai pada akhir ia menemukan solusi atas permasalahannya. 

Mahalistia (dalam Nurdin, 2020) menyatakan bahwa masalah matematika adalah suatu 
pertanyaan matematika yang memerlukan solusi/jawaban tetapi tidak dengan segera ditemukan ide 
atau aturan untuk memecahkannya. Kemampuan pemecahan masalah adalah kemampuan 
memecahkan masalah matematika dengan menggunakan pemahaman sebelumnya atau kajian 
kajian yang relevan secara logis dan teliti untuk menghadapi situasi yang tidak rutin (Irawan, 2016). 

Sumarmo (2005) mengemukakan bahwa pemecahan masalah dapat dilihat dari dua sudut 
pandang yang berbeda yaitu sebagai tujuan pembelajaran dan sebagai pendekatan pembelajaran. 
Sebagai tujuan berarti pemecahan masalah ditujukan agar siswa dapat merumuskan masalah dari 
situasi sehari-hari dalam matematika, menerapkan strategi untuk menyelesaikan berbagai masalah 
dalam matematika maupun dari luar matematika, baik masalah sejenis ataupun masalah lama, 
menjelaskan hasil yang diperoleh sesuai permasalahan asal, mampu menyusun model matematika 
dan menyelesaikannya untuk masalah nyata dan dapat menggunakan matematika secara 
bermakna. Sebagai pendekatan pembelajaran berarti pemecahan masalah digunakan untuk 
menemukan dan memahami materi matematika. 

Armstrong (dalam Martono, 2018) juga menambahkan bahwa, apabila dikaitkan dengan 
pemecahan masalah, kecerdasan logis dapat diartikan sebagai kemampuan mengidentifikasi 
informasi, menjelaskan keterkaitan antar pola dan memanipulasi objek yang selanjutnya dapat 
digunakan untuk menyelesaikan masalah. Mahardhika Wati (2017) mengatakan pemecahan 
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masalah adalah suatu serangkaian proses tertentu yang dilakukan siswa dalam menghadapi situasi 
yang direpresentasikan ke dalam pertanyaan dan pertanyaan disadari oleh siswa, serta menantang 
untuk diselesaikan meskipun tidak dapat segera ditentukan strategi untuk menjawab pertanyaan 
yang dihadapi. Adapun langkah-langkah pemecahan masalah menurut Polya (1973), yaitu: 1) 
Memahami masalah, 2) Menyusun rencana pemecahan masalah, 3) Melaksanakan rencana 
pemecahan masalah, 4) Memeriksa kembali jawaban penyelesaian masalah. 

Niskayuna (dalam Amam, 2017) menggolongkan tiga interpretasi pemecahan masalah yaitu 
(1) pemecahan masalah sebagai pendekatan (approach), maksudnya pembelajaran diawali dengan 
masalah; (2) pemecahan masalah sebagai tujuan (goal), berkaitan dengan pernyataan dengan 
mengapa matematika diajarkan dan apa tujuan pengajaran matematika; dan (3) pemecahan 
masalah sebagai proses (process), suatu kegiatan yang lebih mengutamakan pentingnya prosedur 
langkah-langkah, strategi atau cara yang akan dilakukan siswa untuk menyelesaikan masalah 
sehingga menemukan jawaban.  

Masykur (2009) Kecerdasan logis adalah kemampuan seseorang dalam menghitung, 
mengukur, dan menyelesaikan hal-hal yang bersifat matematis. Secara teoritis kecerdasan logis 
sebagai salah satu dari kecerdasan majemuk bisa didefinisikan sebagai kapasitas seseorang untuk 
berfikir secara logis dalam memecahkan masalah dan melakukan perhitungan matematis.Komponen 
tersebut adalah 1) perhitungan secara matematis; 2) berpikir logis dan bernalar; 3) pemecahan 
masalah; 4) pertimbangan deduktif dan induktif; dan 5) ketajaman pola-pola dan hubungan 
hubungan. 

Kemampuan dalam kecerdasan logis meliputi: 1) kemampuan numerik berkaitan dengan 
kecermatan dan kecepatan dalam penggunaan perhitungan, 2) kemampuan pola bilangan berkaitan 
dengan kemampuan mengurutkan, mendeteksi serta menganalisis pola angka-angka tertentu dan 3) 
kemampuan logika (penalaran) berkaitan dengan kemampuan dalam berpikir secara induktif dan 
deduktif, berpikir menurut aturan logika, memahami dan memecahkan masalah dengan 
menggunakan kemampuan berpikir (Nurdin Arsyad, 2020). 

Menurut Adiraksiwi (2019) bahwa kecerdasan logis-matematis memiliki tiga tingkatan, yaitu 
kecerdasan logis matematis tinggi, sedang, dan rendah. Tingkatan kecerdasan logis akan dijelaskan 
sebagai berikut: 

1. Kecerdasan logis tinggi adalah tingkat kecerdasan logis yang ditandai dengan kemampuan 
melakukan perhitungan dengan benar dan tepat, berpikir logis dan bernalar, mampu melakukan 
pemecahan masalah, dan melakukan pertimbangan deduktif dan induktif, serta mampu 
menganalisa soal berdasarkan ketajaman pola-pola dan hubungan dengan baik.  

2. Kecerdasan logis sedang adalah adalah tingkat kecerdasan logis yang ditandai dengan 
kemampuan melakukan perhitungan matematis dengan tepat, berpikir logis dan bernalar, tetapi 
kurang mampu melakukan pemecahan masalah dengan tepat. 

3. Kecerdasan logis rendah adalah tingkat kecerdasan logis yang ditandai dengan kemampuan 
melakukan perhitungan matematis yang kurang tepat, belum mampu berpikir logis dan bernalar 
dan belum mampu melakukan pemecahan masalah. 

Kecerdasan logis memiliki keterkaitan dengan pemecahan masalah. Tingkat kecerdasan 
logis matematis siswa menentukan pemecahan masalah siswa, semakin tinggi kecerdasan logis 
matematis yang dimiliki siswa semakin baik siswa melakukan pemecahan masalah (Setiawan, 
2017). Seseorang yang  memiliki kecerdasan  logis  matematis  akan  melibatkan  kemampuan  
untuk  menganalisis suatu    masalah,    menemukan    atau    menciptakan    rumus–rumus    atau    
pola matematika  dan  menyelidiki  masalah  secara  ilmiah  dalam  memecahkan  masalah 
matematika (Mukarromah, 2019). 
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KESIMPULAN 
Kecerdasan logis memiliki keterkaitan dengan pemecahan masalah. Tingkat kecerdasan 

logis matematis siswa menentukan pemecahan masalah siswa, semakin tinggi kecerdasan logis 
matematis yang dimiliki siswa semakin baik siswa melakukan pemecahan masalah. Terdapat empat 
langkah pemecahan masalah yaitu 1) Memahami masalah. ; 2) Menyusun rencana pemecahan 
masalah; 3) Melaksanakan rencana pemecahan masalah; 4) Memeriksa kembali jawaban 
penyelesaian masalah.Tingkatan kecerdasan logis yaitu kecerdasan logis tinggi, kecerdasan logis 
sedang, dan kecerdasan logis rendah.Seorang guru sebaiknya mengarahkan dan membantu siswa 
dalam merencanakan masalah untuk mempermudah menyelesaikan penyelesaian suatu masalah. 
Kemampuan pemecahan masalah kategori rendah dapat diminimalisir dengan pembiasaan 
menyelesaikan soal cerita sehingga siswa memiliki keterampilan menyelesaikan soal cerita yang 
baik dan meningkatkan kecerdasan logis yang siswa miliki. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari pengembangan bahan ajar berbentuk lembar kerja buku matematika 
diskrit yang diterbitkan oleh jurnal Phytagoras tahun 2018 (https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnalphythagoras 
/issue/view/145) dan buku kerjanya sudah ber ISBN. Selanjutnya penelitian ini melakukan evaluasi pembelajaran daring 
yang dilaksanakan pada semester genap 2019/2020. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui masalah 
perkuliahan daring pada pembelajaran mata kuliah Matematika Diskrit dan untuk mengetahui solusi permasalahan 
pembelajaran daring mata kuliah Matematika Diskrit. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif. 
Tahapan penelitian dimulai dari perancangan penelitian melalui diskusi, penyusunan proposal, pengumpulan data, dan 
penyusunan laporan penelitian. Data diambil dari angket yang diisi dalam bentuk geogle drive. Hasil angket temuan 
masalah pembelajaran daring pada mata kuliah Matematika Diskrit terletak pada proses evaluasi pembelajaran yang 
belum dapat diwadahi dengan sesi diskusi/tanya jawab. Solusi yang diwarkan pada penelitian ini adalah penggunaan 
Lembar Kerja Matematika Diskrit. Hasil angket mahasiswa menunjukkan bahwa Lembar Kerja Matematika Diskrit dapat 
membantu mahasiswa memahami materi secara mandiri, karena LKMD menyajikan materi yang konstruktivism, disertai 
dengan contoh soal dan latihan.  
 
Kata Kunci: Pembelajaran daring, covid-19, Buku Kerja Matematika Diskrit 

 
PENDAHULUAN 

Covid-19 dinyatakan sebagai pandemi global Sejak tanggal 12 Maret 2020. Dalam 
menanggapi situasi ini pemerintah menerapkan kewajiban untuk melakukan jaga jarak bagi 
seluruh masyarakat Indonesia. Sesuai dengan himbauan LLDIKTI Wilayah X dalam meminimalisir 
penyebaran Covid-19, sejak tanggal 28 Maret 2020 STKIP Ahlussunnah Bukittinggi melalui Ketua 
STKIP Ahlussunnah menyampaikan bahwa kegiatan akademik termasuk perkuliahan 
dilaksanakan dalam bentuk daring/luring. Perkembangan covid-19 yang semakin menyebar di 
Sumatera Barat, terlebih di Kota Bukittinggi membuat masyarakat cemas, sehingga semua 
kegiatan perkuliahan ataupun pembelajaran di sekolah dilakukan secara daring sesuai dengan 
himbauan Walikota Bukittinggi. Dosen dan mahasiswa mencoba beradaptasi dengan kebijakan 
pembelajaran daring meskipun mahasiswa dan dosen belum mempunyai pengalaman melakukan 
pembelajaran daring. Hal ini menjadi tantangan tersendiri yang harus dihadapi oleh dosen dan 
mahasiswa.  

Pembaharuan dalam proses pembelajaran akan mengasah keterampilan mahasiswa dan 
dosen, terutama dalam pembelajaran daring. Hal ini sesuai dengan pendapat (Panen dkk, 2016) 
pembaharuan paradigma pernbelajaran di kelas menuntut kesiapan guru dan murid untuk 
menerima. Sesuai dengan kebutuhan murid, maka guru harus lebih aktif dalam merencanakan 
proses yang akan dilaksanakan, mempersiapkan bahan pelajaran, media pelajaran, metode 
pelajaran dan evaluasi serta tindak lanjut. Dalam memenuhi perkembangan zaman 5.0 siswa dan 
guru harus mampu menggunakan berbagai sumber belajar salah satunya dalah TIK ( Tegnologi 
informasi dan Komunikasi).  

 Matematika Diskrit adalah mata kuliah wajib prodi yang dituangkan dalam kurikulum 
Pendidikan Matematika STKIP Ahlussunnah Bukittinggi. Matematika Diskrit merupakan mata 
kuliah yang mempunyai mata kuliah prasyarat. Mata kuliah prasyaratnya adalah Analisis Rill dan 

mailto:yoga081363083000@gmail.com
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Matematika Dasar. Mata kuliah Matematika Diskrit mempunyai keterkaitan antar topik dan 
berkelanjutan. Materi yang diberikan akan bisa dipahami jika konsep pendukungnya dipahami 
dengan jelas.  

Hasil dari penelitian pengembagan Buku Kerja Matematika Diskrit dapat disimpulkan 
bahwa buku kerja Matematika Diskrit mudah digunakan dan memotivasi mahasiswa untuk 
mempelajarinya. Dalam mempelajari matematika diskrit mahasiswa dapat terbantu dengan 
adalanya materi dan contoh soal yang menuntun mahasiswa untuk menyelesaikannya. Hal ini 
cukup membantu bagi mahasiswa untuk mengkonstruksi pengetahunnya dalam menyelesaikan 
atau mempelajari konsep-konsep dalam mata kuliah matematika diskrit. Begitu juga dengan uji 
efektivitasnya menunjukkan nilai rata rata mahasiswa meningkat dengan menggunakan Buku 
Kerja Matematika Dsikrit (Majidah, 2018). Tetapi dalam pembelajaran daring ini ada kendala yang 
ditemui saat proses belajar mengajar seperti signal yang lemah sehingga suara kurang jelas dan 
penyajian materi tidak muncul. Apabila pembelajaran hanya dilakukan dengan mengandalkan 
proses sinkronus tidak akan efektif sehingga dibutuhkan kegiatan belajar mengajar secara 
asinkronus. Pembelajaran asinkronus tetap harus dilakukan dengan cara yang menarik dan efektif 
agar mahasiswa tidak merasa bosan.  

Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan (1) masalah pembelajaran daring mata 
kuliah Matematika Diskrit pada masa Pandemi Covid-19, (2) solusi permasalahan pembelajaran 
daring mata kuliah Matematika Diskrit pada masa Pandemi Covid-19. Ruang lingkup dalam 
penelitian ini adalah (1) perencanaan pembelajaran daring, (2) perancangan materi pembelajaran 
daring, (3) penyampaian dan interaksi dalam pembelajaran daring, dan (4) evaluasi hasil belajar 
dan evaluasi program pembelajaran daring. 
  
METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, ada beberapa pengertian 
pendekatan kualitatif deskriptif menurut para ahli salah satunya (Sugiono,2017) pendekatan 
kualitatif deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan suatu hasil 
penelitian tetapi tidak dapat membuat kesimpulan yang lebih luas. Penertian lainnya oleh 
(Nazir,2013) pendekatan kualitatif deskriptif merupakan metode dalam meneliti suatu objek atau 
kondisi pada masa sekarang. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan metode pendekatan 
kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa data-data 
tertulis maupun lisan dari fenomena yang diamati langsung dan nyata tanpa ada kondisi yang 
diatur. 

Sumber data penelitian didapatkan dari hasil angket mahasiswa semester 4 yang 
mengambil mata kuliah Matematika Diskrit serta dokumentasi pembelajaran daring. Penelitian ini 
dilaksanakan di Program Studi Pendidikan Matematika STKIP Ahlussunnah Bukittinggi. Waktu 
penelitian pada semester genap tahun ajaran 2019/2020. Subjek yang digunakan dalam 
penelitian ini ialah mahasiswa semester 4 yang mengambil mata kuliah Matematika Diskrit. 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik 
noninteraktif. Dalam teknik noninteraktif, sumber data berupa data atau benda yang tidak 
mengetahui bila sedang diamati atau dikaji. Teknik pengumpulan data dengan melakukan 
mengamati data perkuliahan daring secara intensif. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
metode analisis interaktif. Melibatkan beberapa komponen yaitu (1) Pengumpulan data dilakukan 
dengan menganalisis dokumentasi berupa foto perkuliahan daring, (2) reduksi data dengan 
menentukan data yang sesuai untuk penelitian, (3) penyajian data yang mengacu pada rumusan 
masalah yang telah ditentukan sebagai pertanyaan penelitian, dan (4) penarikan simpulan setelah 
melakukan reduksi dan sajian data lalu simpulan tersebut perlu diverifikasi supaya hasil penelitian 
dapat dipertanggungjawabkan. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Selama masa pandemi Covid-19 pembelajaran daring /luring menjadi pilihan yang terbaik 
untuk meminimaisir penyebaran covid-19.  Model pembelajaran berbasis internet dengan 
menggunakan beberapa aplikasi online yang membutuhkan signyal internet yang stabil. Semua 
pembelajaran dilakukan secara daring/luring di rumah masing-masing. Hal ini juga berlaku pada 
mata kuliah Matematika Diskrit yang dilaksanakan secara daring/luring melalui Zoom, Whatsapp 
dan geogle class room. Metode pembelajaran ini menjadi solusi sementara yang dapat dilakukan 
agar proses belajar mengajar masih dapat berlangsung. Dosen dan mahasiswa masih tetap dapat 
melakukan pembelajaran selama masa pandemi.   

Hasil angket yang diberikan kepada mahasiswa menyatakan bahwa pembelajaran daring 
kurang efektif apabila dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka secara langsung. Kesulitan 
utama yang dialami mahasiswa selama pembelajaran daring yakni kesulitan signyal dan 
mengoperasikan beberapa menu tools di dalam zoom. Hal ini terjadi karena mahasiswa dan 
dosen baru pertama kali menggunakan pembelajaran berbasis internet dan dalam menggunakan 
fitur Zoom membutuhkan koneksi internet yang kuat. Hal ini menyebabkan proses pembelajaran 
menjadi kurang efektif efektif. Terkadang suara dan tampilan presentasi kurang jelas baik itu dari 
pihak dosen maupun mahasiswa. Ini mengakibatkan mahasiswa kurang memahami konsep 
materi matematika diskrit. Seharusnya hal ini tidak terjadi, karena menurut hasil penelitian (Sari 
dan Sugiyarto, 2015 ) dalam pembelajaran konsentrasi belajar merupakan kemampuan 
memusatkan perhatian pada pelajaran dan kemampuan mengolah bahan belajar yakni 
kemampuan mahasiswa untuk menerima isi dan cara pemerolehan ajaran sehingga menjadi 
bermakna bagi mahasiswa. Hal ini berkaitan dengan permasalahan berikutnya yang dialami 
mahasiswa selama mengikuti pembelajaran secara daring. Mahasiswa menjadi kurang tertarik 
dan aktif selama masa perkuliahan. 

Berdasarkan problematika yang ditemukan selama perkuliahan daring selama ini, 
permasalahan utama yang menjadi substansi yaitu perkuliahan kurang interaktif sebab kendala 
dari masing-masing mahasiswa seperti buruknya signyal, tidak adanya interaksi secara langsung, 
dan keterbatasan dalam memperdalam pemahaman mereka terhadap topik yang ada pada mata 
kuliah Matematika Diskrit. Oleh karena itu, pemeblajaran harus didukung dengan bahan ajar yang 
tepat yang tidak sekadar berisi latihan soal tetapi juga mengandung substansi materi. Solusi yang 
ditawarkan adalah pembelajaran daring dengan menggunakan Lembar Kerja Mahasiswa. Alasan 
logis LKM dijadikan sebagai solusi pada permasalahan daring karena dengan bahan ajar tersebut 
mampu mengakomodasi keaktifan mahasiswa selama pembelajaran jarak jauh. Mahasiswa perlu 
bahan untuk belajar secara mandiri sehingga sumber belajar mereka tidak hanya berasal dari 
dosen, tetapi juga berasal dari LKM tersebut. Selain itu, LKM merupakan salah satu inovasi dalam 
menghadapi pembelajaran di masa pandemi (Amir, 2020). 

Selama pembelajaran daring, LKM inilah yang berfungsi sebagai panduan mahasiswa 
dalam belajar dan menemukan konsep-konsep melalui aktivitass yang dilakukan. Pernyataan itu 
beriringan dengan pendapat Anjarwati dkk (2018) bahwa pemanfaatan LKM mampu membuat 
kegiatan belajar mahasiswa menjadi lebih terarah. Mahasiswa yang menempuh mata kuliah 
Matematika Diskrit mendapatkan LKM dan digunakan pada proses pembelajaran. Pemanfaatan 
LKM dan latihan soal yang beragam serta menarik akan memudahkan mahasiswa untuk belajar 
aktif sehingga mampu memberikan pengaruh positif terhadap daya berpikirnya (Sari dan 
Sugiyarto, 2015). 

Saat pembelajaran daring berlangsung setiap media yang digunakan memiliki kekurangan 
dan kelebihannya masing-masing. Pada penggunaan zoom harus memiliki koneksi internet yang 
kuat supaya suara dapat terdengar dengan jelas dan presentasi dapat dilihat dengan jelas. 
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Kendala bagi pengajar yaitu desain yang ditawarkan dalam zoom masih perlu dipelajari lagi 
karena ada beberapa tools yang belum dimengerti. Salah satunya terkadang mahasiswa dapat 
join dengan mandiri tapi terkadang harus persetujuan host.  

Media kedua yang digunakan yaitu WhatsApp. Pada media ini hanya melakukan diskusi, 
tetapi terkadang ada beberapa mahasiswa yang tidak merespon padahal chat sudah dibaca. 
pemberitahuan tentang yang penting contohnya MID atau yang lainnya sering tertimpa dengan 
balasan dari beberapa mahasiswa, atau diskusipun sering kurang efektif karena tertimpa oleh 
chat mahasiswa. Dalam hal itu pembelajaran menggunakan media WhatsApp kurang efektif bagi 
mahasiswa dan dosen. 

Ketiga, pemanfaatan Google Class Room dalam pembelajaran jarak jauh mata kuliah 
Matematika Diskrit memiliki keistimewaan karena memori yang dimiliki cukup besar serta mampu 
menyimpan file dalam berbagai format. File yang diunggah di sana dapat dibagikan dengan 
mudah dengan sistem keamanan yang cukup baik. Semua dokumen baik itu materi ataupun tugas 
dapat terdokumentasi dengan baik dan nilai mahasiswapun bisa dilihat secara langsung dan 
terdokumentasikan. Akan tetapi, mahasiswa merasa harus tergantung dengan jaringan internet 
untuk mengakses file. Selain itu, jika menguplod video harus mengkonversinya ke dalam Google 
Drive. 

Dari beberapa kendala yang dipaparkan, solusi yang diberikan yaitu adanya tambahan 
media agar mahasiswa menguasai secara utuh mata kuliah Matematika Diskrit. Dengan 
berbantuan LKM mahasiswa dapat belajar secara mandiri dan berkelompok walaupun terkadang 
terkendala oleh signal pada saat zoom, walaupun pembelajaran tetap harus didukung oleh media 
WhatsApp dan geogle classroom.  
 
KESIMPULAN  

Hasil angket masalah pembelajaran daring mata kuliah Matematika Diskrit terletak pada 
proses evaluasi pembelajaran yang belum bisa diwadahi dengan sesi diskusi/tanya jawab. Solusi 
yang diwarkan pada penelitian ini adalah penggunaan Lembar Kerja Mahasiswa (LKM) dalam 
pembelajaran during daring yang disampaikan menggunakan media zoom, WhatsApp dan google 
classroom. Selain latihan soal yang dapat dijadikan sebagai bahan memperdalam materi, LKM 
juga dilengkapi dengan ringkasan materi contoh soal yang konstruktivism pada setiap topik 
pertemuan. 
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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini mendeskripsikan proses kemampuan representasi matematis siswa dalam menyelesaikan 
masalah matematika yang ditinjau dari perbedaan gender. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 
metode deskriptif. Subjek penelitian terdiri dari satu siswa laki laki dan satu siswa perempuan yang dipilih secara 
purposive sampling. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen tes representasi matematika. 
Kredibilitas data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi peneliti (investigator triangulation). Data dianalisis dengan 
mengacu pada pendapat Miles & Huberman yang terdiri dari tiga teknik yaitu: reduksi data, penyajian data, serta 
penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tidak ada perbedaan kemampuan representasi 
matematika subjek laki-laki dan perempuan. Kedua nya mampu menunjukkan kemampuan representasi matematis, yaitu 
representasi visual (grafik dan tabel), dan representasi simbolik.   
 
Kata Kunci: Kemampuan Representasi Matematis, Gender 

 
PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan salah satu investasi bagi setiap manusia sehingga dapat menjadi 
bekal untuk menghadapi dan beradaptasi dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 
(IPTEK) yang semakin pesat (Mandur et al, 2013). Oleh karena itu, pendidikan yang baik 
seyogyanya membekali peserta didik dengan kompetensi-kompetensi yang relevan dengan 
kebutuhan masa kini hingga mendatang. Dalam konteks ini, kurikulum sebagai alat untuk mencapai 
tujuan pembelajaran (kompetensi) harus didesain agar relevan dengan kebutuhan, termasuk 
kurikulum di dalam mata pelajaran matematika.  

Salah satu tujuan pembelajaran matematika di sekolah adalah memfasilitasi siswa untuk 
memiliki kemampuan representasi matematis melalui pemecahan masalah (Sabirin, 2014). 
Kemampuan representasi matematis adalah kemampuan menyajikan kembali notasi, simbol, tabel, 
gambar,grafik, diagram, persamaan atau ekspresi matematis lainnya kedalam bentuk lain (Lestari et 
al, 2015). sedangkan menurut National Council of Teacher of Mathematics (NCTM) menyatakan 
bahwa representasi matematis merupakan cara yang digunakan seseorang untuk 
mengkomunikasikan jawaban atau gagasan matematik (NCTM, 2000).  

Representasi yang dimunculkan oleh siswa merupakan ungkapan-ungkapan dari gagasan-
gagasan atau ide-ide matematika yang ditampilkan siswa dalam upayanya untuk mencari suatu 
solusi dari masalah yang sedang dihadapinya (NCTM, 2000). Pendapat lain menyampaikan bahwa 
representasi matematis adalah bentuk interpretasi pemikiran siswa terhadap suatu masalah dan 
setiap siswa memiliki interpretasi yang berbeda dikarenakan setiap orang memiliki kemampuan 
menyerap, mengelola, dan menyampaikan informasi yang berbeda pula (Sanjaya, 2018) . Kegunaan 
kemampuan ini akan memudahkan siswa dalam memecahkan masalah (Fuad, 2016). Suatu 
masalah akan mudah dipecahkan jika menggunakan cara yang tepat, sebaliknya jika cara yang 
digunakan untuk menyelesaikan masalah kurang tepat maka masalah akan sulit diselesaikan. 

Mudzakir (2006) mengelompokkan representasi matematis ke dalam tiga ragam 
representasi yang utama yaitu : (1) representasi visual berupa diagram, grafik, atau tabel, dan 
gambar; (2) Persamaan atau ekspresi matematis; (3) Kata-kata atau teks tertulis. Penjelasan lebih 
rinci indikator representasi matematika disajikan pada tabel 1 berikut: 
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Tabel 1. Indikator Representasi Matematis  
No Indikator Representasi 

Matematis 
Bentuk-Bentuk Operasional 

1 Representasi Visual 
a. Diagram, tabel atau 

grafik 

1. Menyajikan kembali data atau informasi 
ke dalam representasi diagram, tabel 
atau grafik. 

b. Gambar 2. Menggunakan representasi visual untuk 
menyelesaikan masalah. 
 

2 Persamaan atau Ekspresi 
Matematis 

1. Membuat persamaan berdasarkan 
masalah matematis yang diberikan. 

2. Mengekspresikan masalah matematis 
berdasarkan data yang ada. 
 

3 Kata-Kata atau Teks Tertulis 1. Membuat situasi atau masalah 
berdasarkan data atau representasi yang 
diberikan ke dalam kata-kata atau teks. 

2. Menuliskan interpretasi kedalam suatu 
kata-kata atau teks tertulis. 

3. Menuliskan langkah-langkah 
penyelesaian masalah matematika 
dalam bentuk kata-kata atau teks tertulis. 

4. Menyusun cerita yang sesuai dengan 
masalah matematika yang disajikan. 

5. Menyelesaikan soal atau jawaban 
menggunakan kata-kata atau teks 
tertulis. 

 
Representasi matematika sangatlah penting dalam pembelajaran matematika. Karena 

dengan kemampuan ini akan memberikan pemahaman yang mendalam untuk menyelesaikan 
masalah matematika yang sulit ke dalam bentuk yang lebih mudah. Namun sampai saat ini, 
kemampuan representasi siswa masih sangat rendah, karena siswa hanya terfokus pada suatu 
bentuk representasi yang diberikan guru tanpa merepresentasikan ide/gagasannya sendiri. Menurut 
Mudzakkir (2006), representasi tersebut terkadang diajarkan atau dipelajari hanya sebagai 
pelengkap dalam penyelesaian masalah matematika saja. Sejalan dengan itu, Hutagaol (2013) 
menyatakan bahwa terdapatnya permasalahan dalam menyampaikan materi pembelajaran 
matematika, yaitu kurang berkembangnya daya representasi siswa, khususnya pada siswa SMP, 
siswa tidak diberi kesempatan untuk menghadirkan representasinya sendiri tetapi harus mengikuti 
apa yang sudah dicontohkan gurunya. 

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan inovasi pembelajaran matematika yang mampu 
mengembangkan kemampuan representasi matematis siswa. Pembelajaran yang dapat 
memfasilitasi siswa dapat menyampaikan ide/gagasan nya sendiri baik secara visual, ekspresi 
matematis maupun kata - kata dan  teks tertulis. Namun, sebelum itu diperlukan analisis awal untuk 
mengidentifikasi untuk melihat sejauh mana kemampuan tersebut telah dimiliki oleh siswa. Sehingga 
pendidik dapat merancang pembelajaran yang tepat sesuai dengan kondisi yang telah dimiliki 
peserta didik. Berdasarkan penjelasan terserbut, maka tujuan dari peneltian ini adalah 
mendeskripsikan proses kemampuan representasi matematis siswa yang ditinjau dari gender.  
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METODE 
Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti 
obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data 
dilakukan secara purposive, teknik pengumpulan data menggunakan teknik gabungan, analisis data 
bersifat induktif, hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 
2010:15). Subjek dalam penelitian ini adalah 2 siswa yaitu 1 siswa laki-laki dan 1 siswa perempuan 
yang merupakan siswa dari SMP IT Raudhatus Salaam yang dipilih secara purposive sampling. 
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa pedoman wawancara dan soal matematika 
yang diadopsi dari buku paket matematika kelas IX pada materi statistika terbitan Pusat Perbukuan 
Departemen Pendidikan Nasional tahun 2018. Teknik pengumpulan data menggunakan test dan 
wawancara. Uji kredibilitas data yang digunakan adalah triangulasi peneliti (investigator 
triangulation). Data dianalisis dengan mengacu pada pendapat Miles & Huberman yang terdiri dari 
tiga teknik yaitu: reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kemampuan representasi seseorang dapat dilihat dari analisis jawaban pada soal dan 
diperkuat dengan wawancara kepada subjek penelitian. Subjek penelitian yang dipilih oleh peneliti 
adalah dua orang siswa SMP kelas IX yang terdiri dari subjek 1 sebagai siswa laki-laki dan untuk 
subjek 2 sebagai siswa perempuan. Dalam penelitian ini, indikator representasi matematis dibatasi 
oleh 2 indikator, yaitu representasi visual serta persamaan/ekspresi matematis. Instrumen soal yang 
diberikan kepada siswa disajikan pada tabel 2.  

 

Tabel 2. Instrumen soal 

Soal  Butir soal 
1 Suatu data mengenai jumlah penduduk di suatu daerah menurut mata pencahariannya, 

yaitu petani 45%, guru 20%, pedagang 25%, dan wiraswastawan 10%. Dari data tersebut. 
a. Buatlah diagram lingkarannya. 
b. Jika jumlah penduduk di daerah tersebut sebanyak 200 orang, hitunglah banyaknya 

penduduk berdasarkan mata pencahariannya masing-masing. 
 

2 Banyaknya siswa di suatu SMP dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2006 adalah 
sebagai berikut. 
Tahun 1997 sebanyak 650 siswa  
Tahun 1998 sebanyak 640 siswa 
Tahun 1999 sebanyak 660 siswa  
Tahun 2000 sebanyak 670 siswa  
Tahun 2001 sebanyak 685 siswa  
Tahun 2002 sebanyak 680 siswa  
Tahun 2003 sebanyak 700 siswa  
Tahun 2004 sebanyak 715 siswa  
Tahun 2005 sebanyak 730 siswa  
Tahun 2006 sebanyak 730 siswa  
a. Buatlah tabel frekuensi dari data tersebut.   
b. Buatlah diagram garisnya. 

 
Instrumen tersebut diberikan kepada subjek penelitian untuk melihat bagaimana 

kemampuan representasi dari kedua subjek.   
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1. Kemampuan Representasi Siswa Laki-Laki (Subjek 1) 
Berikut hasil jawaban Subjek 1  

 
Gambar 1. Jawaban Subjek laki-laki  Pada Soal No.1 a 

 
Berdasarkan hasil jawaban dan wawancara, subjek 1 dapat menyelesaikan soal yang 

diberikan melalui dengan membuat presentase mata pencaharian kedalam diagram lingkaran. Hasil 
yang diperoleh sudah benar, sehingga Subjek 1 sudah memenuhi kemampuan representasi secara 
visual. 

Pada soal nomor 1b, Hasil jawaban Subjek 1 dapat menunjukkan kemampuan representasi 
matematika dalam bentuk Ekspresi matematis 

 
Gambar 2. Jawaban Subjek laki-laki  Pada Soal No.1 b 

 
Berdasarkan gambar 2, dapat dilihat bahwa siswa sudah menuliskan jawaban dengan benar 

dan dapat menggunakan informasi yang ada di soal dengan baik. Jawaban tersebut merupakan 
ekspresi matematis berdasarkan pertanyaan pada soal nomor 1b.  

Pada soal yang kedua, subjek 1 mampu menyelesaikan soal yang diberikan berkenaan 
tentang tabel frekuensi. Hasil jawaban subjek 1 adalah tepat yang ditunjukkan dengan ketepatan 
menuliskan informasi yang di dapat dari soal. 
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Gambar 3. Jawaban Subjek laki-laki  Pada Soal No, 2 a 

 
Berdasarkan gambar 3, bahwa Subjek 1 sudah memenuhi kemampuan representasi visual 

yaitu tabel. Serta pada nomor selanjutnya (2b) subjek 1 juga telah mampu menunjukkan 
kemampuan representasi dalam bentuk visual yaitu diagram garis. 

 
Gambar 4. Jawaban Subjek laki-laki  Pada Soal No.2 b 

2. Kemampuan Representasi Siswa Perempuan (Subjek 2) 
Berikut hasil jawaban subjek 2 pada soal nomor 1  

Gambar 5. Jawaban Subjek perempuan  Pada Soal No.1 a 
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Berdasarkan Gambar 5, subjek 2 telah memberikan jawaban dengan benar, sehingga sudah 
memenuhi kemampuan representasi visual. Demikian juga untuk jawaban soal nomor 1 b, subjek 2 
telah mampu menunjukkan kemampuan representasi matematis ekspresi matematis 

Gambar 6. Jawaban Subjek perempuan  Pada Soal No.1 b 
 
Hasil jawaban subjek 2 pada soal nomor 2 a, yaitu subjek telah mampu menunjukkan 

indikator representasi visual dalam bentuk tabel  

Gambar 7. Jawaban Subjek perempuan  Pada Soal No.2 a 
 

Sedangkan pada soal nomor 2b, jawaban subjek 2 menunjukkan telah mampu dalam 
kemampuan representasi visual yaitu diagram garis. 
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Gambar 8 jawaban Subjek perempuan  Pada Soal No.2 b 
 

Berdasarkan hasil tes dan wawancara dari kedua subjek, dapat dikatakan bahwa kedua 
subjek tidak ada perbedaan, kedua memiliki kemampuan yang sama dalam representasi 
matematika. Keduanya mampu menunjukkan representasi visual dalam bentuk diagram dan tabel, 
serta dapat menunjukkan representasi ekspresi matematis (Ekspresi simbolik). Kemampuan 
representasi yang baik, akan memudahkan siswa dalam menyelesaikan masalah-masalah 
matematika. Hal ini dikarenakan proses berhasil atau tidaknya siswa menyelesaikan masalah sangat 
bergantung pada keterampilan representasi (kemampuan mengubah informasi kedalam bentuk 
representasi matematik), seperti kata-kata, grafik, tabel, dan persamaan-persamaan, dan manipulasi 
simbol (Neria & Amit, 2004). ketika informasi telah mampu diubah dalam bentuk representasi, maka 
siswa dengan mudah dapat menentukan apa konsep matematika yang digunakan untuk 
menemukan jawaban dari masalah tersebut.  
 
KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa siswa perempuan 
dan siswa laki-laki tidak memiliki perbedaan. Kedua nya mampu menunjukkan kemampuan 
representasi matematis, yaitu representasi visual (grafik dan tabel), dan representasi simbolik. 
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ABSTRAK 
Tujuan dari penulisan artikel ini untuk memperoleh gambaran mengenai cara membangun kemampuan komunikasi 
matematis dalam pembelajaran matematika. Kemampuan komunikasi matematis dalam pembelajaran matematika 
sangat perlu untuk dikembangkan, karena melalui komunikasi matematis siswa dapat mengorganisasikan berpikir 
matematisnya baik secara lisan maupun tulisan. Disamping itu, siswa juga dapat memberikan respon yang tepat antar 
siswa dan media dalam proses pembelajaran. Bahkan dalam pergaulan bermasyarakat, seseorang yang mempunyai 
kemampuan komunikasi yang baik akan cenderung lebih mudah beradaptasi dengan siapapun dimana dia berada dalam 
suatu komunitas, yang pada gilirannya akan menjadi seorang yang berhasil dalam hidupnya. Dalam tulisan ini, penulis 
menyajikan tentang pengertian kemampuan komunikasi matematis, dengan cakupan dua hal yakni kemampuan siswa 
menggunakan matematika sebagai alat komunikasi (bahasa matematika), dan kemampuan siswa mengkomunikasikan 
matematika yang dipelajari sebagai isi pesan yang harus disampaikan. Bagaimana dan mengapa komunikasi penting 
untuk membangun suatu komunitas matematis melalui jalur komunikasi terbuka di dalam kelas. 
 
Kata Kunci: komunikasi matematis, matematika sebagai bahasa, aktivitas sosial 

 
PENDAHULUAN 

Pada abad 21, Indonesia menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
sangat pesat. Dalam menghadapi perkembangan tersebut, salah satu kemampuan yang diperlukan 
adalah kemampuan komunikasi. Dalam hal ini peran guru tidak hanya pemberi informasi tetapi juga 
sebagai pendorong siswa agar dapat membangun sendiri pengetahuannya melalui berbagai 
aktivitas termasuk dengan cara berkomunikasi. Melalui komunikasi terdapat proses penyampaian 
pertanyaan, ide dan solusi secara lisan maupun tulisan yang digunakan dalam berbagai situasi 
sehingga dengan berkomunikasi dengan baik siswa diharapkan dapat mengoptimalkan kemampuan 
memperoleh, mengolah, memanfaatkan informasi, berinteraksi dengan masyarakat dan 
menyelesaikan masalah secara sistematis dan menginterpretasikannya ke dalam bahasa lisan dan 
tulisan yang mudah dipahami yang diperlukan untuk bertahan hidup bahkan membangun peradapan 
pada keadaan yang selalu berubah dan kompetitif.  

Permendiknas No 22 Tahun 2006 yang menjelaskan tentang tujuan dari pembelajaran 
matematika bahwa siswa dapat mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau 
media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. Kemampuan komunikasi juga merupakan 
kemampuan mendasar yang harus dikuasai siswa dalam bermatematika. Tujuan Permendiknas 
tersebut sejalan dengan pernyataan National Council of Teacher Mathematics (NCTM) yang 
menyatakan bahwa salah tujuan umum pembelajaran matematika adalah belajar berkomunikasi 
matematika (NCTM, 2000). NCTM juga menyatakan bahwa kemampuan komunikasi matematis 
merupakan kemampuan untuk mengorganisasi pikiran matematika, mengkomunikasikan gagasan 
matematika secara logis dan jelas kepada orang lain, menganalisis dan mengevaluasi pikiran 
matematika dan strategi yang digunakan orang lain, dan menggunakan bahasa matematika untuk 
menyatakan ide-ide secara tepat (NCTM, 2000).  

Menurut Kadir (dalam Asnawati, 2017) menyatakan bahwa proses pembelajaran 
matematika yang memfasilitasi siswanya untuk menggunakan kemampuan komunikasi matematis 
dalam mengkomunikasikan ide-ide matematisnya dalam menyampaikan proses dan hasil 
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pemecahan masalah dapat mengembangkan kemampuan berfikir matematis tingkat tinggi seperti 
logis, analitis, sistematis, kritis, kreatif dan produktif secara maksimal. 

Menurut Hodiyanto (dalam Umar, 2012) mengatakan bahwa pembelajaran matematika yang 
didapatkan siswa di sekolah tidak diperoleh melalui eksplorasi matematik tetapi melalui 
pemberitahuan (ceramah), siswa tidak diminta mencoba menyelesaikan soal matematika terlebih 
dahulu tetapi guru cenderung langsung menjelaskan materi pelajaran dilanjutkan dengan pemberian 
contoh dan soal untuk latihan. Hal tersebut berakibat kurangnya kemampuan siswa dalam 
mengkomunikasikan ide-ide matematis yang terkandung di dalam soal matematika sehingga siswa 
masih belum terbiasa menuangkan hasil pemikirannya baik berupa lisan maupun tulisan. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, seorang guru harus memahami komunikasi 
matematis serta mengetahui aspek-aspek atau indikator-indikator dari komunikasi matematis, 
sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran matematika perlu dirancang sebaik mungkin agar tujuan 
mengembangkan kemampuan komunikasi matematis bisa tercapai. Berdasarkan latar belakang di 
atas maka tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui: (1) pengertian kemampuan 
komunikasi matematis siswa; (2) peran guru dalam meningkatkan kemampuan komunikasi 
matematis siswa; (3) bentuk soal matematika untuk meningkatkan komunikasi matematis siswa; (4) 
strategi pembelajaran yang dapat digunakan dalam meningkatkan komunikasi matematis siswa. 
Berdasarkan uraian diatas maka tujuan dari penulisan artikel ini yaitu untuk mengetahui cara untuk 
membangun kemampuan komunikasi matematis dalam pembelajaran matematika.  
 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka atau studi kepustakaan (Sugiyono, 
2012). Penelitian kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang 
berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti (Sari, 
2020). Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengkajian mengenai kemampuan komunikasi 
matematis dari beberapa artikel-artikel yang dipublikasi dalam jurnal ilmiah. Penelitian ini bersifat 
deskriptif, sehingga penelitian ini berfokus terhadap penjelasan sistematis pada fakta yang diperoleh 
saat penelitian dilakukan. Adapun pengumpulan data pada penelitian ini yaitu mengumpulkan data 
dari berbagai sumber yang relevan yaitu dari beberapa jurnal, skripsi dan artikel yang dipublikasi 
dalam jurnal ilmiah. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Kemampuan komunikasi matematis  

Menurut NCTM (2000) menyatakan bahwa kemampuan komunikasi matematis 
merupakan kemampuan untuk mengorganisasi pikiran matematika, mengkomunikasikan 
gagasan matematika secara logis dan jelas kepada orang lain, menganalisis dan mengevaluasi 
pikiran matematika dan strategi yang digunakan orang lain, dan menggunakan bahasa 
matematika untuk menyatakan ide-ide secara tepat. Kemampuan komunikasi matematika 
adalah kemampuan dalam menyampaikan gagasan/ide matematika, baik secara lisan maupun 
tulisan serta kemampuan memahami dan menerima gagasan/ ide matematika orang lain secara 
cermat, analisis, kritis, dan evaluatif untuk mempertajam pemahaman.  

Menurut Sumarmo (2012) menyatakan bahwa kemampuan komunikasi matematis 
meliputi kemampuan: (1) menyatakan situasi, gambar, diagram, atau benda nyata ke dalam 
bahasa, simbol, ide, atau model matematik; (2) menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematika 
secara lisan atau tulisan; (3) mendengarkan, berdiskusi, dan menulis tentang matematika; (4) 
membaca dengan pemahaman suatu representasi matematika tertulis; dan (5) mengungkapkan 
kembali suatu uraian atau paragraf matematika dalam bahasa sendiri. Berpikir matematik 
rendah atau tingkat tinggi bergantung pada kekompleksan komunikasi yang terlibat. 
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Menurut Baroody (Umar, 2012) menyatakan bahwa ada dua alasan pentingnya 
komunikasi pada pembelajaran matematika, yaitu: (1) matematika sebagai bahasa 
(mathematics as language) bahwa matematika tidak hanya sekedar alat bantu berpikir, alat 
untuk menemukan pola, atau menyelesaikan masalah namun matematika juga merupakan alat 
dalam mengkomunikasikan berbagai gagasan/ ide secara jelas, tepat dan singkat; dan (2) 
pembelajaran matematika sebagai aktivitas sosial (mathematics learning as social activity); 
bahwa komunikasi antar siswa dan komunikasi guru dengan siswa merupakan bagian 
terpenting dalam pembelajaran matematika, dalam pembelajaran matematika, interaksi antar 
siswa, seperti juga komunikasi guru-siswa merupakan bagian penting dalam membina potensial 
siswa dalam bermatematika. Selain itu, peran komunikasi dalam pembelajaran matematika 
adalah: (1) membantu siswa dalam merangsang cara berpikir kritis siswa dan meningkatkan 
kemampuan siswa dalam melihat berbagai keterkaitan materi matematika; (2) alat pengukur 
perkembangan dan merefleksikan pemahaman matematika siswa; (3) siswa dapat 
mengorganisasikan dan mengkonsolidasikan pemikiran matematika mereka; (4) komunikasi 
antar siswa dalam pembelajaran matematika berperan dalam mengkonstruksian pengetahuan 
matematika, mengembangkan pemecahan masalah, meningkatkan penalaran, menumbuhkan 
rasa percaya diri, serta meningkatkan keterampilan sosial siswa. 

Menurut NCTM (dalam Principles and Standar for School Mathematics) merumuskan 
standar pembelajaran matematika yang dapat mengembangkan komunikasi matematis siswa 
adalah sebagai berikut: (1) menyusun dan memadukan pemikiran matematika melalui 
komunikasi; (2) mengkomunikasikan pemikiran matematika secara logis dan sistematis kepada 
sesama siswa, guru maupun orang lain; (3) menganalisis dan mengevaluasi pemikiran dan 
stategi matematik orang lain; dan (4) menggunakan bahasa matematika untuk 
mengekspresikan ide matematika yang tepat. 

 
B. Peran Guru dalam Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Matematis  

Menurut Ansari (2012) menyatakan bahwa guru merupakan bagian penting yang turut 
andil dalam menciptakan komunitas matematika di kelas. Berbagai cara bisa dilakukan oleh 
guru untuk mengembangkan kemampuan komunikasi matematis siswa. Pertama, merancang 
pembelajaran berupa pemilihan metode, pendekatan, strategi, dan model pembelajaran yang 
meningkatakan intensitas interaksi guru dengan siswa dan antar siswa dengan cara membuat 
kelompok-kelompok kecil dalam mengerjakan soal pemecahan masalah. Karena jika siswa 
mengerjakan soal pemecahan masalah matematika dengan berkelompok, siswa diberi 
kesempatan untuk mengamati pola, melihat dan membuat hubungan dalam pola, membuat 
generalisasi, membuat ekspresi matematikanya, dan belajar mengkomunikasikan ide/gagasan 
mereka dalam menjawab soal pemecahan masalah tersebut. Ketika siswa membuat dan 
berbagi beberapa representasi dari masalah yang sama, mereka akan belajar mempertahankan 
pemikiran mereka dan memahami & menerima gagasan/ ide matematika orang lain secara 
cermat, analisis, kritis, dan evaluatif untuk mempertajam membangun pemahaman konsep 
mereka. Dalam hal ini, guru bertugas membantu siswa dalam memahami ide matematika dan 
memonitor pemahaman matematika mereka. 

Kedua, memberikan motivasi kepada siswa. Motivasi guru merupakan salah satu faktor 
yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas sehingga siswa terdorong belajar 
dengan kemauan sendiri, menjawab pertanyaan disertai dengan alasan yang relevan, dan 
mengomentari pernyataan matematika yang diungkapkan siswa sehingga siswa menjadi 
memahami konsepkonsep matematika dan argumennya bermakna.  

Ketiga, menyeleksi tugas-tugas yang akan diberikan. Bentuk tugas-tugas yang diberikan 
harus menuntut siswa berpikir dan bernalar tentang ide-ide dan konsepkonsep matematika, 
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memberikan alasan (justifikasi), membuat konjektur, menginterpretasikan, dan membuat 
korelasi ide-ide matematika yang penting sehingga siswa akan termotivasi dalam 
mengungkapkan ide/ gagasan yang dia miliki dalam menyelesaikan masalah.  

Keempat, mengukur kemampuan matematis siswa melalui pemberian soal uraian. 
Beberapa soal urain yang dapat digunakan antara lain, soal uraian eksploratif, transfer, 
elaboratif, dan aplikatif. 

Menurut Kadir (2008) menyatakan bahwa pengukuran kemampuan komunikasi siswa 
dapat dilakukan dengan memberikan skor terhadap kemampuan siswa dalam menjawab soal 
melalui menggambar (drawing), membuat ekspresi matematik (mathematical expression), dan 
menuliskan jawaban dengan bahasa sendiri (written texts). Pemberian skor jawaban siswa 
disusun berdasarkan tiga kemampuan tersebut, yaitu: (1) menulis (written text), yaitu 
menjelaskan ide atau solusi dari suatu permasalahan atau gambar dengan menggunakan 
bahasa sendiri; (2) menggambar (drawing), yaitu menjelaskan ide atau solusi dari 
permasalahan matematika dalam bentuk gambar; (3) ekspresi matematika (mathematical 
expression), yaitu menyatakan masalah atau peristiwa sehari-hari dalam bahasa model 
matematika (Hodiyanto, 2016). Contoh soal cerita untuk mengukur kemampuan komunikasi 
matematis pada aspek menulis, menggambar, dan ekspresi matematika. 

Menurut Goet (dalam Nazra 2017) menyatakan bahwa strategi mengembangkan 
komunikasi matematis siswa tidak berbeda jauh dengan cara mengembangkan komunikasi 
pada umumnya, yaitu dengan cara: (1) menggunakan teknik brainstorming (curah pendapat) 
setiap mengawali proses pembelajaran matematika; (2) memberikan kesempatan kepada siswa 
terlebih dahulu untuk mengungkapkan ide-ide secara verbal sebelum menuliskannya; (3) 
memberi kesempatan kepada siswa untuk menggambarkan ide-ide kuncinya; (4) mendorong 
dan memberi kesempatan kepada siswa untuk merevisi dan membetulkan tulisan mereka; dan 
(5) melakukan refleksi.  

Menurut Nazra (2017) menyatakan bahwa menambahkan cara lain dalam 
mengembangkan komunikasi matematis siswa, yakni dengan menggunakan masalah terbuka 
(open-ended). Penggunaan masalah terbuka, dalam pembelajaran dapat dirancang sedemikian 
rupa sehingga lebih dapat menstimulasi siswa dalam mengembangkan ide-ide matematika dan 
memberikan kesempatan ke siswa untuk mengembangkan kompetensi mereka dalam 
menggunakan ekspresi matematik.  

Pengenalan dan penggunaan matematika sebagai bahasa komunikasi siswa 
memerlukan kehati-hatian dan harus disesuaikan dengan tingkat intelektual peserta didik. 
Dalam hal ini, ada 4 saran yang diberikan Baroody (Umar, 2012) dalam mengenalkan dan 
menggunakan matematika sebagai bahasa komunikasi pada siswa, yaitu: (1) menggunakan 
language-experience approach, pendekatan ini berdasarkan pada realitas yang terdiri dari 
aktivitas mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Pada aktivitas ini siswa dibimbing 
untuk mengekspresikan reaksi, ide, dan perasaan yang berhubungan dengan situasi di kelas; 
(2) membangun definisi dan notasi formal melalui situasi informal; (3) mengaitkan istilah-istilah 
matematika dengan ekspresi yang dijumpai sehari-hari; dan (4) membandingkan dan 
membedakan bahasa matematika dengan bahasa sehari- hari. 

Berkaitan dengan saran yang diberikan Baroody (2012) ada beberapa pendekatan, 
model atau strategi pembelajaran yang bisa digunakan dalam mengembangkan kemampuan 
komunikasi matematika yaitu: 

1) Strategi pembelajaran kooperatif tipe think-talk-write. Alur strategi pembelajaran TTW 
dimulai dari keterlibatan peserta didik dalam berpikir atau berdialog reflektif dengan dirinya 
sendiri, selanjutnya berbicara dan berbagi ide dengan temannya, kemudian peserta didik 
menulis ide matematika (Sumirat, 2014). Strategi pembelajaran TTW ini mempunyai 
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kelebihan, yaitu setelah proses membaca siswa dituntut untuk berfikir atau berdialog dengan 
dirinya sendiri kemudian menyampaikan ide yang dia dapat dari membaca dengan 
temannya sebelum menulis idenya. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa stategi 
pembelajaran TTW efektif terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika dan 
komunikasi matematika siswa (Kurnia, 2016; widiastuti, 2011); 

2) Strategi pembelajaran interaktif. Strategi pembelajaran interaktif menuntut siswa dalam 
membangun pengetahuannya sendiri dengan melakukan aktivitas yang diinstruksikan guru. 
Dengan strategi ini siswa dapat menyampaian (mengkomunikasian) hasi pemikiran (idea) 
matematikanya dengan memberikan penjelasan dan alasan dengan bahasa yang benar dan 
jelas sehinga dapat membangun kemampuan komunikasi matematis siswa  

Ramelan, Musdi, & Armiati (2012) menyatakan bahwa adapun langkah-langkah 
dalam pembelajaran interaktif, yaitu sebagai berikut: (a) meninjau dan menyusun materi 
baru yang dipelajari dan menghubungkan dengan materi yang telah ada sebelumnya 
(Advance Organizer); (b) Pemisahan konsep-konsep (progressif); c) Mencek pemahaman 
siswa (Integratif reconciliation)”. Berdasarkan penelitian Ramelan dkk, 2012 menyebutkan 
bahwa pembelajaran interaktif mempengaruhi kemampuan komunikasi matematis siswa 
dibandingkan dengan pembelajaran konvensional.  

3) Strategi pembelajaran Kooperatif Tipe Teams-Games-Tour-Tournaments. Pembelajaran ini 
terdapat turnamen kelompok akademik berbentuk kuis atau turnamen yang harus diikuti 
oleh kelompok akademik yang memiliki anggota heterogen. Dalam turnamen, siswa akan 
berlomba dengan anggota dari tim akademik lain yang memiliki kinerja akademik setara. 
Siswa juga dituntut untuk menjelaskan dan berargumentasi secara lisan maupun tulisan 
serta mengajukan atau menjawab pertanyaan, dan berdiskusi baik dalam kelompok kecil 
maupun di dalam kelas sehingga kemampuan siswa dalam memahami soal, memecahkan 
soal dan mengkomunikasikan (membacakan) kepada seluruh teman sekelasnya meningkat 
(Asnawati, 2017). Pada penelitian Asnawati (2017) juga menyebutkan bahwa Strategi 
pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games-Tour-Tournaments berpengaruh positif 
terhadap kemampuan komunikasi siswa.  

4) Pendekatan pendidikan matematika realistik (PMR). Pendekatan ini dapat mengembangkan 
kemampuan komunikasi matematika karena siswa dituntut berinteraksi dengan teman 
kelompok siswa dan harus mampu memodelkan masalah matematika dari tingkat konkrit ke 
pengetahuan tingkat formal (Hodiyanto, 2017). Terdapat beberapa penelitian yang 
menyebutkan efektifitas dari PMR dalam meningkatkan kemampuan komunikasi matematis 
siswa (Zaini, 2017; Anisa, 2014; Rahmawati, 2013)  

5) Pendekatan pembelajaran Problem Based Learning (PBL) merupakan pembelajaran yang 
berawal dan berpusat pada masalah. Pada pemebelajaran PBL siswa dituntut untuk 
mengidentifikasi masalah dan memecahkan masalah baik dalam berkelompok maupun 
individu. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa PBL efektif dalam meningkatkan 
kemampuan komunikasi matematis siswa (Respati, Maulana, & Gusyarani, 2016; Fatimah, 
2012). 

 
KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian di atas, penulis menarik beberapa kesimpulan berikut.  
a. Kemampuan komunikasi matematika adalah kemampuan dalam menyampaikan 

gagasan/ide matematika, baik secara lisan maupun tulisan serta kemampuan memahami 
dan menerima gagasan/ ide matematika orang lain secara cermat, analisis, kritis, dan 
evaluatif untuk mempertajam pemahaman.  

b. Peran guru dalam mengembangkan komunikasi matematis siswa adalah:  
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1) Merancang pembelajaran yang dapat meningkatkan intensitas interaksi guru dengan 
siswa dan antar siswa saat mengerjakan soal pemecahan masalah  

2) Memberikan motivasi kepada siswa  
3) Menyeleksi tugas-tugas yang akan diberikan  
4) Mengukur kemampuan matematis siswa menggunakan soal uraian eksploratif, transfer, 

elaboratif, dan aplikatif  
c. Pendekatan, model atau strategi pembelajaran yang bisa digunakan dalam 

mengembangkan kemampuan komunikasi matematika di yaitu:  
1) Strategi pembelajaran kooperatif tipe think-talk-write;  
2) Strategi pembelajaran interaktif;  
3) Strategi pembelajaran Kooperatif Tipe Teams-Games-TourTournaments;  
4) Pendekatan pendidikan matematika realistik (PMR); dan  
5) pendekatan pembelajaran problem based learning (PBL). 
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ABSTRAK 
Pada artikel ini membahas perancangan e-modul menggunakan software aplikasi dalam pemahaman konsep 
pembelajaran matematika. Software yang digunakan adalah Flip Builder PDF. Aplikasi ini sangat praktis, karena dapat 
diakses melalui digital seperti PC atau handphone. Materi yang akan diterapkan pada e-modul ini yaitu bangun ruang sisi 
lengkung menggunakan konteks Islam Melayu. Tujuan dari e-modul ini yaitu agar pemahaman konsep matematis dapat 
ditanamkan kepada siswa melalui ilustrasi digital seperti menyematkan gambar, audio, dan video pembelajaran. 
 
Kata Kunci: E-modul, Flip Builder, Bangun Ruang Sisi Lengkung, Pemahaman Konsep 

 
PENDAHULUAN 

Teknologi saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal tersebut menuntut agar 
terjadinya perubahan dalam kegiatan belajar mengajar. Menurut Afgani (2016), Teknologi dan 
pembelajaran merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Hamdane, et al (dalam Afgani, 2016) 
menyatakan bahwasanya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam penggunaannya di 
dalam kelas dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan efektif. Kemudian menurut Raines dan 
Clark (2011) Pembelajaran menggunakan teknologi juga dapat meningkatkan ketertarikan peserta 
didik untuk berpartisipasi aktif didalam kelas. 

Perkembangan Revolusi Industri 4.0 yang dinamakan dengan Pendidikan 4.0 dan Kurikulum 
2013 sebagai pedoman merupakan point yang penting dalam perkembangan teknologi dalam 
pembelajaran ini. Menurut Ramadhani dan Fitri (2020), guru dituntut untuk dapat mengembangkan 
media pembelajaran berbasis digital yang dapat digunakan oleh siswa dimanapun berada. 
Pernyataan tersebut memiliki tujuan agar proses pembelajaran tidak terhenti pada saat jam 
pelajaran dikelas saja, akan tetapi dapat juga berlanjut hingga luar sekolah. Selain itu menurut 
abdurahman dkk (2019) keberadaan teknologi terhadap proses pembelajaran bukan hanya 
memengaruhi guru dan siswa, akan tetapi juga dapat meningkatkan nilai dari sistem pembelajaran 
itu sendiri. 

Akibat dari pengaruh yang besar dari hal diatas, maka guru harus mengembangkan media 
pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dapat memudahkan baik oleh guru 
maupun siswa untuk dapat diakses dimana saja dan kapan saja menggunakan PC atau Laptop, 
maupun telepon genggam (Handphone) berbasis Android dan IOS (Iphone). Sejalan dari hal 
tersebut, maka peneliti akan membantu para guru, khususnya pada guru matematika untuk 
merancang media pembelajaran berbasis digital. Peniliti akan menggunakan E-Modul dalam 
perancangan bahan ajar ini. 

E-Modul merupakan modul elektronik yang dikemas dalam digital. Menurut Herawati dan 
Muhtadi (2018) modul eletronik merupakan media inovatif yang dapat meningkatkan minat siswa 
dalam belajar. Menurut Ramadhani dan Fitri (2020) kelebihan dari penggunaan E-Modul ini dalam 
proses pembelajaran salah satunya adalah guru dapat mengkontrol pembelajaran siswa berbasis 
digital walaupun melalui jarak jauh. Hal tersebut berarti, guru tidak hanya memberikan pengajaran 
didalam kelas, akan tetapi dapat juga dilanjutkan diluar kelas. 

Pada paper ini, E-Modul matematika yang akan dirancang menggunakan software aplikasi 
dalam pembelajaran matematika. Software yang digunakan yaitu Flip PDF Profesional (Flip Builder). 
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Yunianto (2019) menyatakan bahwa Flip Builder merupakan software aplikasi untuk membuat E-
book dalam bentuk Flip book. Kelebihan pada aplikasi ini yaitu ketika membukanya, maka 
tampilannya seperti membuka buku sungguhan. Selain itu, aplikasi ini juga dapat menyematkan 
video yang berasal dari device local maupun menyematkan video menggunakan link youtube tanpa 
harus berkunjung ke website Youtube. Artinya, video yang disematkan dari link Youtube, dapat 
diputar pada lembar kerja E-Modul tersebut. Kelebihan yang lainnya juga, kita bisa menyematkan 
berbagai fitur tambahan, seperti audio dan link lainnya. Aplikasi ini juga dapat membuat kuis sebagai 
bahan evulasi peserta didik. 

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti mengambil judul “Perancangan E-modul Materi 
Bangun Ruang Sisi Lengkung Menggunakan Konteks Islam Melayu”. Tujuan dari penelitian ini yaitu 
untuk merancang E-Modul menjadi menarik guna menanamkan pemahaman konsep matematika 
terhadap penerapannya pada ornamen-ornamen bangunan, makanan khas dan kerajinan tangan 
yang ada di Sumatera Selatan pada konteks Islam Melayu. 
 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan jenis metode riset kepustakaan atau library research. Khatibah 
(2011) mengatakan bahwasanya untuk mencari jawaban permasalahan yang dihadapi melalui 
penelitian kepustakaan yaitu dengan cara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan 
menyimpulkan data dengan menggunakan metode tertentu. Selain itu, Sary (2020) mengatakan 
bahwa kegiatan penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai informasi dan data 
dengan berbantuan berbagai macam informasi seperti buku referensi, hasil penelitian terdahulu 
yang relevan seperti artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang 
ingin dipecahkan. Jadi penelitian ini, penelitian dari koleksi bahan perpustakaan tanpa harus riset 
lapangan. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bangun Ruang Sisi Lengkung Menggunakan Konteks Islam Melayu 

Bangun ruang sisi lengkung merupakan bangun ruang yang memiliki selimut dan bagian 
yang berbentuk lengkungan. Bangun ruang sisi lengkung yaitu bangun ruang tabung, kerucut, dan 
bola. Pada paper ini akan membahas bagaimana perancangan e-modul dengan materi bangun 
ruang sisi lengkung menggunakan konteks Islam Melayu. Islam Melayunya sendiri berupa ornamen-
ornamen bangunan, makanan khas maupun kerajinan tangan. Menurut Nyayu (2020) mengatakan 
bahwa fungsi dari ornamen yaitu sebagai suatu cara untuk menghiasi benda atau barang agar 
menjadi lebih berharga, indah, dan bermakna sehingga memiliki kaitan yang erat terhadap estetika 
dalam kehidupan manusia. Selain itu juga, Nyayu (2020) mengatakan bahwasanya arsitektur 
bernuansa melayu dapat dilihat dari motif ukirannya dengan motif tumbuhan. Selain motif, yang 
membuat ciri khas dari melayu yaitu pada warna. Mariati (1996) mengatakan bahwasanya warna 
khas melayu Palembang yaitu warna emas, merah kesuma, merah darah dan hitam serta warna 
hijau. 

Penelitian ini akan menggunakan konteks Islam Melayu terhadap materi bangun ruang sisi 
lengkung pada ornamen-ornamen bangunan masjid Agung Palembang dan Masjid Agung Muara 
Enim. Seperti, Lampion yang ada di ruang utama masjid Agung Palembang dan menara utama 
masjid Agung Palembang tanpa atap yang berbentuk Tabung. Selain itu, kubah masjid Agung Muara 
Enim yang berbentuk setengah bola berwarna Hijau dengan kombinasi kuning keemasan. Untuk 
bangun ruang kerucut, peneliti menggunakan salah satu objek Islam Melayu yang ada pada 
bangunan masjid Agung Palembang yaitu atap pada menara utama. Perhatikan gambar dibawah ini. 
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Gambar 1. Menara Utama Mesjid Agung 
Palembang 

Gambar 2. Lampion di ruang utama Mesjid 
Agung 

Gambar diatas merupakan gambar menara utama dan lampion di ruang utama masjid 
Agung Palembang yang berbetuk Tabung. Pada bangunan tersebut, terdapat warna ke emasan dan 
warna merah kesuma yang merupakan ciri khas dari Melayu (Mariati, 1996). Selain itu juga, terdapat 
ukiran dengan motif tumbuhan yang ada pada setiap warna ke emasannya. 

 

 

Gambar 3. Atap menara Masjid Agung Palembang 

Gambar diatas merupakan gambar atap menara utama Masjid Agung Palembang yang 
berbentuk kerucut. Gambar tersebut memiliki warna ke emasan yang melambangkan melayu. 



 

179 

ISBN  978-623-95169-3-2 

 

Gambar 4. Kubah masjid Agung Muara Enim 
 

Masjid Agung Muara Enim terletak di JL Jenderal Ahmad Yani, Ps. I Muara Enim, Kec. 
Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Masjid ini memiliki desain arsitektur yang 
memadukan unsur-unsur budaya melayu seperti halnya pada kubah yang berwarna hijau kombinasi 
kuning yang merupakan ciri khas melayu. Kubah ini berbentuk setengah bola. 

Perancangan E-Modul untuk Pemahaman Konsep Matematis. 
Untuk mencapai pembelajaran matematika dengan tujuan yang di inginkan, pendidik 

memerlukan pengajaran yang dapat mengembangkan pemahaman pesrta didik. Menurut 
Simatupang (2017), melalui cara pengajaran tersebut dapat membuat peserta didik sebagai penerus 
bangsa yang dapat menguasai matematika dengan baik. Menurut Ompusunggu (2014), kemampuan 
pemahaman matematis merupakan kekuatan yang secara fungsional dalam proses pembelajaran 
matematika harus diperhatikan dan diperlakukan pada saat pembelajaran matematika dengan 
pemahaman konsep. 

Pada paper ini, peniliti membuat e-modul matematika materi bangun ruang sisi lengkung 
dengan memperhatikan kemampuan peserta didik dalam pemahaman konsep, terutama pada asal 
usul rumus bangun ruang sisi lengkung yang di aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari 
menggunakan konteks Islam melayu. Pembuatan e-modul ini menggunakan aplikasi software flip 
builder PDF Profesional. 

Perancangan e-modul bangun ruang sisi lengkung menggunakan konteks Islam Melayu 
dibagi menjadi 2, yaitu tahap merancang modul berdasarkan pemahaman konsep matematis dan 
tahap mendesain modul yang telah dirancang menggunakan flip PDF Profesional. Perancangan 
tersebut sebagai berikut : 

1. Perancangan modul berdasarkan pemahaman konsep matematis 
Tahap ini, peneliti membuat perancangan modul berdasarkan indikator pemahaman konsep. 

Menurut Depdiknas (Mawaddah & Maryanti, 2016) indikator pemahaman konsep matematis 
terdapat 7 butir, yaitu 
1) Menyatakan ulang sebuah konsep 
2) Mengklasifikasikan objek menurut sifat-sifat tertentu yang sesuai 
3) Memberikan contoh dan bukan contoh dari suatu konsep 
4) Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis 
5) Mengembangkan syarat perlu dan cukup suatu konsep 
6) Menggunakan, memanfaatkan dan memilih prosedur atau operasi Tertentu 
7) Mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah dalam kehidupan sehari hari. 
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Perancangan modul ini menggunakan adobe photoshop untuk membuat cover dan microsoft 
word untuk membuat materi pada modul bangun ruang sisi lengkung ini sebelum kita desain 
menjadi elektronik modul pada aplikasi Flip PDF Profesional. 

Perhatikan gambar berikut dibawah ini. 
  

gambar 5. Perancangan modul gambar 6. Perancangan modul menggunakan 
video 

Dalam kaitannya perancangan modul pada indikator pemahaman konsep matematis, untuk 
menyatakan ulang sebuah konsep, peneliti menguraikan sebuah konsep matematika materi bangun 
ruang sisi lengkung pada modul berupa konsep mengenai pengertian dari tabung, kerucut dan bola 
seperti pada gambar 5. Selain itu juga, penyampaian materi dilakukan dengan pengamatan video 
mengenai bangun ruang sisi lengkung pada e-modul ini (gambar 6). Selanjutnya, peneliti 
memberikan beberapa soal latihan yang membimbing siswa untuk menemukan bangun ruang 
tabung, kerucut dan bola sperti pada gambar 7 dibawah ini. 

 

 

Gambar 7. Latihan soal 1 

Pada indikator mengklasifikasikan objek menurut sifat-sifat tertentu, peneliti menyampaikan 
materi menggunakan video, yang mana didalam video tersebut menjelaskan ciri-ciri setiap bangun 
ruang sisi lengkung. Dalam prakteknya, siswa dapat mengelompokkan mana objek yang berupa 
bangun ruang sisi lengkung dan mana yang bukan. Hal tersebut terdapat di soal nomor 2 pada 
modul (gambar 8). 
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Gambar 8. Latihan soal nomor 2 

Indikator pemahaman konsep dalam memberikan contoh dan bukan contoh, peneliti 
memberikan contoh bangun ruang didalam kehidupan sehari-hari menggunakan konteks Islam 
Melayu. Seperti halnya, menara masjid Agung Palembang yang berbentuk tabung dan atapnya 
berbentuk kerucut serta kubah Masjid Agung Muara Enim yang berbentuk setengah bola. Dalam hal 
ini, siswa mampu menyebutkan bahwa menara masjid Agung Palembang berbentuk tabung dan 
atapnya berbentuk kerucut. Pemahaman tersebut terdapat di soal nomor 3 gambar 9. 

 

Gambar 9. Latihan Soal nomor 3 

Selanjutnya, untuk Kemampuan menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi 
matematika, peneliti memaparkan proses bagaimana menemukan rumus bangun ruang sisi lengkung 
menggunakan ilustrasi didalam kehidupan sehari – hari dan menggunakan video pembelajaran. Hal 
tersebut dilakukan secara runtut dan sistematis sehingga dapat mengembangkan syarat perlu dan 
cukup suatu konsep. Sebagai salah satu contoh penerapannya lihat gambar 10, peneliti 
menyampaikan materi bagaimana menemukan rumus luas permukaan bangun ruang tabung secara 
runtut dan sistematis. Pada gambar tersebut, langkah awal menemukan rumus luas permukaan 
tabung yaitu mencari luas selimutnya. Setelah itu, lalu didapatkanlah rumus luas permukaan tabung 
dengan mengalikan luas alas dan tutup yang berbentuk lingkaran serta luas selimut tabung, dengan 
begitu baru didapatkanlah rumus luas permukaan tabung. 
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Gambar 10. Cara menemukan rumus luas permukaan tabung 

Soal nomor 4,5, dan 6 pada gambar 11 dan 12 merupakan bentuk dari kemampuan 
menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi tertentu. Selain itu juga, terdapat 
indikator pemahaman konsep berupa kemampuan siswa dalam mengaplikasikan konsep atau 
algoritma pemecahan masalah dalam kehidupan sehari hari. Dalam hal ini, peneliti menggunakan 
konteks Islam Melayu pada bangunan menara masjid Agung berbentuk tabung dan atap dari 
menara Masjid Agung berbentuk kerucut serta Kubah Masjid Agung Muara Enim berbentuk 
setengah bola. 

 
 

Gambar 11. Latihan soal nomor 4 
 

Gambar 12. Latihan soal nomor 5 
 

Setelah perancangan modul bangun ruang sisi lengkung menggunakan konteks Islam 
Melayu berdasarkan pemahaman konsep matematis selesai, selanjutnya peneliti mengekspor file 
tersebut ke dalam bentuk PDF. Hal tersebut didasarkan karena aplikasi Flip PDF Profesional hanya 
dapat membaca file berbentuk PDF. 

2. Tahapan mendesain modul pada aplikasi flip PDF Profesional 
Tahapan – tahapan dalam mendesain modul menggunakan aplikasi Flip PDF Profesional 

sebagai berikut : 

 Buka Instalasi flip PDF Profesional seperti pada gambar dibawah ini. 
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Gambar 13. Tampilan awal aplikasi 

Ketika layar awal seperti gambar 7, maka pilihlah versi HTML5 untuk membuat projek 
baru. 

 Masukkan file modul berbentuk PDF kedalam aplikasi Flip PDF Profesional 

Gambar 13. Import PDF 

 Edit page 

Gambar 14. Edit page 

Untuk mendesain modul, pengguna diarahkan untuk klik edit page seperti 
gambar diatas. Pada laman edit page, terdapat banyak fitur yang bisa digunakan 
untuk mendesain modul ini. 
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 Menyematkan link video pembelajaran dari youtube 

Gambar 15. Menyematkan link video 

Untuk menyematkan video dari youtube, klik youtube pada laman edit page. 
Setelah itu, atur tempat penyematan youtube tersebut sesuai dengan tempat 
yang disediakan dalam perancangan modul. Salinlah link youtube mengenai 
pembelajaran, kemudian tempelkan link tersebut pada tempat yang tersedia 
seperti gambar dibawah ini. 

 

Gambar 16. Tempat menempelkan link 

 Membuat quis 

Sebagai bahan evaluasi dalam pemahaman konsep, flip PDF Profesional 
menyiapkan fitur untuk membuat quis. Buka terlebih dahulu page yang telah 
kita siapkan untuk halaman quis atau latihan soal, lalu kita tambahkan fitur 
buton dan teks untuk menuliskan nama button tersebut seperti pada gambar 
17. 

 

 

 

 

 
 



 

185 

ISBN  978-623-95169-3-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 17. Add button 

Setelah menambahkan button, selanjutnya tambahkan action pada button 
tersebut seperti gambar 18. 

 

Gambar 18. Add action 

Lalu, pilih open quis sepetri gambar 19 dan tekan add question seperti gambar 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 19. Open quis 
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Gambar 20. Menambahkan quis 

Pada tahap ini, peneliti membuat quis sebagai bahan evaluasi pemahaman 
konsep matematis peserta didik dengan memberikan soal yang berdarakan indikator 
pemahaman konnsep matematis menggunakan konteks Islam Melayu pada materi 
bangun ruang sisi lengkung. 

 Publish 

  Setelah dirasa cukup, peneliti mempublish modul dari aplikasi flip PDF 
Profesional agar menjadi elektronik modul yang dapat di akses oleh peserta didik. 
Klik upload online untuk mempublish modul. Untuk mengupload online, peneliti 
menggunakan akun yang telah didaftarkan menggunakan akun google seperti 
gambar 22. 

 
Gambar 21. Upload Online 

Setelah login, selanjutnya peneliti mempublish modul menjadi elektronik modul. 
 

 

 



 

187 

ISBN  978-623-95169-3-2 

Gambar 22. Publish 

 Share link e-modul 

Setelah selesai publish, langkah selanjutnya peneliti menyalin e-modul tersebut 
untuk dibagikan ke peserta didik. Selain menyalin link, aplikasi ini juga dapat 
membuat barcode untuk dapat diakses peserta didik. 

 

Gambar 23. E-modul yang telah siap digunakan 

KESIMPULAN 
Berdasarkan perancangan e-modul materi bangun ruang sisi lengkung menggunakan 

konteks Islam Melayu dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. E-modul yang dibuat menggunakan Flip Builder ( Flip PDF Profesional ) in sangat praktis 

dan menarik untuk digunakan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran. 
2. Perancangan E-modul materi bangun ruang sisi lengkung menggunakan konteks Islam 

Melayu ini dilengkapi video pembelajaran dan latihan soal yang dapat melatih kemampuan 
pemahaman konsep matematis. 
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ABSTRAK 
Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) mengharuskan melakukan pembelajaran online dan mandiri termasuk mata 
kuliah kalkulus lanjutan. Belajar menuntut siswa memiliki motivasi yang kuat untuk belajar. Pengembangan Lembar Kerja 
Mahasiswa (LKM) merupakan salah satu strategi yang dapat menumbuhkan motivasi siswa. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengembangkan Lembar Kerja Mahasiswa (LKM) yang praktis dalam menumbuhkan motivasi belajar mahasiswa. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan, yaitu pengembangan Lembar Kerja Mahasiswa (LKM) dengan 
model Plomp: (1) investigasi awal, (2) desain, (3) realisasi/konstruksi, (4) pengujian, evaluasi dan revisi, (5) 
implementasi. Subyek penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika STKIP Andi Matappa. 
Instrumen penelitian adalah lembar kepraktisan LKM. Hasil penelitian skor kepraktisan Lembar Kerja Mahasiswa (LKM) 
memiliki kriteria sangat praktis. Hal ini menunjukkan bahwa Lembar Kerja Mahasiswa (LKM) kalkulus lanjutan yang telah 
dikembangkan memenuhi unsur praktikalitas untuk menumbuhkan motivasi belajar mahasiswa. 
 
Kata Kunci:  Praktikalitas, LKM; Motivasi Belajar; Covid-19 

 
PENDAHULUAN 

Matakuliah kalkulus lanjut adalah salah satu matakuliah pada program studi pendidikan 
matematika STKIP Andi Matappa. Prasyarat matakuliah ini adalah kalkulus I dan kalkulus II. 
Beberapa materi dalam kalkulus lanjut sesuai kurikulum prodi pendidikan matematika berdasarkan 
KKNI dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi merupakan pengembangan dari materi di kalkulus I 
dan kalkulus II seperti turunan parsial, limit dan kekontinuan,  diferensial fungsi peubah banyak,  
gradien fungsi peubah banyak, bidang singgung, aturan rantai peubah banyak, nilai maksimum dan 
minimum fungsi peubah banyak,  integral lipat dua dan integral lipat tiga. Dengan materi tersebut, 
diharapkan mahasiswa yang telah memprogram matakuliah ini memiliki kompetensi kinerja mandiri, 
bermutu dan terukur serta bersikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara 
mandiri. 

Menurut Prastii, dkk (2019), prakarsa  atau  inisiatif  sendiri  dalam  mempelajari  bahan ajar,  
mengerjakan  tugas-tugas,  memantapkan  keterampilan,  dan  menerapkan pengalaman belajarnya 
di lapangan atau pekerjaan merupakan hal-hal yang harus dimiliki mahasiswa jika belajar  secara 
mandiri. Belajar secara mandiri berarti memiliki keleluasaan waktu belajar, tanpa terbatas ruang dan 
jarak. Terlebih dengan kondisi Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) yang menyebabkan 
kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia juga menberikan dampak dalam sektor 
pendidikan. Kemendikbud mengeluarkan surat edaran nomor 36962/MPK.A/HK/2020 yang 
mewajibkan belajar dari rumah dan pembelajaran secara daring dalam rangka pencegahan 
penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19). sehingga sistem pembelajaran pada matakuliah 
kalkulus lanjut diganti dengan pembelajaran daring agar proses pembelajaran tetap berlangsung.  
Hal ini jelas mengubah pola pembelajaran yang mengharuskan dosen dan pengembang pendidikan 
untuk menyediakan bahan pembelajaran dan mengajar mahasiswa secara langsung melalui alat 
digital jarak jauh. Selain itu, aplikasi seperti e-classroom, video conference, telepon atau live chat, 
zoom maupun melalui whatsapp group merupakan sarana bagi mahasiswa untuk berinteraksi 
dengan dosen dalam pembelajaran daring. Perubahan bahan ajar, cara mengajar serta penggunaan 
aplikasi tersebut merupakan inovasi pendidikan yang variatif untuk menjawab tantangan proses 
pembelajaran di masa Pandemi Covid -19.  
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Akan tetapi menurut Nakayama, dkk (2014) bahwa perbedaan faktor lingkungan belajar dan 
karakteristik peserta didik menyebabkan tidak semua peserta didik akan sukses dalam pembelajaran 
daring. Menurut Hardianto (2012), karakteristik peserta didik dalam pembelajaran daring yaitu 
mandiri, dewasa, motivasi belajar, disiplin, dan berorientasi tujuan. Salah satu keberhasilan dalam 
pembelajaran adalah terkait dengan motivasi yang dimiliki mahasiswa (Schunk, dkk, 2014). Menurut 
Selvi (2010) bahwa pembelajaran daring sering dituntut untuk lebih termotivasi karena lingkungan 
belajar biasanya bergantung pada motivasi dan karakteristik terkait dari rasa ingin tahu dan 
pengaturan diri untuk melibatkan pada proses pembelajaran. Motivasi dianggap sebagai faktor 
penting untuk keberhasilan belajar termasuk dalam lingkungan belajar daring, sehingga perlunya 
mempertimbangkan kembali motivasi belajar di lingkungan belajar yang pemanfaatan teknologi 
(Harandi, 2015), dengan alasan tersebut maka penting bagi para peneliti dalam dunia pendidikan 
untuk mengkaji secara mendalam tentang bagaimana motivasi mahasiswa pada pembelajaran 
daring terlebih kegiatan pembelajarannya dilakukan selama masa Pandemik Corona Virus Disease 
(Covid-19).  

Dalam menyelenggarakan pembelajaran daring, baik dosen dan mahasiswa sama-sama 
harus melakukan persiapan pembelajaran. Adapun persiapan yang harus dilakukan guru dan siswa 
terkait dengan hubungan pedagogik antara dosen-mahasiswa dan ketersiadaan sarana belajar 
(media, bahan, penggunaan aplikasi, dan akses jaringan) (Fitriyani, dkk, 2020). Ketersediaan bahan 
ajar yang telah dikembangkan merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan motivasi belajar 
mahasiswa (Masni, 2015). Lembar kerja mahasiswa yang dapat disingkat dengan LKM merupakan 
bahan ajar yang sering dikembangkan untuk dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran pun 
berubah dari teacher centered menjadi student centered dikarenakan lembar kerja mahasiswa 
(Muttakin, 2017). Lembar kerja mahasiswa terdiri materi, ringkasan, dan tugas yang wajib dikerjakan 
oleh mahasiswa. Akan tetapi sebagai sarana pembelajaran, eksistensi lembar kerja mahasiswa 
hingga saat ini masih sangat minimal dan belum efektif. Oleh karena itu, sebuah lembar kerja 
mahasiswa harus memuat komponen dan karakteristik yang berkaitan dengan tercapainya atau 
tidaknya sebuah kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Lembar kerja mahasiswa 
bukan kumpulan soal-soal, akan tetapi tahapan-tahapan kegiatan yang dilakukan mahasiswa untuk 
membangun pengetahuannya, misalnya dapat berupa pertanyaan. 

Motivasi mahasiswa untuk belajar secara mandiri akan meningkat dengan ketersediaan dan 
penggunaan lembar kerja sehingga secara tidak langsung hasil belajar mahasiswa juga akan 
meningkat. Hasil penelitian (Hamdunah, 2015; Rahayu & Ulul, Eryawan, 2018; Roliza et al., 2018; 
Septia & Yunita, 2014), menunjukkan dengan menggunakan lembar kerja mahasiswa yang, praktis 
pada mata kuliah struktur aljabar, dapat mengaktifkan mahasiswa dalam berpikir, berbicara dan 
menulis jawaban soal latihan terbimbing dengan tepat waktu serta sangat membantu mahasiswa 
dalam perkuliahan. Temuan empirik dari penelitian ini tampaknya sejalan dengan tinjauan teoritis 
yang dikemukakan oleh (Mairing, Jackson & Lorida, 2013; Prastiti, Tri, Dyah et al., 2017) bahwa 
setidaknya terdapat 80% mahasiswa termotivasi untuk mempelajari materi-materi dalam lembar 
kerja mahasiswa dan menyelesaikan masalah/proyek secara mandiri dalam kelompoknya masing-
masing.  

Oleh karena itu, dalam proses perkuliahan kalkulus lanjut dipandang perlu disusun suatu 
lembar kerja mahasiswa yang menumbuhkan motivasi belajar. Meningkatnya dorongan pada diri 
mahasiswa secara internal maupun eksternal untuk belajar secara mandiri dalam menghadapi 
kesulitan dalam kalkulus lanjut yang berdampak pada meningkatkan hasil belajar mahasiswa 
terhadap materi kalkulus lanjut. Adapun tujuan  penelitian  ini  adalah  mengembangkan  lembar  
kerja  mahasiswa pada matakuliah kalkulus lanjut yang praktis untuk menumbuhkan motivasi belajar 
mahasiswa. 
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METODE PENELITIAN 
Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan yakni pengembangan lembar kerja 

mahasiswa untuk menumbuhkan  motivasi belajar mahasiswa. Penelitian ini telah dilaksanakan 
pada semester genap tahun ajaran 2019/2020 pada program studi Pendidikan Matematika STKIP 
Andi Matappa. Subjek penelitian adalah mahasiswa semester VI yang memprogram mata kuliah 
Kalkulus Lanjut pada program studi Pendidikan Matematika STKIP Andi Matappa. Instrumen dalam 
penelitian ini adalah: (1) lembar kepraktisan lembar kerja mahasiswa. Data yang dikumpulkan dalam 
penelitian ini yaitu: (1) Data kepraktisan lembar kerja mahasiswa;.  
 
1. Analisis Data Kepraktisan Lembar Kerja Mahasiswa 

Kategori kepraktisan lembar kerja mahasiswa ditentukan oleh 10 mahasiswa dengan jumlah 
pertanyaan yaitu 17 butir menggunakan konversi data berdasarkan kriteria yang disajikan dalam 
tabel berikut. 

 
Tabel 1. Kriteria Kepraktisan Lembar Kerja Mahasiswa 

No Interval Total Skor Skor Kategori 

1 5

6
. 5. 𝑚. 𝑛 < 𝑋 ≤ 1.5. 𝑚. 𝑛 

708 < 𝑋 ≤ 850 Sangat Praktis 

2 4

6
. 5. 𝑚. 𝑛 < 𝑋 ≤

5

6
. 5. 𝑚. 𝑛 

567 < 𝑋 ≤ 708 Praktis 

3 3

6
. 5. 𝑚. 𝑛 < 𝑋 ≤

4

6
. 5. 𝑚. 𝑛 

425 < 𝑋 ≤ 567 Cukup Praktis 

4 2

6
. 5. 𝑚. 𝑛 < 𝑋 ≤

3

6
. 5. 𝑚. 𝑛 

283 < 𝑋 ≤ 425 Kurang Praktis 

5 1

6
. 5. 𝑚. 𝑛 < 𝑋 ≤

2

6
. 5. 𝑚. 𝑛 

142 < 𝑋 ≤ 283 Tidak Praktis 

 (Sumber: Taqwa & Taufik, 2019) 
 
2. Bagan Alir Penelitian 

Bagan alir pengembangan lembar kerja mahasiswa menggunakan model Plomp yang terdiri 
dari 5 tahap yaitu: (1) investigasi awal, (2) desain, (3) realisasi/konstruksi, (4) tes, evaluasi & revisi, 
dan (5) implementasi.  
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Gambar 1. Bagan Alir Penelitian Pengembangan Model Plomp 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Tahap Investigasi Awal 

Hasil penelitian pada tahap investasi awal menunjukkan bahwa kendala-kendala yang 
dihadapi oleh mahasiswa dalam mempelajari materi-materi dalam Kalkulus Lanjut adalah minimnya 
bahan ajar yang mengakomodasi belajar secara mandiri dan kondisi Pandemi Corona Virus Disease 

Situasi masalah 

perkuliahan 

Daring Kalkulus 

Lanjut 

investigasi masalah 

kegiatan perkuliahan 

Daring kalkulus lanjut 

Akar Masalah perkuliahan 

Daring kalkulus lanjut 

Mendesain LKM 
kalkulus lanjut dan 

instrumen penelitian 

1. Rancangan LKM kalkulus lanjut yang dapat 
memotivasi mahasiswa untuk belajar secara 
mandiri dalam pembelajaran daring dan yang 
memenuhi kriteria praktis 

2. Rancangan instrumen penelitian (lembar 

kepraktisan) 

Merealisasikan LKM 
kalkulus lanjut  dan 

instrumen penelitian 

1. Draf I LKM kalkulus lanjut 

2. Instrumen penelitian  

Validasi LKM kalkulus 
lanjut oleh para ahli 

penelitian 

1. Draf II LKM kalkulus lanjut 

 

implementasi pada mahasiswa 

pendidikan matematika  

LKM 
Kalkulus 

Lanjut 

Tahap 

Investigasi 

Awal 

Tahap 

Desain 

Tahap 

Realisasi/ 

Konstruksi 

Tahap 

Tes,Evaluasi

, Revisi  

Tahap 

Implementasi 
Kepraktisan data 

dari mahasiswa  



 

193 

ISBN  978-623-95169-3-2 

(Covid-19) sehingga perubahan sistem pembelajaran pada matakuliah kalkulus lanjut diganti dengan 
pembelajaran daring.  

 
2. Tahap Desain 

Tahap Desain, peneliti menyusun urutan materi Kalkulus Lanjut, menyusun indikator untuk 
setiap instrumen penelitian, dan tahap-tahap belajar secara daring yang akan digunakan.. Lembar 
kepraktisan LKM terdiri dari 17 butir pernyataan dengan indikator: (1) waktu; (2) penggunaan; dan 
(3) manfaat.  

 
3. Tahap Realisasi/Konstruksi 

Pada tahap Realisasi/Konstruksi, peneliti merealisasi Draf I lembar kerja mahasiswa 
kalkulus lanjut dan instrumen-instrumen yang digunakan dalam penelitian yaitu lembar kepraktisan 
LKM. 

 
4.Tahap Tes, Evaluasi dan Revisi  

Tahap Tes, Evaluasi, dan Revisi, draf I lembar kerja mahasiswa tersebut dievaluasi oleh 2 
ahli yaitu ahli di bidang pendidikan matematika dengan teknik validitas gregory. Hasil analisis 
validitas isi lembar kerja mahasiswa menunjukkan skor validitas isi adalah 0,82 yang berarti bahwa 
validitas isi lembar kerja mahasiswa termasuk kategori sangat tinggi. Dengan demikian bahwa Draf I 
lembar kerja mahasiswa layak digunakan dalam matakuliah kalkulus lanjut.  

 
5. Tahap Implementasi 

Tahap Implementasi dilakukan sebanyak 14 kali pertemuan menggunakan Draft II lembar 
kerja mahasiswa kalkulus lanjut  mulai tanggal 19 April 2020. Kuliah Kalkulus Lanjut dilakukan setiap 
Kamis jam 07.30–09.00 di secara daring lewat aplikasi Zoom di Spada STKIP Andi Matappa.  
Perkuliahan pada pertemuan 1 untuk kontrak kuliah dan pertemuan 16 untuk Ujian Akhir Semester 
(UAS) diakhiri dengan pemberian lembar kepraktisan lembar kerja mahasiswa. Adapun analisis 
kepraktisan lembar kerja mahasiswa oleh mahasiswa ditunjukkan pada Tabel 4 berikut:  

Tabel 2. Rangkuman Penilaian Kepraktisan Buku Ajar oleh Mahasiswa 
Produk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Total 

LKM 37 37 43 40 37 37 42 41 38 42 40 44 43 42 44 41 42 690 

Untuk menentukan kategorisasi kepraktisan lembar kerja mahasiswa oleh mahasiswa 
digunakan konversi data berdasarkan kriteria yang disajikan dalam Tabel 5 berikut : 

Tabel 3.  Kriteria Kepraktisan Lembar Kerja Mahasiswa 

No Interval Total Skor Kategori 
1 708 < 𝑋 ≤ 850 Sangat Praktis 
2 567 < 𝑋 ≤ 708 Praktis 

3 425 < 𝑋 ≤ 567 Cukup Praktis 
4 283 < 𝑋 ≤ 425 Kurang Praktis 

5 142 < 𝑋 ≤ 283 Tidak Praktis 

Hasil penilaian oleh mahasiswa menunjukkan bahwa total skor adalah 690 sehingga lembar 
kerja mahasiswa termasuk dalam kategori “praktis” sehingga lembar kerja mahasiswa layak 
digunakan dalam proses pembelajaran daring untuk menumbuhkan motivasi belajar matematika 
mahasiswa. 
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6. Pembahasan 
Jika ditinjau dari aspek kepraktisan oleh mahasiswa menunjukkan bahwa lembar kerja 

mahasiswa termasuk dalam kategori “praktis” sehingga lembar kerja mahasiswa layak digunakan 
dalam pembelajaran daring. Temuan empirik ini didukung oleh hasil penelitian Syahputra & 
Rajagukguk ( 2015) yang mengatakan lembar kerja mahasiswa yang dikembangkan tergolong 
praktis jika dapat diterapkan dalam proses pembelajaran dengan baik tanpa ada masalah yang 
dapat mengganggu proses pembelajaran. Artinya lembar kerja mahasiswa yang praktis mampu 
memudahkan dosen dan mahasiswa dalam menggunakannya (M Taqwa & Taufik, 2019). Terlihat 
bahwa aktivitas mengerjakan lembar kerja mahasiswa yang mudah mengakomodasi motivasi belajar 
mahasiswa. Patut diduga motivasi itu berasal dari aspek nilai tugas dan dimensi kecemasan ketika 
tes, dimana soal pertanyaan di lembar kerja mahasiswa kalkulus yang dilengkapi dengan langkah-
langkah pengerjaan akan memudahkan mahasiswa nantinya dalam mengerjakan soal tes kalkulus 
lanjut yang relatif sama sehingga dapat memperoleh nilai yang tinggi. Apalagi pada masa sulit 
pandemi Covid 19 yang menuntut pembelajaran secara daring. Hal ini sejalan dengan penelitian 
Taqwa (2017), yang mengatakan bahwa faktor kemudahan ketika kesulitan dalam menyelesaikan 
soal matematika serta faktor imbalan nilai dapat mempengaruhi motivasi belajar matematika. 
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ABSTRAK 
Pembelajaran jarak jauh sering kali dianggap tidak seefektif pembelajaran langsung. Pandemi Covid-19 mengubah 
paradigma mengajar dan belajar, dimana semua kegiatan pembelajaran yang dilakukan harus dengan Pembelajaran 
Jarak Jauh (PJJ). Universitas Terbuka (UT) adalah perguruan tinggi pertama di indonesia yang melaksanakan kegiatan 
PJJ. Kegiatan PJJ yang dilaksanakan di UT sudah lebih dari 30 th bahkan sebelum pandemic Covid-19. Dalam 
pelaksanaan PJJ di UT menggunakan E-learning yang berbasis Learning Moodle System (LMS). Tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk mengetahui efektivitas e-learning berbasis LMS pada PJJ UT pada mata kuliah metode statistika. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Sedangkan sampel dari penelitian ini adalah mahasiswa yang mengambil 
mata kuliah metode statistika 06 dan 07. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa proses PJJ di UT yang 
dilaksanakan sangat efektif. 
 
Kata Kunci: E-Learning, Learning Moodle System (LMS), Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) 

 
PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan aspek penting dalam perkembangan sumber daya manusia, selain 
itu  pendidikan juga merupakan suatu wahana yang digunakan bukan saja membebaskan manusia 
dari keterbelakangan, melainkan juga dari kebodohan dan kemiskinan. Sehingga pendidikan diyakini 
mampu menanamkan kapasitas baru bagi semua orang untuk mendapatkan pengetahuan dan 
keterampilan baru sehingga manusia produktif yang mampu secara terus-menerus membuat suatu 
perubahan dalam mengembangkan hidup dan kehidupan dirinya sebagai manusia, sehingga 
pendidikan dianggap sebagai salah satu sektor penting dalam pembangunan di setiap negara.  

Selain itu, pendidikan merupakan kebutuhan dan sekaligus hak dasar setiap warga negara 
tanpa mendiskriminasikan ras, suku, usia, gender (jenis kelamin) status sosial maupun letak 
geografis, artinya setiap individu memperoleh hak yang sama di dunia pendidikan untuk memperoleh 
pendidikan. Hal ini tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang No.20 Tahun 
2003 (tentang sistem pendidikan nasional).  

Salah satu masalah dalam dunia pendidikan saat ini adalah kurang meratanya pendidikan di 
negara Indonesia, sehingga menyebabkan keterbatasan akses warga masyarakat terhadap 
pelayanan pendidikan. Padahal, mendapatkan layanan pendidikan terutama pendidikan yang 
bermutu adalah merupakan hak setiap warga negara. Artinya bahwa negara berkewajiban untuk 
memberikan akses kepada warga negara untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu. 
Diantara penyebab permasalahan ini adalah keterbatasan anggaran negara dalam membangun 
fasilitas pendidikan (sekolah) di seluruh wilayah Indonesia secara merata. Selain itu juga disebabkan 
oleh terbatasnya tenaga pendidik (guru) yang disediakan oleh negara, sementara di lain pihak 
jumlah penduduk Indonesia sangat besar sehingga kemampuan lembaga pendidikan yang ada, 
belum mampu melayani proses pendidikan seluruh masyarakat secara bermutu. Meskipun demikian, 
para praktisi pendidikan tidak boleh hanya “duduk berdiam diri” dalam menghadapi tantangan 
pembangunan pendidikan ini, oleh karena itu harus segera di usahakan solusi pemecahannya. 

Usaha pembangunan pendidikan dengan cara-cara yang konvensional seperti membangun 
gedung-gedung sekolah dan mengangkat guru baru, hal ini tidak lagi dapat dipandang sebagai 
langkah yang mampu memecahkan masalah pendidikan. Pembaharuan pendidikan tidak mungkin 
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lagi dapat dilakukan dengan cara-cara yang lama (konvensional) dengan menggunakan metode 
yang lama. Oleh karena itu membutuhkan suatu terobosan baru dalam pendidikan, salah satunya 
dengan melalui Pendidikan Jarak Jauh atau Distance Learning (DL). Pendidikan jarak jauh adalah 
solusi yang tepat untuk menguraikan permasalah pendidikan yang terkendala letak geografi yang 
tidak memungkinkan dilakukan pembelajaran secara konvensional (Jalil, 1994; Yaumi, 2007). Hal ini 
sesuai dengan kondisi geografis Indonesia.  

Pendidikan Jarak Jauh sebagai alternatif pemilihan metode pembelajaran yang 
dilaksanakan untuk menghadapi masalah yang muncul karena adanya kesenjangan sarana 
pendidikan dan kebutuhan akan pendidikan, jauhnya lokasi antara lembaga pendidikan/pengajar 
dengan lokasi peserta didik. Dengan pendidikan jarak jauh diharapkan peserta didik dapat tetap 
mengikuti pembelajaran tanpa terkendala letak geografis. Menurut Warsita (2011) Pengertian 
pendidikan jarak jauh itu sendiri adalah pendidikan terbuka dengan program  belajar yang terstruktur 
relatif ketat dan pola pembelajaran yang berlangsung tanpa tatap muka atau keterpisahan antara 
dan peserta diklat. Pendidikan jarak jauh juga melibatkan media dalam penyampaian ilmu 
pengetahuan (knowledge) kepada peserta didik dan menuntut peserta didik belajar secara mandiri. 
Menurut Perry & Rumble (1987) menyebutkan bahwa Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) sebagai kegiatan 
instruksional, yang tidak memerlukan kehadiran fisik di kelas. Menurut Permendikbud No. 109/2013 
pendidikan jarak jauh adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui 
penggunaan berbagai media komunikasi.  

Menurut Keegan (dalam Warsita, 2011) Pendidikan Jarak Jauh memiliki karakteristik yaitu: 
(1). Pemisahan antara pengajar dan pembelajar; (2). Pengaruh institusi/organisasi pendidikan; (3). 
Penggunaan media yang menghubungkan guru dan pembelajar; (4). Berlangsungnya komunikasi 
dua arah; (5). Memperhatikan pembelajar sebagai individu yang belajar; dan (6). Pendidikan sebagai 
suatu industri. Salah satu bentuk pembelajaran dalam Pendidikan Jarak Jauh adalah dengan sistem 
Pembelajaran Jarak Jauh berbasis web. Ini merupakan suatu pertemuan antara tiga perkembangan 
teknologi dan tradisi, yaitu : Distance Learning, computer-conveyed education, dan teknologi internet 
(internet technology).  

Pendidikan Jarak Jauh dikembangkan pertama kali di Amerika Serikat, Perancis, Jerman, 
dan Inggris pada pertengahan tahun 1800. Pada tahun 1840, Sir Isac Pitman mengajar jarak jauh 
menggunakan surat. Dan pada tahun 1980 an, International Correspondence Schools (ICS) 
membangun metode perkuliahan “home-study course” yang pada saat itu dikarenakan faktor 
keamanan pada era itu. Sedangkan di Indonesia Pendidikan jarak jauh pertama kali diperkenalkan di 
Indonesia melalui pembukaan Universitas Terbuka (UT) pada tahun 1984. Universitas Terbuka (UT) 
merupakan institusi pendidikan tinggi yang menerapkan sistem pendidikan jarak jauh dengan 
penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang pendidikan jarak jauh tersebut. 
Salah satu bentuk teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan UT menunjang pendidikan 
jarak jauh tersebut adalah e-learning yang berbasis Learning Moodle System (LMS).  
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Gambar 1. E-learning yang berbasis Learning Moodle System (LMS) 

 
E-learning merupakan suatu sistem pendidikan modern dari konvensional ke dalam bentuk 

digital menggunakan internet atau media jaringan komputer lain (Inggriyani et al., 2019). E-learning 
juga merupakan pembelajaran dengan menggunakan jasa bantuan perangkat elektronika (Rusman 
et al., 2012). Dimana hal ini memungkinkan suatu pembelajaran yang bisa terjadi tanpa harus 
bertatap muka di dalam sebuah ruangan kelas. E-learning merupakan pendekatan inovatif untuk 
mendistribusikan desain yang baik pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, interaktif, dan 
pembelajaran untuk setiap orang, kapan saja dengan menggunakan atribut-atribut dan sumber-
sumber dari bermacam teknologi digital dalam materi pembelajaran tersebut cocok untuk 
pembelajaran terbuka, fleksibel, dan lingkungan pembelajaran (Maudiarti, 2018).  

Dalam penerapannya. pembelajaran e-Learning merupakan sebuah pembelajaran jarak 
jauh yang pembelajaran secara langsung dan mengedepankan pembelajaran mandiri yaitu berbasis 
web yang bisa diakses melalui jaringan internet (Rizal, 2019). Suatu aplikasi untuk mendukung 
pembelajaran e-learning adalah Moodle berbasis LMS (Learning Management System)(Rizal, 2019).  

Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment (Moodle) pada awalnya 
dikembangkan oleh Martin Dougiamas untuk membantu pendidik untuk membuat 
kursus online dengan fokus pada interaksi dan konstruksi kolaboratif konten, dan dalam evolusi 
terus-menerus. Aplikasi Moodle merupakan salah satu perangkat LMS yang sangat mudah 
digunakan karena menyediakan fitur e-learning yang dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan 
sebagai Penunjang pembelajaran. 

 
Gambar 2. Tampilan Moodle berbasis Learning Moodle System (LMS) 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Dougiamas&usg=ALkJrhgEs8wSjQpCgJ0QGb67wB4gooaJTA
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Moodle merupakan bentuk inovasi dalam pembelajaran jarak jauh (Herayanti et al., 2017a; 
Nuriyanti & Utami, 2013; Rizal, 2019). Selain itu, layanan moodle yang berbasis web mampu 
memberikan bantuan dalam kegiatan pembelajaran secara online (Herayanti et al., 2017b; Rizal, 
2019). Hal ini akan mampu menimbulkan kreativitas bagi mahasiswa (Harahap, 2015). Hal ini bisa 
terjadi dikarenakan siswa dapat menggali secara lebih dalam dan luas, pencarian informasi juga 
tidak terhalang tempat dan waktu (Wijaya & Lubis, 2018). E-learning berbasis moodle ini bisa juga 
mengasah keahlian pengajar untuk memperluas sumber belajar (Wahid & Luhriyani, 2015; Yuniawati 
et al., 2021)  

Moodle terdiri dari empat konsep utama yaitu : paham konstruktif, konstruksi, konstruktif 
sosial, terpisah dan terhubung (Wijaya & Lubis, 2018). Konsep moodle ini  sendiri nantinya akan 
diadakan beberapa pertemuan, dua pertemuan untuk pemberian materi, dan satu pertemuan untuk 
latihan (Herayanti et al., 2017b). Untuk teknis pelaksanaannya di moodle terdapat beberapa fitur 
yaitu ada fitur tugas, kuis, obrolan, kolaborasi, dan fitur untuk mengupload dari bermacam-macam 
format materi pembelajaran (Tiantong & Teemuangsai, 2013). Berdasarkan latar belakang diatas, 
makan tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui efektivitas e-learning berbasis LMS pada 
Pembelajaran Jarah Jauh (PJJ) UT pada mata kuliah metode statistika. 
 
METODE PENELITIAN  

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Sedangkan sampel dari penelitian ini adalah 
mahasiswa yang mengambil mata kuliah metode statistika 06 dan 07. Pengambilan sampel 
dilakukan secara convenience sampling. Banyaknya mahasiswa yang mengambil metode statistika 
06 ada 47 orang dan yang mengambil kuliah metode statistika 07 ada 47 orang. Kedua kelas 
tersebut menggunakan e-learning moodle berbasis LMS. Instrumen yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah tes. Tes diberikan di akhir kegiatan pembelajaran. Analisis yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah statistika deskriptif dan analisis parametrik. Analisis parameter yang 
digunakan adalah 1) uji ketercapaian rata-rata (one sample T-Test); dan 2) uji proporsi. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penerapan Pembelajaran Jarak Jauh yang dilakukan UT telah membuka horison baru 
berupa tantangan dan kemungkinan lahirnya inovasi dan aplikasi IPTEK yang cocok untuk 
memperluas kesempatan dan layanan pendidikan yang merata, bermutu, dan sesuai dengan 
tuntutan pribadi dan pembangunan, dan dengan biaya yang umumnya terjangkau oleh anggota 
masyarakat yang memerlukannya. Sehingga seluruh lapisan masyarakat dan dari wilayah manapun 
dapat mengenyam suatu pendidikan. Hal ini seperti yang ditujukan dalam gambar 3 berikut ini. 
Dimana mahasiswa yang mengikuti kegiatan tutorial ini tidak hanya berasal dari satu tempat saja. 

 
Gambar 3. Asal Mahasiswa Yang Mengikuti Kegiatan Tutorial. 
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Kegiatan tutorial ini dilakukan selama 8 kali pertemuan kurang lebih selama 2 bulan. Berikut 
ini adalah bentuk tampilan kegiatan tutorial metode statistika yang dilakukan dengan e-learning 
moodle berbasis LMS. 

 

  
Gambar 4. Tampilan Moodle dalam Pembelajaran 

Dalam setiap kegiatan moodle terdapat kegiatan perkenalan, presensi kehadiran, diskusi, 
dan tugas. Hal ini bisa dilihat dari gambar 4 diatas. Tabel berikut ini adalah hasil statistika deskriptif 
nilai mahasiswa yang mengikuti kegiatan tutorial metode statistika 06 dan metode statistika 07. 

 
Tabel 1. Hasil Statistika Diskriptif 

 N Min Max Mean 
Std. 

Deviation Variance 
Median 

Metode_Statistika_06 47 .00 99.25 87.9096 30.03996 902.399 78.0000 

Metode_Statistika_07 47 .00 98.13 84.6585 34.37562 1181.683 80.5400 

Valid N (listwise) 47       

 
Dari hasil tabel tersebut terlihat bahwa rata-rata hasil kegiatan tutorial metode statistika 06 

adalah 87.9096 dan rata-rata hasil kegiatan tutorial metode statistika 07 adalah 84.6585. Sedangkan 
mediannya dari mahasiswa yang mengikuti kegiatan tutorial metode statistika 06 adalah 78.00. Hal 
ini berarti 50% mahasiswa yang mengikuti kegiatan tutorial metode statistika 06 memiliki nilai diatas 
78. Sedangkan, mediannya dari mahasiswa yang mengikuti kegiatan tutorial metode statistika 07 
adalah 80.54. Hal ini berarti 50% mahasiswa yang mengikuti kegiatan tutorial metode statistika 07 
memiliki nilai diatas 84.65. 
Keaktifan mahasiswa selama mengikuti kegiatan tutorial ini dapat dilihat pada gambar berikut ini. 
Keaktifan ini dilihat dari hasil absensi, diskusi, dan pengumpulan tugas. 
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Gambar 5. Keaktifan Mahasiswa yang Mengikuti Kegiatan Tutorial Online. 

Untuk menguji keefektifan pembelajaran jarak jauh dengan e-learning moodle berbasis LMS 
terhadap penguasaan mata kuliah metode statistika mahasiswa, peneliti menggunakan analisis 
secara statistik inferensial, yaitu 1) uji ketercapaian rata-rata; dan 2) uji proporsi. 

Uji Ketercapaian Rata-rata terhadap hasil penguasaan mata kuliah metode statistika 
menggunakan uji satu pihak, yaitu Uji one sample t-test. Berikut ini adalah hasil Uji one sample t-test 
dengan berbantuan SPSS. 

Tabel 2. One-Sample T-Test 

 

Test Value = 75 

T df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Metode_Statistika_06 -
3.90

0 

46 .000 -7.09043 -5.9105 -8.2704 

Metode_Statistika_07 -
3.06

2 

46 .015 -0.34149 -0.4345 -.2484 

 
Adapun hipotesis dalam uji Uji one sample t-test yaitu : 
Ho : Rata-rata penguasaan mata kuliah metode statistika mahasiswa kurang dari 75 
Ha : Rata-rata penguasaan mata kuliah metode statistika mahasiswa lebih dari 75 
 
Dari hasil tabel di atas diperoleh bahwa nilai Sig. (2-tailed) data penguasaan mata kuliah 

metode statistika mahasiswa kelas 06 = 0.000 < 
0.05

2
. Hal ini berarti terima Ha dan tolak Ho. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata penguasaan mata kuliah metode statistika mahasiswa 
kelas 06 lebih dari 75. Selain itu, nilai Sig. (2-tailed) data penguasaan mata kuliah metode statistika 

mahasiswa kelas 07 = 0.015 < 
0.05

2
. Hal ini berarti terima Ha dan tolak Ho. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa rata-rata penguasaan mata kuliah metode statistika mahasiswa kelas 07 lebih 
dari 75. 

Untuk menguji apakah penguasaan mata kuliah metode statistika setiap mahasiswa tuntas 
maka digunakan uji proporsi. Kemampuan penguasaan mata kuliah metode statistika mahasiswa 
dikatakan tuntas jika, secara individual memenuhi syarat ketuntasan yang telah ditetapkan menurut 
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Bloom (Nerru et al., 2013; Winkel, 1999) yaitu apabila 80 % mahasiswa mencapai KKM. Uji 
ketuntasan klasikal yang digunakan adalah uji satu pihak. Hipotesis statistiknya sebagai berikut: 

Ho : π ≤ πo  : Proporsi mahasiswa yang mengambil mata kuliah metode statistika 
mencapai nilai 75 belum melampaui 80 %. 

 Ha : π > πo : Proporsi mahasiswa yang mengambil mata kuliah metode statistika 
mencapai nilai 75 telah melampaui 80 %. 

 
Rumus yang digunakan untuk menghitung ketuntasan proporsi adalah sebagai berikut.  

Z = 

𝑥

𝑛
−𝜋𝑜

√
𝜋𝑜(1−𝜋𝑜)

𝑛

 

Keterangan :  

𝑥

𝑛
= proporsi sampel 

z  : nilai statistik hasil perhitungan 

πo : proporsi yang ditetapkan (80 %) 

Selanjutnya hasil tersebut dibandingkan dengan nilai z tabel dengan kriteria pengujian 5%. 
Jika zhitung  > z(0,5-α) maka Ho ditolak akibatnya Ha diterima, artinya ketuntasan proporsi melampaui 
80%. Hasil yang diperoleh dari uji coba adalah sebagai berikut: 

1. Untuk Mata kuliah Metode Statistika Kelas 06 
-  Jumlah mahasiswa Metode Statistika Kelas 06 yang nilainya lebih dari 75 (x) = 44 

mahasiswa 
-    Jumlah total mahasiswa Metode Statistika Kelas 06 = 47 
-    Nilai proporsi yang dihipotesiskan (πo) = 80 % = 0,8 
 

Maka  Z = 

𝑥

𝑛
−𝜋𝑜

√
𝜋𝑜(1−𝜋𝑜)

𝑛

   = 
44

47
−0.8

√
0.8(1−0.8)

47

  = 
0.1148

0.0583
 = 1.971. 

 
Dengan menggunakan taraf signifikan 5 % maka diperoleh ztabel =  1,65, berarti zhitung > ztabel  
maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya proporsi ketuntasan mahasiswa Metode Statistika 
Kelas 06 secara proporsi lebih dari 80 %. 

2. Untuk Mata kuliah Metode Statistika Kelas 07 
-  Jumlah mahasiswa Metode Statistika Kelas 07 yang nilainya lebih dari 75 (x) = 43 

mahasiswa 
-    Jumlah total mahasiswa Metode Statistika Kelas 07 = 47 
-    Nilai proporsi yang dihipotesiskan (πo) = 80 % = 0,8 
 

Maka  Z = 

𝑥

𝑛
−𝜋𝑜

√
𝜋𝑜(1−𝜋𝑜)

𝑛

   = 
43

47
−0.8

√
0.8(1−0.8)

47

  = 
0.1149

0.0583
 = 1.971. 

 
Dengan menggunakan taraf signifikan 5 % maka diperoleh ztabel =  1,65, berarti zhitung > ztabel  
maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya proporsi ketuntasan mahasiswa Metode Statistika 
Kelas 07 secara proporsi lebih dari 80 %. 
Berdasarkan hasil analisis data diatas dapat simpulkan bahwa kegiatan tutorial mata kuliah 

metode statistika dengan menggunakan e-learning moodle berbasis LMS adalah efektif.  Hal ini 
senada dengan hasil temuan El-Bakry, H & Mastorakis (2009) yang menyebutkan bahwa 
penggunaan e-learning merupakan revolusi belajar dengan menggunakan teknologi terbaru 
sehingga menghasilkan pembelajaran yang efektif dan efisien. Hal yang sama juga disebutkan 
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dalam penelitian Zyainuri & Marpanaji (2013) juga menyatakan bahwa keefektifan penggunaan 
media pembelajaran e-learning moodle mempermudah peserta didik yang sedang melakukan 
prakerin dapat diketahui dari meningkatnya hasil belajar. Hal senada juga diungkapkan oleh Singh et 
al., (2005) yang menyebutkan bahwa e-Learning dapat memberikan alternatif pendidikan yang lebih 
unggul dari perkuliahan tradisional, e-Learning juga dapat menjadi model bagi siswa tentang 
bagaimana menjadi pelajar mandiri yang mandiri, yang dapat membantu mereka menjadi ‘pelajar 
sepanjang hayat’. 
 
KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil diatas, maka disimpulkan bahwa penggunaan e-learning moodle  
berbasis LMS pada Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) UT pada kegiatan tutorial mata kuliah metode 
statistika sangat efektif. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran bagaimana seorang guru dari salah satu sekolah luar biasa (SLB) di 
Yogyakarta memandang mitos-mitos matematika. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode 
studi kasus (case study). Instrumen utama pada penelitian ini adalah peneliti sendiri, selain itu angket Pandangan Guru 
tentang Mitos Matematika, dokumen berupa laporan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan laporan Home Visit, serta 
pedoman wawancara. Pertama, dilakukan kajian terhadap sumber jurnal-jurnal untuk menemukan mitos-mitos yang ada. 
Kemudian, berdasarkan temuan tersebut dikembangkan instrumen angket Pandangan Guru tentang Mitos Matematika. 
Setelah subjek mengisi angket tersebut dilakukan wawancara untuk pendalaman pendapat subjek. Selain itu, peneliti 
melakukan analisis terhadap dokumen yang ada untuk memperkuat kesimpulan yang diambil. Subjek pada penelitian ini 
adalah seorang guru SMP dan SMA dari sekolah luar biasa di Yogyakarta. Subjek adalah guru yang sudah 30 tahun 
menjadi guru di sekolah luar biasa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa subjek memandang adanya kebenaran 
dari beberapa mitos-mitos tersebut berdasarkan pengalamannya di sekolah. 
 
Kata Kunci:  Mitos matematika, guru, sekolah luar biasa, pendidikan matematika.  

 
PENDAHULUAN 

Sekolah Luar Biasa (SLB) adalah sekolah khusus bagi anak usia sekolah yang memiliki 
“kebutuhan khusus.” Menurut Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional Tahun 1993, 
Lembaga pendidikan SLB adalah lembaga pendidikan yang bertujuan membantu peserta didik yang 
menyandang kelainan fisik dan/ atau mental, perilaku dan sosial agar mampu mengembangkan 
sikap, pengetahuan dan keterampilan sebagai pribadi maupun anggota masyarakat dalam 
mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar serta dapat 
mengembangkan kemampuan dalam dunia kerja atau mengikuti pendidikan lanjutan. Sementara itu, 
anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki kelainan atau penyimpangan dari kondisi 
rata-rata anak normal pada umumnya, seperti keadaan fisik, mental, maupun karakteristik perilaku 
sosialnya (Farrel, 2013). Sementara itu, kategori anak yang membutuhkan pendidikan khusus 
sebagai: anak tunanetra, anak tunarungu, anak tunagrahita, dan anak cacat fisik serta berbakat 
(Abdullah, 2013; Hallahan et. al., 2014). 

Guru memiliki peranan yang penting dalam perkembangan siswa, baik siswa berkebutuhan 
khusus atau tidak. Selain pengetahuan guru dalam mata pembelajaran dan mengajar, sikap guru 
juga mempengaruhi sikap siswa dalam belajar (Getie, 2020). Kemudian, Guru memiliki peran 
penting dalam komunikasi kelas, pengelolaan perilaku kelas, dan pencapaian tujuan pengajaran 
(Gelisli, 2007). Guru menjalankan sembilan peran yaitu sebagai pengontrol, asesor, penyelenggara/ 
manajer, pendorong/ motivasi, peserta, nara sumber/ informan, fasilitator, demonstrator, dan 
sebagai pemandu (Rindu & Ariyanti, 2017). Guru harus mengatur lingkungan kelas yang kondusif 
karena hal itu merupakan salah satu aspek yang dapat menimbulkan kesulitan bagi siswa (Dila & 
Zanthy, 2020). Salah satu pembelajaran yang dipengaruhi oleh sikap guru di kelas adalah 
matematika. Guru memiliki dampak yang besar terhadap perkembangan keyakinan dan sikap positif 
siswa terhadap matematika (Khan & Haider, 2019). Siswa yang memiliki miskonsepsi dikarenakan 
pembelajaran yang salah akan mengalami dalam memahami materi secara mendalam. Hal ini 
dikarenakan matematika memiliki sifat yang saling terkait antar materinya (Fitriani & Rohaeti, 2020). 

Beberapa ahli menyatakan bahwa tidak hanya pengetahuan guru yang mempengaruhi 
praktik guru saat mengajar, tetapi juga keyakinan guru (Campbell et al., 2014; Schoen et al., 2019). 
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Walaupun, hubungan antara keyakinan guru dan praktik kelas mereka adalah suatu hal yang 
kompleks (Beswick, 2005). Bahkan, praktik kelas yang terlihat serupa mungkin memiliki hasil yang 
berbeda tergantung pada keyakinan yang mendasari guru (Beswick, 2007). Guru secara individu 
dapat memegang keyakinan yang berbeda tentang matematika di sekolah, dan sebagai disiplin, dan 
dapat membawa keyakinan yang bertentangan tentang pembelajaran matematika ke kelas, 
sehingga mempengaruhi lingkungan kelas (Beswick, 2012). Oleh karena itu, pengetahuan guru yang 
memadai dan keyakinan guru yang baik adalah dua hal yang penting dimiliki guru agar praktik 
pengajaran matematika dapat berjalan dengan baik. 

Salah satu yang mempengaruhi keyakinan guru adalah keyakinan guru terhadap mitos 
matematika. Ada banyak sumber yang menyebabkan berkembangnya mitos seperti dari mulut ke 
mulut, menyimpulkan sebab akibat dari korelasi, keinginan untuk jawaban mudah dan perbaikan 
cepat, persepsi dan memori selektif, pengalaman pribadi, melebih-lebihkan kebenaran, dan 
kebingungan terminologi (Lilienfeld et al., 2009). Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya 
(Barlow & Reddish, 2006; Frank, 1990; Phelps-Gregory et al., 2020) menunjukkan bahwa ada guru 
matematika yang mungkin memiliki keyakinan tentang matematika yang berpotensi menghambat 
mereka, sering kali disebut dengan “mitos matematika.” Ketika kesan atau keyakinan yang salah 
tentang matematika ditetapkan, semua ide lain tentang matematika diterima atau ditolak 
berdasarkan keselarasannya dengan kesan yang diterima ini (Skott, 2001). 

Perilaku guru di kelas saat mengajar dan menghadapi siswa sangat dipengaruhi oleh 
keyakinan mereka. Keyakinan guru mempengaruhi apa yang mereka capai di kelas mereka, sikap 
mereka, dan keyakinan pembelajar mereka (Gilakjani & Sabouri, 2017). Hubungan tersebut ada 
sehingga guru yang memegang mitos matematika yang salah tersebut akan mempengaruhi siswa. 
Mitos tersebut berpotensi berbahaya bagi orang yang memegangnya karena keyakinan seperti itu 
tentang matematika dapat menyebabkan kesan yang salah tentang bagaimana matematika 
dilakukan. Oleh karena itu, perlu adanya pendalaman bagaimana pandangan guru tentang mitos-
mitos matematika tersebut. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 

1. Mengungkap beberapa mitos-mitos yang muncul tentang matematika berdasarkan literatur. 
2. Mendeskripsikan bagaimana pandangan guru matematika SLB terhadap mitos matematika. 

 
METODE PENELITIAN  

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Data yang dihasilkan dari penelitian 
ini adalah data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 
dapat diamati (Tanzeh, 2011). Hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi 
(Sugiyono, 2010). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan observasi, 
dokumentasi, dan wawancara. Observasi dilakukan untuk melihat bagaimana guru di kelas, 
kemudian dokumentasi dilakukan untuk melihat data-data yang mendukung dalam penelitian ini. 
Selanjutnya, wawancara untuk memperdalam pembahasan pandangan guru tentang mitos 
matematika.  

Peneliti merupakan instrumen kunci pada penelitian ini. Instrumen lain yang digunakan 
adalah observasi yang dilakukan secara Online untuk mengamati keadaan secara tidak langsung 
dalam proses pelaksanaan pembelajaran melalui laporan PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh) dan 
laporan Home Visit dikarenakan adanya Covid-19. Kemudian, dokumentasi yang digunakan adalah 
hasil dari angket Persepsi Guru terhadap Mitos Matematika. Angket ini dikembangkan dari penelitian 
Frank (1990) tentang pandangan calon guru terhadap mitos matematika. Angket ini memiliki sistem 
penskoran 1-5, yaitu sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Guru memberikan skor persetujuan 
terhadap setiap pernyataan mitos-mitos matematika. Selanjutnya, dilakukan wawancara dengan 
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guru tersebut untuk mendalami pandangan guru tentang mitos-mitos matematika tersebut. 
Wawancara dilakukan berdasarkan hasil angket Persepsi Guru terhadap Mitos Matematika. 

 Subjek pada penelitian ini adalah seorang guru dari sekolah luar biasa di Yogyakarta. Guru 
tersebut merupakan guru matematika SLB yang memiliki pengalaman mengajar di SLB selama 30 
tahun. Guru tersebut mengampu seluruh kelas dari SMP dan SMA. Hal ini dikarenakan jumlah siswa 
SMP dan SMA SLB yang sedikit, yaitu 10 orang untuk seluruh siswa SMP dan SMA. SLB tersebut 
memiliki fokus kepada siswa tunarungu (kelainan pendengaran) akan tetapi terdapat siswa yang 
memiliki kelainan lain seperti tunagrahita. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pembahasan pada artikel ini adalah jawaban dari tujuan penelitian, yaitu (1) mengungkap 
beberapa mitos-mitos yang muncul tentang matematika berdasarkan literatur dan (2) mendeskripsikan 
bagaimana pandangan guru matematika SLB terhadap mitos matematika. 

Salah satu penelitian tentang mitos matematika yang sangat berpengaruh adalah Frank 
(1990) yang menemukan 12 mitos-mitos matematika yang dipercayai oleh calon guru matematika. 
Kemudian, berdasarkan kajian lebih lanjut yang mengungkapkan mitos matematika yang lain seperti 
pada Tabel 1 di bawah ini.  
 

Tabel 1. Mitos-mitos Matematika Berdasarkan Kajian Literatur 
No Mitos Matematika Sumber 

1 Ada orang memiliki pemikiran matematika, dan ada yang 
tidak. 

Frank (1990) 

2 Matematika membutuhkan logika, bukan intuisi. Frank (1990) 

3 Kita harus selalu tahu bagaimana kita mendapatkan 
jawaban yang benar. 

Frank (1990) 

4 Matematika membutuhkan daya ingat yang baik. Frank (1990) 

5 Ada cara terbaik untuk mengerjakan soal matematika. Frank (1990) 

6 Matematika dilakukan dengan bekerja secara intens 
hingga masalah tersebut terselesaikan. 

Frank (1990) 

7 Pria lebih baik dalam matematika daripada wanita. Frank (1990) 

8 Selalu penting untuk mendapatkan jawaban yang benar-
benar tepat. 

Frank (1990) 

9 Matematikawan menyelesaikan masalah dengan cepat di 
pikiran mereka. 

Frank (1990) 

10 Ada kunci ajaib dalam melakukan matematika. Frank (1990) 

11 Matematika tidak kreatif. Frank (1990) 

12 Menghitung dengan jarimu itu hal yang buruk. Frank (1990) 

13 Matematika merupakan hafalan rumus-rumus. Altıntaş & İlgün 
(2017) 

14 Matematika adalah ilmu yang paling sulit untuk dipelajari. Nasir (2017) 

15 Kebenaran matematika adalah kebenaran mutlak. Prabowo (2009) 

16 Matematika adalah ilmu abstrak dan tidak berhubungan 
dengan realitas. 

Schoenfeld & Sloane 
(2016) 

17 Matematika adalah ilmu yang identik dengan 
menghitung. 

Mulhamah (2018) 

18 Belajar matematika lebih mementingkan kemampuan 
dibandingkan usaha. 

McLeod (1992) 

19 Semua lulusan matematika akan menjadi guru. Fernandez (2018) 
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Terlihat dari Tabel 1 bahwa salah satu penelitian yang popular tentang mitos matematika 
dilakukan oleh Frank (1990). Pada penelitian tersebut, Frank (1990) menemukan 12 keyakinan 
tentang matematika yang memberikan efek negatif sehingga disebut dengan mitos matematika. 
Penelitian tersebut dilakukan kepada calon guru matematika. Berdasarkan penelitian tersebut 
dikembangkan angket Persepsi Guru terhadap Mitos Matematika yang berisikan 20 pernyataan 
tentang mitos matematika.  

Berdasarkan penskoran pada angket dan jawaban guru pada saat wawancara mendalam 
maka diketahui deskripsi pandangan subjek guru pada mitos matematika adalah sebagai berikut: 

1. Ada orang memiliki pemikiran matematika, dan ada yang tidak. Pada mitos ini, guru 
memberikan skor 4 yaitu setuju dengan mitos tersebut. Guru beralasan bahwa ada beberapa 
orang yang lahir dengan logika dan ada yang terlahir dengan tidak berlogika. Guru tersebut 
berpandangan bahwa matematika tidaklah untuk semua orang karena dia merasa ilmu 
matematika tidak memberi efek untuk di kehidupan siswa tersebut. Guru memberikan contoh 
pada siswa yang mengalami tunagrahita, yaitu anak yang mengalami keterbelakangan 
mental. 

2. Matematika membutuhkan logika, bukan intuisi. Pada mitos ini guru memberikan skor 5, yaitu 
sangat setuju. Guru beralasan bahwa matematika adalah ilmu eksak yang penalarannya 
menggunakan logika. Dia menyatakan bahwa matematika merupakan ilmu yang pasti 
sehingga logika dalam menyelesaikan soal adalah yang utama. Intuisi dianggap sebagai 
sesuatu yang kira-kira dalam matematika dan tidak memiliki dasar yang kuat. Dia memberi 
contoh bagaimana siswa berkebutuhan khusus akan lebih mengerti jika menyelesaikan 
dengan logika dari pada intuisi. 

3. Kita harus selalu tahu bagaimana kita mendapatkan jawaban yang benar. Pada mitos ini guru 
memberikan skor 5, yaitu sangat setuju. Guru beralasan bahwa jawaban matematika hanya 
ada satu jawaban yang benar dan menyelesaikan soal menggunakan logika. Dia beralasan 
siswa berkebutuhan khusus akan mengetahui jawaban dari suatu soal setelah dia mampu 
untuk mengetahui bagaimana atau cara dia mendapatkan jawaban tersebut. Jawaban 
tersebut akan secara runtut dituliskan tanpa ada langkah yang hilang dikarenakan siswa akan 
mengalami kesulitan melakukan lompatan langkah. Selain itu, Langkah yang runtut tersebut 
diharapkan membantu siswa saat menghadapi ujian. 

4. Matematika membutuhkan daya ingat yang baik. Pada mitos ini guru memberikan skor 3, 
yaitu cukup setuju. Dia beralasan bahwa matematika bukanlah ilmu sosial yang harus 
menghafal. Akan tetapi jika siswa tidak mampu untuk mengingat dengan baik, maka dia tidak 
akan mampu menyelesaikan persoalan. Siswa berkebutuhan khusus yang tidak memiliki daya 
ingat akan mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan hari-hari, apalagi saat melakukan 
pembelajaran matematika. 

5. Ada cara terbaik untuk mengerjakan soal matematika. Pada mitos ini guru memberikan skor 
3, yaitu cukup setuju. Dia beralasan bahwa guru harus memberikan cara terbaik yang mudah 
untuk mengerjakan soal matematika. Dia menyarankan cara jembatan keledai yang mudah 
untuk diingat oleh otak kita. Siswa berkebutuhan khusus mengalami kesulitan jika harus 
menyelesaikan soal yang rumit dengan bahasa yang rumit. Hal ini diharapkan dengan cara 
terbaik dalam menyelesaikan soal, siswa akan mampu menyelesaikan ujian dengan baik. 
Oleh karena itu, tugas guru adalah dengan memberikan cara yang terbaik untuk 
menyelesaikan soal. 

6. Matematika dilakukan dengan bekerja secara intens hingga masalah tersebut terselesaikan. 
Pada mitos ini guru memberikan skor 5, yaitu sangat setuju. Guru beralasan bahwa ilmu 
eksak termasuk matematika memang bekerja secara intens karena apabila terputus sebagian 
akan kesulitan untuk berikutnya. Memori berpikir dari beberapa siswa berkebutuhan khusus 
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kurang mampu untuk melanjutkan pembahasan pada saat pembelajaran yang belum selesai. 
Bahkan terkadang pembahasan yang telah selesai juga terlupakan. Jika siswa tidak 
menyelesaikan soal hingga tuntas, maka akan ada kemungkinan dia akan lupa dan 
mengalami kesulitan jika diminta untuk membuka kembali untuk menuntaskan. Oleh karena 
itu, siswa harus menyelesaikan soal sampai selesai sehingga dapat digunakan kembali untuk 
soal yang mirip selanjutnya. 

7. Pria lebih baik dalam matematika daripada wanita. Pada mitos ini guru memberikan skor 2, 
yaitu tidak setuju. Guru beralasan bahwa kemampuan matematika tergantung dari 
kemampuan masing-masing. Selain itu, berpikir dan logika orang tidak sama namun tidak 
berhubungan dengan gender seseorang. 

8. Penting untuk selalu mendapatkan jawaban yang benar-benar tepat. Pada mitos ini guru 
memberikan skor 5, yaitu sangat setuju. Guru beralasan bahwa jawaban matematika 
merupakan jawaban yang tepat adalah sangat perlu dan sangat penting. Dia menyatakan 
bahwa jawaban siswa harus tepat apalagi saat melakukan ujian di sekolah. Hal ini karena 
penilaian uijan hanya melihat kebenaran jawaban dari siswa. 

9. Matematikawan menyelesaikan masalah dengan cepat di pikiran mereka. Pada mitos ini guru 
memberikan skor 5, yaitu sangat setuju. Guru beralasan bahwa seorang matematikawan 
sudah terbiasa dengan soal eksak sehingga dalam menjawab secara cepat. Selain itu, dia 
juga beralasan bahwa pada persoalan yang dihadapi matematikawan hanya ada 1 jawaban. 
Para matematikawan akan secara cepat mengingat kembali dari memorinya dan melakukan 
perhitungan untuk menyelesaikan soal secara cepat dalam pikiran mereka. Dia menyatakan 
bahwa matematikawan adalah kumpulan orang-orang yang berbakat di matematika sehingga 
mereka sudah memiliki “pemikiran matematika” maka melakukan penyelesaian soal tidak 
akan membutuhkan waktu yang lama. 

10. Ada kunci ajaib dalam melakukan matematika. Pada mitos ini guru memberikan skor 1, yaitu 
sangat tidak setuju. Dia beralasan bahwa jika kunci ajaib dalam melakukan matematika ada, 
dia akan sangat senang dan ingin memilikinya. Hal tersebut akan mempermudah dirinya 
dalam melakukan pengajaran kepada siswa di kelas. Akan tetapi dia beralasan bahwa hal 
tersebut tidak ada. 

11. Matematika tidak kreatif. Pada mitos ini guru memberikan skor 2, yaitu kurang setuju. Dia 
beralasan bahwa pandangan tentang matematika tidak bisa hanya ditentukan oleh satu orang 
saja. Dia menganggap jika hal ini tergantung siapa dan dari mana orang menilai. Selain itu, 
hal ini tergantung siapa yang melakukan matematika. Matematika merupakan mata pelajaran 
yang menuntut guru untuk selalu berpikir mendalam dan berkreasi untuk mampu memberikan 
yang terbaik bagi siswanya. Oleh karena itu, jika guru yang mengajarkan matematika kreatif 
maka matematika akan mengikuti begitu juga sebaliknya. 

12. Menghitung dengan jarimu itu hal yang buruk. Pada mitos ini guru memberikan skor 3, yaitu 
cukup setuju. Dia beralasan bahwa penghitungan menggunakan jari bergantung dari usia 
berapa ilmu itu akan diberikan. Siswa taman kana-kanak dan sekolah dasar misalnya, sangat 
disarankan untuk menghitung menggunakan jari. Hal ini karena akan membantu tumbuh 
kembang anak dalam berhitung. Jika siswa SMA misalnya, maka diusahakan untuk tidak 
melakukan hal tersebut karena pokok bahasan mereka sudah mulai abstrak. 

13. Matematika merupakan hafalan rumus-rumus. Pada mitos ini guru memberikan skor 3, yaitu 
cukup setuju. Dia beralasan bahwa matematika bukan sekedar hafalan rumus, tetapi 
memahami konsep. Akan tetapi ada bagian yang siswa harus mengingat rumus-rumus dalam 
menyelesaikan soal. Walaupun begitu, tanpa pemahaman konsep siswa tidak akan mampu 
untuk menggunakan rumus tersebut sehingga tidak mampu untuk menyelesaikan soal. 
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14. Matematika adalah ilmu yang paling sulit untuk dipelajari. Pada mitos ini guru memberikan 
skor 4, yaitu setuju. Dia beralasan bahwa matematika akan cenderung sulit karena siswa 
sudah menganggapnya rumit, harus menghafal rumus, dan menghitung. Siswa akan 
mengalami kesulitan dalam pembelajaran dikarenakan adanya ketunaan yang mereka hadapi. 
Kemudian, citra matematika yang negatif menjadi momok bagi siswa dan orang tua siswa. 

15. Kebenaran matematika adalah kebenaran mutlak. Pada mitos ini guru memberikan skor 5, 
yaitu sangat setuju. Dia beralasan bahwa dalam matematika sebuah soal hanya memiliki satu 
jawaban yang benar, tetapi bisa melalui langkah yang berbeda. Dia menyatakan bahwa pada 
setiap soal ujian akan memiliki satu jawaban yang benar. Oleh karena itu, dia menyatakan 
bahwa kebenaran pada matematika adalah kebenaran yang mutlak yang tidak bisa diubah 
lagi. 

16. Matematika adalah ilmu abstrak dan tidak berhubungan dengan realitas. Pada mitos ini guru 
memberikan skor 5, yaitu sangat setuju. Dia beralasan bahwa matematika adalah ilmu abstrak 
karena objek matematika berupa benda pikiran. 

17. Matematika adalah ilmu yang identik dengan menghitung. Pada mitos ini guru memberikan 
skor 4, yaitu setuju. Dia beralasan bahwa menghitung adalah bagian dari pembelajaran 
matematika. Selain itu, hal ini tergantung dengan soal yang ditanyakan. Jika siswa tidak 
mampu untuk menghitung maka dia tidak akan mampu untuk menyelesaikan soal. Kemudian, 
menghitung adalah bagian awal dati pembelajaran matematika jika siswa sudah mengalami 
kesulitan menghitung maka siswa akan sulit melakukan matematika tingkat lanjutan di 
sekolah. 

18. Belajar matematika lebih mementingkan kemampuan dibandingkan usaha. Pada mitos ini 
guru memberikan skor 3, yaitu cukup setuju. Guru beralasan bahwa siswa yang memiliki 
kemampuan matematika tinggi akan mencapai tingkat yang tinggi. Akan tetapi jika siswa 
tersebut tidak berusaha untuk memahami pokok bahasan selanjutnya, maka ada 
kemungkinan dia akan mengalami kesulitan. Oleh karena itu, usaha untuk belajar matematika 
juga memberikan pengaruh dalam pembelajaran matematika. 

19. Semua lulusan matematika akan menjadi guru. Pada ini guru memberikan skor 2, yaitu 
kurang setuju. Dia beralasan bahwa memang banyak lulusan matematika menjadi guru akan 
tetapi ada pekerjaan lain yang menggunakan lulusan matematika. Salah satu contohnya 
adalah teler bank, sekretaris, pegawai pemerintah lainnya, dan lain sebagainya walaupun 
kemungkinan besar akan memiliki saingan dari lulusan lainnya. 

 
KESIMPULAN  

Subjek guru pada penelitian ini kebanyakan menyetujui ke semua mitos matematika yang 
ditampilkan di sini. Guru memberikan alasan dari pendapatnya berdasarkan dari pengalaman mengajar, 
budaya, rekan kerja, dan pengalamannya dulu saat bersekolah. Dia sebagai guru memiliki kewajiban 
untuk mengajarkan matematika sesuai dengan tuntutan kurikulum. Para guru melihat mitos matematika 
sebagai momok nyata yang terjadi di kelas mereka. Beberapa alasannya adalah dikarenakan matematika 
sekolah terbatas oleh waktu, pokok bahasan, target pencapaian, dan adanya ujian. Selain itu, pada 
beberapa siswa berkebutuhan khusus, pembelajaran matematika di SLB bukanlah menjadi hal yang 
diutamakan. Siswa berkebutuhan khusus yang mengalami kesulitan dalam hal-hal berhubungan dengan 
kelangsungan hidup sehari-hari akan membuat guru lebih memfokuskan pendidikan pada keseharian 
dibandingkan yang lain. Guru merasa bahwa beberapa mitos matematika yang dijabarkan di atas benar 
adanya karena begitulah kenyataan yang dia hadapi di sekolah.  

Ada beberapa mitos matematika yang tidak disetujuinya atau kurang disetujui, yaitu pria 
lebih baik dalam matematika daripada wanita, ada kunci ajaib dalam melakukan matematika, 
matematika tidak kreatif, dan semua lulusan matematika akan menjadi guru. Pada mitos pria lebih 
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baik dalam matematika daripada wanita, guru melihat bahwa kesulitan matematika seperti ketunaan 
dapat terjadi kepada semua orang sehingga gender tidak akan memberi pengaruh. Pada mitos ada 
kunci ajaib dalam melakukan matematika, guru tidak menyetujui mitos tersebut walau dia berharap 
hal tersebut ada sehingga akan memudahkan siswa saat pembelajaran. Selain itu juga 
memudahkan guru untuk memberikan pembelajaran kepada siswa karena hanya membutuhkan satu 
kunci ajaib itu saja. Pada mitos matematika tidak kreatif, guru memandang bahwa kreativitas pada 
matematika tergantung dari siapa yang melakukannya. Jika orang yang berkemampuan rendah 
melakukan matematika, maka matematika tidak akan menjadi kreatif. Akan tetapi jika seorang 
matematikawan melakukan matematika, maka matematika tersebut akan menjadi ilmu yang penuh 
kreativitas. Kemudian, mitos yang karang disetujui oleh guru tersebut adalah semua lulusan 
matematika akan menjadi guru. Guru beralasan bahwa pekerjaan untuk lulusan matematika ada 
banyak, seperti teler bank, sekretaris perusahaan, pegawai negara, dan lain sebagainya. Pekerjaan 
dari seorang lulusan matematika tergantung dari bagaimana dia membawa diri dalam pergaulannya, 
tidak hanya ditentukan dari pilihan jurusannya. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai kemampuan koneksi matematis serta self efficacy dalam 
pembelajaran matematika. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini yaitu studi pustaka. Memahami 
keterkaitan antar konsep matematika merupakan  salah satu tujuan pembelajaran matematika di SMA. Memahami 
keterkaitan antar konsep tersebut bisa disebut dengan koneksi matematis. Kemampuan koneksi matematis merupakan 
kemampuan untuk menghubungkan antar konsep dalam matematika maupun dengan kehidupan sehari-hari. Dalam 
National Council of Teacher of Mathematics disebutkan bahwa pembelajaran matematika diharapkan mampu 
mengembangkan banyak kemampuan, salah satunya kemampuan koneksi matematis. Tulisan ini akan menjelaskan 
mengenai kemampuan koneksi matematis yang termasuk kedalam salah satu tujuan pembelajaran matematika serta 
akan membahas mengenai Self Efficacy yang dapat membentuk kemampuan koneksi matematis siswa. 
 
Kata Kunci:  Koneksi Matematis, Self Efficacy, Pembelajaran Matematika 

 
PENDAHULUAN 

Matematika merupakan mata pelajaran yang mempunyai topik yang saling berhubungan 
satu dengan yang lainnya. Sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran siswa harus mampu 
menghubungkan keterkaitan antar kosep tersebut dalam menyelesaikan permasalahan matematis. 
Kemampuan untuk menghubungkan antar konsep dalam matematika maupun dengan kehidupan 
sehari-hari merupakan kemampuan koneksi matematis. 

Menurut National Council of Teachers of Mathematics (2000) pembelajaran matematika 
diharapkan mampu mengembangkan beberapa keterampilan, yaitu: (1) pemecahan masalah 
matematika; (2) penalaran dan pembuktian pembelajaran matematika; (3) komunikasi matematis, (4) 
koneksi matematika (5) representasi matematika. Koneksi matematis dan pemecahan masalah 
mempunyai keterkaitan satu sama lain. Untuk memecahkan permasalahan matematika diperlukan 
kemampuan koneksi matematis untuk menghubungkan antar ide matematika untuk mencari solusi 
dari permasalahan tersebut.  

Kemampuan menghubungkan antar konsep dengan konsep lainnya terdapat dalam tujuan 
pembelajaran matematika di jenjang SMA sederajat dan juga merupakan salah satu kompetensi 
lulusan yang harus dimiliki siswa SMA sederajat. Maka dari itu penting sekali bagi siswa untuk 
mempunyai kemampuan koneksi matematis. 

Akan tetapi pada kenyataannya pentingnya kemampuan koneksi matematis tersebut kurang 
disadari oleh siswa. Kemampuan koneksi matematis yang dimiliki siswa masih rendah. Hal ini sesuai 
dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ruspiani (dalam Siagian, 2016) yang menyatakan 
bahwa secara umum kemampuan koneksi matematis siswa masih rendah. Begitupula dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Ainurrizqiyah (dalam Apipah & Kartono, 2017) menjelaskan bahwa 
siswa kesulitan dalam mengububungkan antar konsep dalam matematika yang sebelumnya telah 
diketahui oleh siswa dengan konsep baru yang akan siswa pelajari 

Proses pembelajaran dapat berhasil jika ditunjang aspek psikologis, hal ini sesuai dengan 
pendapat Jatisunda (2017) yang mengatakan bahwa proses pembelajaran di sekolah akan berhasil 
jika ditunjang oleh aspek psikologis yang berhubungan dengan attitude siswa dalam pembelajaran. 
Self Efficacy merupakan aspek psikologis yang menghasilkan pengaruh yang signifikan ( Adni, 
Nurfauziah & Rohaeti, 2018). Menurut Omrod (dalam Jatisunda, 2017) Self Efficacy merupakan 
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penilaian seseorang terhadap kemampuan dirinya dalam mencapai tujuan tertentu. Keyakinan diri 
atau Self Efficacy sangat penting dimiliki oleh siswa. Karena dengan Self Efficacy siswa mengetahui 
sejauh mana kemampuan yang dimilikinya dan mengetahui apakah siswa tersebut yakin bisa 
menemukan solusi dari suatu permasalahan matematika. Selain itu, menurut Subaidi (2016) ternyata 
Self Efficacy bisa membentuk kemampuan matematika siswa. 

Menurut Zimmerman (dalam Subaidi, 2016)  Self Efficacy mendorong siswa untuk lebih 
responsif dalam memperbaiki metode belajarnya dan mampu memprediksi hasil belajarnya.  Siswa 
yang mempunyai Self Efficacy yang tinggi mampu mengetahui kelemahan dan kekurangan yang 
dimilikinya, sehingga siswa tersebut akan terus belajar untuk mengatasi kekurangannya dalam 
memahami suatu materi.  Maka dari itu siswa yang mempunyai kemampuan koneksi matematis 
yang rendah dapat diperbaiki dengan penguatan Self Efficacy nya. Dengan siswa tersebut 
mengetahui kekurangannya dalam koneksi matematis, maka siswa tersebut dengan sendirinya akan 
memperbaiki cara belajarnya dan mengatasi kekurangannya. 
 
METODE 

Metode penulisan yang digunakan dalam artikel ini yaitu Studi Pustaka. Pengumpulan data 
berusmber dari buku, artikel, jurnal, skripsi yang berhubungan dengan judul artikel ini. Library 
research merupakan metode penulisan artikel yang bersumber dari pustaka-pustaka(Ulfa, 2020). 
Pustaka primer yang digunakan berupa jurnal, artikel serta skripsi. Sedangkan untuk pustaka 
sekunder bersumber dari buku serta Website yang berkaitan dengan kemampuan koneksi 
matematis serta self efficacy.  
 
PEMBAHASAN 
Kemampuan Koneksi Matematis 

Pada hakikatnya matematika adalah ilmu yang terstruktur, yang berarti terdapat adanya 
keterkaitan atau hubungan antar konsep- konsepnya. Menurut Ruspiani (dalam Hadin, Pauzi & 
Aripin, 2018) koneksi matematis merupakan kemampuan siswa dalam menghubungkan antar  
konsep dalam matematika, maupun dengan bidang lainnya. Sedangkan menurut Latipah & 
Afrianysah (2018) yang dimaksud dengan koneksi matematis adalah kemampuan matematika dalam 
menghubungkan antara topik yang satu dengan yang lain.  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, 2008) 
Kemampuan mempunyai arti kesanggupan, kecakapan dan kekuatan. Koneksi mempunyai arti 
hubungan yang dapat memudahkan (melancarkan) segala urusan (Kegiatan). Sedangkan matematis 
mempunyai arti bersangkutan dengan matematika, sangat pasti dan tepat. Jadi dapat didefinisikan 
bahwa kemampuan koneksi matematis adalah kecakapan menguhubungkan antar konsep dalam 
matematika. 

Menurut Apipah dan Kartono (2017) Koneksi matematis adalah interrelasi antara situasi, 
masalah dan ide-ide matematis dan menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh dalam 
menyelesaikan masalah yang satu dengan yang lainnya.  Menurut Muchlis dkk (2018) kemampuan 
koneksi matematis adalah kemampuan menghubungkan atau mengaitkan matematika dengan 
kehidupan sehari-hari, mengaitkan matematika dengan disiplin ilmu lain.  Sedangkan , menurut 
Adha (2019) menyatakan bahwa koneksi matematis adalah kemampuan siswa dalam mencari 
hubungan suatu representasi konsep dan prosedur, memahami antar topik matematika, dan 
kemampuan siswa mengaplikasikan konsep matematika dalam bidang lain atau dalam kehidupa 
sehari-hari. 

Jika siswa mempunya kemampuan untuk menghubungkan antar konsep dalam matematika 
ataupun dengan kehidupan sehari-harinya, maka pemahaman akan konsep tersebut akan bertahan 
lama dalam ingatan siswa dan siswa akan memahaminya secara mendalam. Pernyataan tersebut 
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sesuai dengan pendapat Wahyudin dan Purniati dalam Hendriana, dkk(2018) , bahwa “ Apabila 
siswa dapat menghubungkan ide, gagasan, konsep, prosedur, prinsip matematis, maka pemahaman 
mereka akan lebih dalam dan bertahan lama”. 

Menurut NCTM (2000) standar koneksi harus memungkinkan siswa untuk: 
1) Mengenal dan menggunakan koneksi antar ide-ide matematika (Recognize and use connections 

among mathematical ideas)  
2) Memahami bagaimana ide-ide dalam matematika saling berhubungan dan membangun satu 

sama lain untuk menghasilkan keseluruhan yang padu (Understand how mathematical ideas 
interconnect and build one another to produce a coherent whole)  

3) Mengenal dan menerapkan matematika dalam konteks di luar matematika (Recognize and apply 
mathematics in contexts outside of mathematics).  

Sedangkan menurut Ministry of Education (MOE), tujuan koneksi matematis, yaitu : 
1) Memperoleh konsep-konsep matematika dan keterampilan yang dibutuhkan dalam matematika, 

kehidupan sehari-hari, dan disiplin ilmu terkait. 
2) Digunakan pada ide-ide matematika, dan antara matematika dan disiplin ilmu lainnya. 

Meylinda dan Surya (2017) dalam penelitiannya mengenai kemamuan koneksi matematis 
dalam pembelajaran matematika, mengatakan bahwa kemampuan koneksi matematis merupakan 
kemampuan mendasar yang harus dikuasai oleh siswa, agar siswa tidak kesulitan untuk memahami 
konsep matematika. Karena konsep dalam matematika berkaitan satu dengan yang lainnya dan 
untuk memahami suatu konsep yang baru, harus terlebih dahulu memahami konsep sebelumnya. 
Pernyataan tersebut sejalan dengan Hirdjan dalam (Astridayani, 2017) yang mengatakan 
matematika tidak diajarkan secara terpisah antar topik, melainkan topik tersebut dapat dilibatkan 
atau terlibat dengan topik lainnya. 

Menurut Sumarmo, dkk (2017) indikator kemampuan koneksi matematis  ada lima yaitu : 
(1) Mencari hubungan antar berbagai reprsentasi konsep dan prosedur,  
(2) Memahami representasi ekuivalen konsep yang sama,  
(3) mencari berbagai hubungan berbagai representasi konsep dan prosedur 
(4) menggunakan matematika dalam kehidupan sehari-hari,  
(5) menggunakan dan menilai keterkaitan antar topik matematika.  

Sedangkan menurut Coxford (dalam Warih, Parta, dan Raharjo, 2016) mengemukakan 
bahwa indikator kemampuan koneksi matematis siswa meliputi :  
(1) Mengkoneksikan pengetahuan konseptual dan procedural,  
(2) Menggunakan matematika dalam topik lain(other curriculum areaz), 
(3) Menggunakan matematika dalam aktifitas kehidupan, (4) Melihat matematika sebagai kutuhan 

yang terintegrasi,  
(4) Menerapkan kemampuan berfikir matematis dan membuat model untuk menyelesaikan masalah 

dalam pelajaran lain seperti music, seni, psikologi, sains dan bisnis,  
(5) Mengetahui koneksi diantara topik-topik dalam matematika,  
(6) Mengenal berbagai representasi untuk konsep yang sama. 
 
Self Efficacy 

Menurut Jatisunda (2017) Self Efficacy merupakan aspek psikologis yang menunjang 
keberhasilan siswa dalam menyelesaikan tugas serta  menyelesaikan permasalahan dengan baik. 
Self Efficacy merupakan penilaian atas kemampuan diri siswa dalam mengatur dan melaksanakan 
berbagai tugas yang diberikan oleh guru (Isfayani, Johar & Munzir, 2018). Sedangkan menurut 
Omrod (dalam Jatisunda, 2017) Self Efficacy merupakan penilaian seseorang terhadap kemampuan 
dirinya dalam mencapai tujuan tertentu. 
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Selanjutnya Somakin (dalam Jatisunda, 2017) berpendapat pada prakteknya Self Efficacy 
sinonim dengan “Kepercayaan Diri” atau “Keyakinan Diri”. Sedangkan Menurut Bandura (1994) 
mengemukakan “ Self Efficacy is defined as people’s beliefs about their capabilities to produce 
designated levels of performance that exercise influence over events that affect their lives” , yang 
mempunyai arti bahwa Self Efficacy adalah keyakinan tentang kemampuan seseorang mengenai 
kemampuan untuk mengubah tingkat kinerja mereka terhadap suatu peristiwa yang dapat 
memengaruhi kehidupan mereka. Utami dan Wutsqa (2017)  berpendapat bahwa Self Efficacy 
dalam matematika dapat diartikan sebagai keyakinan siswa akan kemampuan yang dimiliki utnuk 
mengerjakan soal-soal matematika dan menyelesaikan tugas matematika. Menurut Hendriana 
(2017) kemampuan diri adalah penilaian diri seseorang bahwa ia mampu melakukan tindakan yang 
diperlukan dalam menghadapi situasi. 

Bandura dalam Siagian (2016) mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi self 
efficacy, yaitu: 
(1) Keberhasilan seseorang dalam menghadapi tugas tertentu pada waktu sebelumnya,  
(2) Pengalaman orang lain, individu yang melihat keberhasilan orang lain dalam melakukan 

aktifitas yang sama serta memiliki kemampuan yang sama dapat meningkatkan kemampuan 
self efficacy, 

(3) Persuasi verbal, merupakan informasi tentang kemampuan seseorang yang disampaikan 
secara verbal oleh orang yang berpengaruh sehingga dapat meningkatkan keyakinan bahwa 
kemampuan-kemampuan yang dimiliki dapat membantu untuk mencapai apa yang diinginkan,  

(4) Keadaan fisik dan emosional, keadaan tersebut bisa mempengaruhi keyakinan akan dirinya, 
seperti jika lelah, tertekan, kurang sehat dan cemas akan mempengaruhi tingkat self efficacy, 
sebaliknya jika keadaan prima maka akan berpengaruh positif terhadap self efficacy. 

Menurut Bandura dalam Hendriana, dkk (2017) ada tiga dimensi yang menjadi acuan dalam 
menyatakan derajat kemampuan diri.  Pertama,Magnitude/Level of Difficulties atau derajat 
kesukaran, yaitu derajat kesukaran yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi pencapaian 
keberhasilannya. Kedua Strength, kekuatan sesorang dalam mempertahankan usahanya untuk 
mencapai keberhasilan dan yang ketiga yaitu Generality yaitu dimensi yang menunjukan keluasan 
dan tingkat pencapaian keberhasilan dalam menyelesaikan tugasnya. 

Self Efficacy dapat berfungsi untuk menilai kemampuan siswa dalam menyelesaikan 
masalah koneksi matematis siswa, karena dengan Self Efficacy siswa dilatih untuk yakin akan 
kemamapuan dirinya serta memahami kelemahannya, tidak mudah menyerah dalam menyelesaikan 
masalah, secara tidak langsung dengan siswa dilatih melakukan hal tersebut mereka akan terbiasa 
melakukannya. Seperti berani bertanya, percaya diri menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru 
dan tidak malu jika disuruh menyelesaikan masalah matematis, dengan hal tersebut secara tidak 
langsung dapat mengasah kemampuan koneksi matematis siswa. 

Menurut Hendriana, dkk(2017) ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh guru agar self 
efficacy siwa berkembang dengan baik, yaitu : 
(1) Memberikan umpan balik yang relevan, yaitu dengan memberikan perhatian kepada siswa yang 

berhasil dan memberikan dorongan kepada siswa yang gagal, memberikan penjelasan 
mengenai pentingnya berlatih mengerjakan soal dan lain sebagainya,  

(2) Menjelaskan pentingnya penetapan tujuan, misalnya membiarkan siswa menentukan 
tujuannya, meminta merumuskan tujuannya dengan lebih rinci dan jelas serta menggali saran 
dari siswa tentang keinginan mereka,  

(3) Memberikan pemodelan (teladan) yang dapat dijadikan oleh siswa sebagai model dalam 
berperilaku, misalnya dengan pemodelan kesuksesan gutu dan atau teman atau tutor sebaya. 

 Akuba, Purnamasari dan Firdaus (2020) mengatakan bahwa efikasi diri atau Self Efficacy 
mempengaruhi penguasaan konsep pada pelajaran matematika. Adni at al., (2018) juga 
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berpendapat bahwa Self Efficacy mempunyai hubungan dengan koneksi matematis dan dapat 
mempengaruhi hasil belajar siswa. Penelitian yang dilakukan oleh Ningrum, Mulyono, isnarto dan 
Widodo (2019) mengenai pentingnya self efficacy dan kemampuan koneksi matematis dalam 
pembelajaran matematika manghasilkan bahwa Siswa yang mempunyai Self efficacy tinggi 
dimungkinkan dapat memecahkan masalah matematika dengan lebih baik dari pada siswa dengan 
self efficacy rendah.  Maka dapat dikatakan bahwa Self Efficacy bisa memperbaiki kemampuan 
koneksi matematis siswa. Karena siswa dengan Self Efficacy yang tinggi maka kemampuan koneksi 
matematis nya juga tinggi dan akan mempengaruhi hasil belajar siswa. 
 
KESIMPULAN  

Salah satu standar proses dalam pembelajaran matematika menurut NCTM (2000) yaitu 
koneksi matematis. Dengan koneksi matematis siswa akan mampu menghubungkan berbagai 
konsep dalam matematika maupun dengan bidang lain diluar matematika. Selain itu dengan koneksi 
matematika siswa akan lebih mudah menyelesaikan permasalahan matematika dan akan lebih 
paham secara mendalam mengenai konsep yang sedang dipelajari serta akan bertahan lama dalam 
ingatan. 

Dalam proses pembelajaran di kelas siswa diharuskan untuk dapat menyelesaikan suatu 
permasalahan yang diberikan oleh guru untuk mengetahui apakan sejauh mana siswa memahami 
materi yang dipelajarinya. Untuk itu siswa harus mempunyai keyakinan dalam dirinya untuk bisa 
menyelesaikan permasalahan tersebut. Keyakinan diri tersebut dinamakan sengan Self Efficacy. 
Dengan Self Efficacy siswa mampu mengukur dirinya sejauh mana kemampuan yang dimilikinya 
beserta kekurangannya. Setelah itu dengan sendirinya siswa tersebut akan mengatur jadwal belajar 
untuk mengatasi kekurangannya. 

Keyakinan diri tersebut secara tidak langsung akan melatih kemampuan koneksi matematis 
siswa. Self Efficacy yang mempunyai fungsi untuk menilai kemampuan siswa dalam menyelesaikan 
suatu permasalahan, akan membuat siswa terus berlatih untuk mengatasi  kekuranganya. Dengan 
terus belajar, tidak mudah menyerah ketika menghadapi permasalahan matematika yang sulit serta 
siswa akan terbiasa untuk aktif dikelas, tidak malu bertanya jika ada yang kurang dimengerti dan 
selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. 

Maka dari itu sangat penting bagi siswa untuk mempunyai kemampuan koneksi matematis 
dan Self Efficacy untuk menunjang kelancarannya dalam menyelesaikan permasalahan  matematis 
dan mencapai tujuan pembelajaran. Keduanya saling berhubungan dalam menentukan hasil belajar 
siswa. Siswa dengan self effikasi yang tinggi, maka kemampuan koneksi matematisnya juga tinggi 
dan akan berdampak pada hasil belajar siswa yang juga akan bagus. 
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ABSTRAK 
Kemampuan abstraksi reflektif siswa merupakan suatu kemampuan yang menjelaskan alur berfikir siswa dalam 
menyelesaikan suatu masalah. Selain itu, abstraksi reflektif sangat penting untuk mengembangkan kognitif seseorang 
saat mempelajari suatu konsep. Berdasarkan Piaget dalam mempelajari matematika yang bersifat abstrak, siswa 
melewati beberapa tahapan yaitu tahap konkret, semi konkret, dan abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui proses abstraksi siswa dalam menyelesaikan materi bangun ruang pada sub materi jarak titik ke titik, titik ke 
garis, dan titik ke bidang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengambil jenis studi kasus. Metode 
pengumpulan data untuk mengetahui proses abstraksi siswa dengan menggunakan instrumen tes soal dan wawancara. 
Instrumen tersebut divalidasi terlebih dahulu menggunakan Validasi Expert Judgment. Sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah seorang siswa SMA kelas X dengan bertujuan peneliti lebih memfokuskan pada siswa tersebut. 
Hasil yang diperoleh yaitu menunjukkan bahwa siswa melewati tahapan proses abstraksi yang dinyatakan oleh Piaget. 
Peneliti berharap penelitian ini dapat memberi gambaran pada peneliti lainnya ataupun pendidik untuk bersama-sama 
dalam membantu siswa untuk memahami suatu konsep didalam matematika. 
 
Kata Kunci:  Abstraksi Matematis, Bangun Ruang, Proses Abstraksi Matematis. 

 
PENDAHULUAN 

Matematika merupakan suatu mata pelajaran yang dapat dinyatakan suatu pelajaran yang 
bersifat abstrak hal ini dikarenakan pelajaran matematika melibatkan suatu obyek atau simbol-
simbol yang tidak terdapat dalam kehidupan nyata. Sehingga, dalam pembelajaran matematika 
diperlukannya kemampuan berfikir abstrak (Hong & Kim, 2016). Kemampuan berfikir abstrak disini 
ialah suatu kemampuan seseorang untuk berfikir secara logis dengan menggunakan simbol-simbol 
atau dapat membayangkan suatu obyek permasalahan yang bersifat abstrak sehingga siswa dapat 
menyelesaikan suatu masalah yang sedang ia hadapi (Yusepa, 2017). 

Dalam menyelesaikan suatu masalah dalam matematika dengan melewati sebuah proses 
yang menggambarkan situasi tertuntu seperti berupa konsep-konsep dalam matematika yang 
kemudian diwujudkan kedalam simbol-simbol dan gambar merupakan suatu abstraksi matematis 
(Nisa, 2019). Kemampuan abstraksi dalam pelajaran matematika ini sangat penting dikarenakan 
abstraksi matematis dapat membantu dalam menemukan cara-cara dalam menyelesaikan masalah 
tanpa adanya suatu obyek permasalahan tersebut secara nyata (La Moma, 2016). Cara-cara yang 
dapat dilakukan yaitu seperti menggambarkan konsep matematis dalam sebuah permasalahan 
matematis atau dengan kata lain membangun suatu model situasi masalah untuk mempermudah 
mendapatkan solusi (Wiryanto, 2014). 

Namun, walaupun kemampuan abstraksi matematis penting dimiliki oleh siswa untuk 
menghadapi pelajaran matematika yang bersifat abstrak (Mandasari, 2018). Berdasarkan penelitian-
penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti yang meneliti kemampuan abstraksi matematis 
siswa didapat kemampuan abstraksi matematis siswa masih belum tergolong baik. Seperti yang 
dilakukan oleh Wibowo, Mulyono, & Sumarti (2018) dari hasil wawancara dengan salah satu guru 
matematika, diketahui bahwa kemampuan siswa dalam abstraksi matematis masih rendah. Adapun 
indikator kemampuan abstraksi matematis yang cenderung lebih rendah yaitu mempresentasikan 
gagasan matematika dalam bahasa, dan simbol-simbol matematika, serta mengaplikasikan konsep 
pada konteks yang sesuai. Hal ini sejalan dengan penelitian Yusepa (2017) yang menyatakan 
bahwa kemampuan abstraksi matematis peserta didik masih harus ditingkatkan. Adapun penyebab 
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kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal yaitu kurang cermatnya dalam membaca permasalahan 
soal cerita, kesulitan menghubungkan antar konsep, dan retensi siswa cenderung lemah. 

Dalam menciptakan kemampuan abstraksi matematis, seseorang melalui suatu proses 
abstraksi matematis (Nurhasanah, 2010). Proses abstraksi ini merupakan hasil akhir dalam 
memahami konsep (Neti, Sudirman, & Herawati, 2020). Berdasarkan pendapat Piaget, proses 
abstraksi matematis peserta didik sebaiknya terjadi secara berurutan yaitu diawali dengan konkret, 
semi-konkret, serta sampailah pada tahap abstrak. Namun, berdasarkan tahap operasional formal 
(12 th – dewasa) sudah mulai mampu untuk berfikir secara abstrak. Sehingga, dapat disimpulkan 
pada peserta didik SMP dan SMA mereka seharusnya sudah mulai mampu untuk berfikir secara 
abstrak (Ibda, 2015). Hal ini sejalan dengan pendapat yang dinyatakan oleh Davydov bahwa 
abstraksi tidak berjalan dari konkret menuju abstrak, tetapi dari abstrak menuju abstrak, yaitu dari 
sebuah bentuk abstrak yang belum berkembang menjadi bentuk abstrak yang berkembang 
(Khasanah, Nurkaidah, Dewi, & Prihandika, 2019; Merliza, 2016). 

Piaget mengemukakan pendapatnya bahwa pada abstraksi memiliki tiga macam abstraksi, 
yaitu abstraksi empiris individu, abstraksi empiris-palsu, dan abstraksi reflektif (Fuady, Purwanto, 
Bambang, & Rahardjo, 2019). Pada abstraksi empiris individu seseorang melihat objek melalui suatu 
pengalaman langsung dengan melihat properti objek tersebut, pada abstraksi empiris-palsu ini 
seseorang mencoba mengkonfigurasikan suatu objek di ruang serta memeriksa kemungkinan 
hubungan yang terkait dengan objek tersebut melalui proses membayangkan tindakan yang sesuai 
dengan objek, dan pada abstraksi reflektif adalah tidak didapat oleh objek itu sendiri, tetapi dari aksi 
(tindakan) subjek terhadap objek tersebut. Hal ini disebut juga abstraksi logis atau matematis 
(Nurlaelah, 2014). 

Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti Proses abstraksi matematis 
khususnya pada jenis abstraksi reflektif  kepada satu orang siswa kelas X MIPA dengan 
menyelesaikan materi bangun ruang pada sub materi jarak titik ke titik, titik ke garis, dan titik ke 
bidang. Sehingga rumusan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses abstraksi matematis jenis 
reflektif siswa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses abstraksi matematis 
dalam menyelesaikan soal jarak titik ke titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. 
 
METODE PENELITIAN  

Dalam konteks penelitian ini, penelitian yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode 
kualititatif yaitu menggambarkan proses abstraksi reflektif matematis siswa berdasarkan piaget, dan 
menggunakan jenis penelitian studi kasus. Pemilihan studi kasus tersebut bertujuan untuk  
mempelajari secara intensif, terinci, dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, 
baik pada perorangan maupun sekelompok orang (Sugiyono, 2015). Pada penelitian ini, peneliti 
akan mengambil satu sampel siswa SMA kelas X MIPA di salah satu SMA di Kabupaten Cirebon 
kemudian diteliti secara menyeluruh terkait bagaimana proses abstraksi siswa, dan mengapa siswa 
melewati proses abstraksi tersebut. Pemilihan sampel tersebut dengan cara non random sampling 
(sampel tidak acak) dengan teknik purposive sampling yaitu dengan suatu teknik penentuan sampel 
dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam mengambil sampel. 

Pemilihan sampel kelas X tersebut mempertimbangkan terkait materi bangun ruang yang 
merupakan materi yang bersifat abstrak dan masih dianggap sulit jika dilihat dari beberapa penelitian 
yang sudah dilakukan. Materi bangun ruang khususnya terkait materi jarak titik ke titik, jarak titik ke 
garis, dan titik ke bidang diajarkan pada kelas X dan kelas XII. Tentunya, peneliti ingin meneliti 
terlebih dahulu salah satu siswa kelas X. Sehingga, apabila didapat siswa masih merasa kesulitan 
terhadap materi tersebut maka diharapkannya timbul solusi baru yang dapat diterapkan ke siswa 
untuk membantu siswa dalam memahami materi tersebut atau membantu siswa dalam berfikir 
abstrak. 
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Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen tes soal bangun ruang 
sebanyak 3 butir soal bangun ruang dengan sub materi jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, dan titik 
ke bidang yang berpatokan kepada indikator kemampuan abstraksi reflektif yaitu mengaplikasikan 
konsep pada konteks yang sesuai, membuat hubungan antar proses atau konsep untuk membentuk 
suatu pengertian baru, dan memanipulasi obyek matematis yang abstrak. Adapun wawancara pada 
penelitian ini yaitu menggunakan wawancara tidak terstruktur dikarenakan peneliti tidak 
menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis dan lengkap untuk 
mengumpulkan data, tetapi pedoman wawancara yang digunakan dalam penelitian ini hanya berupa 
garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Pertanyaan yang diberikan peneliti sesuai 
dengan banyaknya informasi yang dibutuhkan oleh peneliti yaitu tetap sesuai dengan pembahasan 
proses abstraksi siswa dalam menyelesaikan soal bangun ruang dengan sub materi jarak titik ke 
titik, jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang. Sebelum diberikannya intrumen penelitian tersebut 
kepada siswa, terlebih dahulu peneliti memvalidasi intrumen dengan menggunakan Validasi Expert 
Judgement (pendapat ahli). Peneliti meminta bantuan kepada 2 orang ahli/validator yang terdiri dari 
2 orang dosen matematika. Ahli/validator menilai dan memberikan masukan dengan menggunakan 
lembar validasi instrumen yang disediakan oleh peneliti. Analisis data pada penelitian ini yaitu 
dengan cara mereduksi data, penyajian data, dan terakhir penarikan kesimpulan. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari pendapat Davydov yang menyatakan bahwa matematika berawal dari sebuah bentuk 
abstrak yang belum berkembang menjadi bentuk abstrak yang berkembang. Namun, untuk 
membantu siswa dalam menuju abstrak dapat dilakukan beberapan tahapan yang akan 
mempermudah siswa dalam menemukan solusi permasalahan yang bersifat abstrak. Piaget 
berpendapat bahwa proses abstraksi peserta didik sebaiknya terjadi secara berurutan (konkret, 
Semi-konkret, semi-abstrak serta abstrak). Sehingga, dari pendapat Davydov dan Piaget proses 
abstraksi matematis siswa seperti pada gambar1 (Ibda, 2015; Merliza, 2016). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 1.  Proses Abstraksi 
 
Dari gambar 1 proses abstraksi maka peneliti menyajikan pengertian jarak titik ke titik, jarak 

titik ke garis, dan jarak titik ke bidang yang merupakan suatu hal yang abstrak untuk peserta didik. 
Kemudian, untuk mempermudah siswa dalam memahami konsep tersebut peneliti menyajikan 
situasi konkret yang berupa gambar dua dimensi terkait materi tersebut.  

Sebelum diajarkannya materi jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang 
terlebih dahulu peneliti memberikan pengajaran secara singkat terkait mengenal unsur-unsur dalam 
bangun ruang seperti titik, garis, dan bidang. Kemudian, peneliti menyajikan suatu gambar yang 
terkait dengan titik, garis dan bidang.  
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Gambar 2. Jarak titik ke titik 
 Pada gambar 2 Berdasarkan wawancara singkat yaitu siswa sudah dapat menyatakan 

bahwa titik dapat direpresentasikan menjadi sebuah lampu. Kemudian, peneliti memberikan 
kesempatan kepada siswa untuk merepresentasikan gambar tersebut kedalam bentuk bangun ruang 
yang sudah dibahas sebelumnya. Hal ini dapat ditunjukkan pada gambar 3. 
 

 
 
 
 
 

    
 

Gambar 3. Representasi Jarak titik ke titik 
 

Pada gambar 3 tersebut siswa menjelaskan bahwa titik K merupakan sebuah lampu 1 dan 
titik L merupakan sebuah lampu 2. Sehingga, jarak dari titik K dan titik L adalah dengan membuat 
suatu garis yang menghubungkan kedua lampu atau titik tersebut. Setelah, siswa dapat memahami 
konsep jarak titik ke titik maka peneliti memberikan suatu soal terkait jarak titik ke titik. Pembuatan 
soal tersebut dikaitkan dengan salah satu indikator pada kemampuan abstraksi reflektif yaitu 
mengaplikasikan konsep pada konteks yang sesuai. Pada soal tersebut diketahui sebuah kubus 
ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. kemudian ditanyakan jarak titik A ke titik C. Untuk melihat 
proses abstraksi siswa dalam menyelesaikan soal tersebut, peneliti mengajukan pertanyaan-
pertanyaan kepada subjek siswa tesebut.  

Berikut ini hasil wawancara yang didapatkan : 

Dari hasil wawancara tersebut didapat siswa melewati tahap semi konkret yaitu siswa 
membayangkan bentuk soal yang bersifat abstrak dengan mengaitkannya kepada obyek nyata 
setelah itu siswa melewati tahap semi abstrak dimana siswa dapat menggambarkan obyek nyata 
tersebut kedalam bentuk kubus ataupun balok serta membuat keputusan untuk menentukan jarak 
titik ke titik yang ditanyakan. Dari hal tersebut maka tahapan proses abstraksi dalam mengerjakan 
jarak titik ke titik melalui tahapan semi konkret, semi abstrak, lalu abstrak. 
 
 
 

Peneliti : Bagaimana kamu menjawab soal tersebut ? 
Subjek  : Terlebih dahulu saya mengilustrasikan bentuk soal ke gambar bu, lalu mengkaitkan 

konsep jarak titik ke titik jadi jarak titik A ke titik C yaitu garis AC. 
Peneliti :  Apakah kamu membayangkan obyek nyata untuk menjawab soal tersebut ? atau tanpa 

membayangkan obyek nyata kamu juga sudah bisa mengejakan soal tersebut ? 
Subjek  : Membayangkan objek nyata nya juga bu, baru bisa kebayang bentuknya  
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Gambar 4. Jarak titik ke garis 
 

Pada gambar 4 berdasarkan wawancara singkat yaitu siswa sudah dapat menyatakan 
bahwa titik dapat direpresentasikan menjadi orang atau mobil dan garis dapat direpresentasikan 
menjadi jembatan. Kemudian, peneliti mengajukan pertanyaan kepada subjek terkait materi jarak 
titik ke garis yaitu menentukan jarak perempuan ke jembatan. Untuk mengubah situasi masalah 
tersebut ke bentuk bangun ruang dapat dilihat pada gambar 5 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5. Representasi Jarak titik ke garis 
 

Pada gambar 5 siswa dapat merepresentasikan jembatan kebentuk garis yaitu dengan garis 
CG sebagai tiang jembatan dan garis GH sebagai jembatan. Tetapi, setelah diwawancara siswa 
masih kesusahan dalam menyimpulkan titik yang merepresentasikan seorang perempuan. 
Kemudian, peneliti memberitahukan siswa tersebut bahwa seorang perempuan tersebut bisa 
dinyatakan sebagai titik A atau titik B dikarenakan letak perempuan berada dibawah jembatan dan 
mendekati jembatan. Setelah itu, peneliti memberikan pertanyaan kepada siswa terkait kesimpulan 
jarak seorang perempuan ke jembatan tersebut dengan menunjukkan kembali gambar 4. Berikut ini 
hasil wawancara dengan subjek. 

Dari hasil wawancara tersebut didapatkan setelah siswa mengetahui definisi menentukan 
jarak titik ke garis siswa masih belum paham dengan makna dari definisi tersebut yang tergolong 

Peneliti : Menurut kamu bagaimana menentukan jarak seorang wanita ke jembatan ? 
Subjek  : Jaraknya dari wanita ini kesini bu (menunjuk dari wanita kesamping kanan ujung 

jembatan atau garis AG) 
Peneliti : Coba kita perhatikan lagi definisi dari menentukan jarak titik ke garis. Dalam menentukan 

jarak titik ke garis kita membuat suatu garis baru yang tegak lurus dari garis tersebut. 
Sehingga, jawaban yang tepat adalah hanya membuat garis yang tegak lurus dari 
perempuan tersebut ke jembatan. Jadi manakah garis tegak lurus tersebut ? coba 
tunjukkan kepada ibu lagi (peneliti menjelaskan dengan mengilustrasikan soal kedalam 
gambar (Semi abstrak)) 

Subjek  : Ini bu ( menunjukkan lurus perempuan ke jembatan atau garis AH) 
Peneliti : Ya, benar apabila kita menarik suatu garis misal kita representasikan ke gambar yang 

sudah dibuat maka garis tersebut adalah AH dan garis AH tegak luru dengan garis HG 
yang dimana garis HG merupakan suatu jembatan. 

Subjek  : Oh iya bu paham  
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abstrak. Sehingga, berdasarkan masalah pada gambar 4 dan hasil wawancara didapat siswa perlu 
melewati tahapan semi konkret, semi abstrak, hingga sampai pada tahap abstrak dimana siswa 
sudah dapat menentukan jarak titik ke garis dengan tepat. 

Setelah, siswa dapat memahami konsep jarak titik ke garis maka peneliti memberikan suatu 
soal terkait jarak titik ke garis. Pembuatan soal tersebut dikaitkan dengan salah satu indikator pada 
kemampuan abstraksi reflektif yaitu mengaplikasikan konsep pada konteks yang sesuai. Pada soal 
tersebut diketahui kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Kemudian, ditanyakan jarak titik 
B ke garis HC. Untuk melihat proses abstraksi siswa dalam menyelesaikan soal tersebut, peneliti 
mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada subjek siswa tesebut terkait salah satu jawaban siswa. 
Berikut ini hasil wawancara yang didapatkan : 
Peneliti  : Bagaimana kamu menjawab soal tersebut ? 
Subjek   : Terlebih dahulu saya mengilustrasikan bentuk soal ke gambar bu, lalu mengkaitkan 

konsep jarak titik ke garis jadi jarak titik B ke garis HC yaitu garis HB bu. 
Peneliti  : Coba jelaskan mengapa kesimpulan akhir yang didapat adalah HB ? 
Subjek   : Dikarenakan kita buat segitiga dulu bu yang menghubungkan titik B, titik H, dan titik C 

bu. Jadi HB 
Peneliti  : Coba perhatikan garis HB apakah garis tersebut tegak lurus ? 
Subjek   : Gatau bu masih sulit membedakannya 
Peneliti  : Apakah kamu membayangkan obyek nyata untuk membantu kamu dalam mengambil 

keputusan ? 
Subjek   : Iya bu mengkaitkan dengan obyek nyata. Hanya saja untuk sekarang masih terkendala 

pada membedakan garis tersebut tegak lurus atau bukan bu. 
Dari hasil wawancara tersebut didapat siswa melewati tahap semi konkret yaitu siswa 

membayangkan bentuk soal yang dikaitkan dengan obyek nyata setelah itu siswa melewati tahapan 
semi abstrak dimana siswa dapat menggambarkan bentuk kubus ataupun balok dari obyek nyata 
yang ia bayangkan tadi serta pada tahap abstrak siswa dihadapkan dengan membuat keputusan 
untuk menentukan jarak titik ke garis yang ditanyakan. Namun, berdasarkan hasil wawancara 
didapat bahwa siswa masih terkendala dalam membedakan garis yang tegak lurus dan bukan. 
Kemampuan dalam membuat garis bantu yang mewakili konsep bangun ruang sangat penting. Hal 
ini dikarenakan apabila siswa terkendala dalam membuat garis bantu maka siswa akan terhambat 
dalam membuat segitiga bantu atau dalam menemukan solusi dari permasalahan yang sedang ia 
hadapi (Koerniawati, 2020). Sehingga, dapat dinyatakan bahwa pada soal jarak titik ke garis siswa 
masih terkendala pada tahap  menuju abstrak. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Gambar 6. Jarak titik ke bidang 
 

Pada gambar 6 berdasarkan wawancara singkat yaitu siswa sudah dapat menyatakan 
bahwa titik dapat direpresentasikan menjadi lampu, dan bidang dapat direpresentasikan sebagai 
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lantai, tembok, dan atap. Kemudian, peneliti mengajukan pertanyaan kepada subjek terkait materi 
jarak titik ke bidang yaitu menentukan jarak lampu besar ke lantai. Kemudian, peneliti meminta siswa 
tersebut untuk menggambarkan situasi masalah tersebut kedalam bentuk bangun ruang. Hal ini 
dapat dilihat pada gambar 7. 

 
Gambar 7. Representasi Jarak titik ke bidang 

 
Pada gambar 7. Siswa mengubah situasi konkret tersebut kedalam bentuk bangun ruang 

dengan lampu besar dinyatakan titik P dan lantai diubah kedalam bentuk ABCD. Sehingga, siswa 
menyimpulkan bahwa jarak lampu besar ke lantai yaitu menarik garis lurus kebawah yang tegak 
lurus dengan lantai atau dapat direpresentasikan sebagai garis PO. Hal ini dilihat dari hasil 
wawancara peneliti dengan siswa.  
Peneliti  : Tadi kita sudah membaca definisi menentukan jarak titik ke bidang. Coba perhatikan 

gambar tersebut. Menurut kamu bagaimana menentukan jarak lampu besar pada 
ruangan tamu ke lantai ? 

Subjek   : Ditarik suatu garis yang tegak lurus dari lampu ke lantai tersebut bu. Jadi apabila 
digambar jarak tersebut adalah garis PO dengan lantainya ABCD dan lampu titik P bu. 

Setelah, siswa dapat memahami konsep jarak titik ke garis maka peneliti memberikan suatu 
soal terkait jarak titik ke garis. Pembuatan soal tersebut dikaitkan dengan salah satu indikator pada 
kemampuan abstraksi reflektif yaitu mengaplikasikan konsep pada konteks yang sesuai. Pada soal 
tersebut diketahui kubus ABCD.EFGH memiliki panjang rusuk 24 cm. Kemudian, ditanyakan jarak 
titik A ke bidang CDHG. Untuk melihat proses abstraksi siswa dalam menyelesaikan soal tersebut, 
peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada subjek siswa tesebut. Berikut ini hasil 
wawancara yang didapatkan : 
Peneliti  : Bagaimana kamu menjawab soal tersebut ? 
Subjek   : Terlebih dahulu saya mengilustrasikan bentuk soal ke gambar bu, lalu mengkaitkan 

konsep jarak titik ke bidang jadi jarak titik A ke bidang CDHG yaitu garis AD. 
Dikarenakan garis AD merupakan garis yang tegak lurus dari titik A ke bidang CDHG. 

Peneliti  : Apakah kamu membayangkan obyek nyata untuk menjawab soal tersebut ? atau tanpa 
membayangkan obyek nyata kamu juga sudah bisa mengejakan soal tersebut ? 

Subjek   : Membayangkan objek nyata nya juga bu sama seperti menjawab jarak titik ke titik dan 
jarak titik ke garis  baru bisa kebayang bentuknya 

Dari hasil wawancara tersebut didapat siswa melewati tahap semi konkret yaitu siswa 
membayangkan bentuk soal yang dikaitkan dengan obyek nyata kemudian selanjutnya siswa dapat 
menggambarkan bentuk kubus ataupun balok serta membuat keputusan untuk menentukan jarak 
titik ke bidang yang ditanyakan. Dalam menyelesaikan soal tersebut didapat siswa sudah dapat 
memahami perbedaan garis yang tegak lurus dengan yang bukan garis tegak lurus. Sehingga, siswa 
tidak terkendala dalam menuju kesimpulan solusi abstrak.  
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Berdasarkan hasil yang sudah didapat dengan memberikan soal tes yang bersifat abstrak, 
serta dilakukannya wawancara didapat dalam menjawab soal abstrak tersebut proses abstraksi yang 
dilalui oleh siswa yaitu siswa melewati tahap semi konkret dimana siswa masih membutuhkan tiruan 
dari obyek tersebut dengan cara membayangkan obyek abstrak yang ia hadapi dikaitkan dengan 
obyek dalam kehidupan nyata hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara, setelah itu siswa melukiskan 
situasi masalah tersebut ke dalam bentuk gambar dan sudah memakai tanda atau simbol yang 
mewakili obyek tersebut. Pada tahap semi abstrak ini untuk membantu siswa ketahap selanjutnya 
yaitu abstrak. Pada tahap abstrak siswa dihadapi dengan membuat keputusan seperti 
mengaplikasikan konsep yang sesuai, membuat hubungan antar konsep, dan memanipulasi obyek 
untuk membantu dalam menemukan solusi yang tepat. Hal ini juga dapat dilihat dari hasil 
pengerjaan tes soal bahwa siswa dapat mengatasi soal yang bersifat abstrak lalu di ubah ke bentuk 
semi abstrak kemudian sampailah pada tahap abstrak dimana tahap abstrak tersebut merupakan 
indikator dari kemampuan abstraksi reflektif. Sehingga, pada penelitian ini didapat siswa masih 
memerlukan tahapan yang diawali semi konkret untuk membantu siswa dalam menuju tahap 
abstrak.  

Hasil serupa juga diperoleh pada penelitian lain yang relevan terkait proses abstraksi 
didapat bahwa dalam mengkonkretisasikan masalah terlebih dahulu dalam pembelajaran 
matematika dapat membantu siswa dalam proses abstraksi siswa. Sehingga, Dalam menciptakan 
dan meningkatkan kemampuan abstraksi siswa dibutuhkannya kemampuan konkretisasti guru untuk 
menemukan pendekatan-pendekatan yang sesuai untuk menciptakan proses pembelajaran yang 
efektif yang akan membantu peserta didik meningkatkan kemampuan abstraksinya (Merliza, 2016). 
Pemilihan model pembelajaran atau desain pembelajaran yang tepat ini sangat bergantung pada 
keberhasilan pada pelaksanaan pembelajaran (Yaumi, 2017). 
  
KESIMPULAN  

 Dalam menjawab soal abstrak tersebut proses abstraksi yang dilalui oleh siswa yaitu siswa 
melewati tahap semi konkret dimana siswa masih membutuhkan tiruan dari obyek tersebut dengan 
cara membayangkan obyek abstrak yang ia hadapi dikaitkan dengan obyek dalam kehidupan nyata 
hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara, setelah siswa melewati tahap semi konkret barulah siswa 
ke tahap semi abstrak yaitu menggambarkan situasi masalah kedalam bentuk gambar dan sudah 
memakai tanda atau simbol yang mewakili obyek tersebut, hingga sampailah pada tahap abstrak 
yaitu siswa dihadapi dengan membuat keputusan seperti mengaplikasikan konsep yang sesuai 
untuk membantu dalam menemukan solusi yang tepat atau indikator-indikator kemampuan abstraksi 
reflektif lainnya. 
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ABSTRAK 
Kemampuan translasi antar jenis representasi matematika penting untuk dimiliki oleh mahasiswa untuk membangun 
pemikiran konseptual dan matematis. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui proses translasi representasi 
matematis mahasiswa bergaya belajar visual dari bentuk representasi simbol ke representasi verbal. Subjek penelitian 
adalah mahasiswa dengan gaya belajar visual dengan kemampuan analisis riil dan komunikasi yang baik. Data 
penelitian dikumpulkan melalui tes tertulis dan wawancara semi terstrukturselanjutnya untuk memperoleh kredibel itas 
dilakukan tes tertulis dengan metode wawancara. Hasil penelitian diperoleh bahwa dari empat tahapan translasi, pada  
unpacking the source dapat menyampaikan informasi-informasi yang diberikan dan mengetahui maknanya, pada 
preliminary coordination dapat mengubah kedua informasi ke bentuk verbal dan menegetahui hubunganya serta dapat 
melakukan translasi tanpa teori yang berkaitan, pada tahap constructing the target dapat menuliskan ke bentuk 
representasi verbal dengan baik dan determining equivalence dapat menjelaskan langkah translasi yang dilakukan tetapi 
tidak memerlukan pengecekan ulang hasil translasi. Mahasiswa dengan gaya belajar visual ini juga menyatakan lebih 
mudah menerima dalam representasi visual tetapi kalau menyampaikan  dalam bentuk  verbal.  
 
Kata Kunci:  Gaya Belajar Visual, Translasi, Representasi Simbol, Representasi Verbal. 

 
PENDAHULUAN 

Representasi digunakan dalam pendidikan matematika untuk menjelaskan beberapa 
fenomena penting  tentang  cara berpikir.  Kalathil & Sherin (2013) mendefinisikan bahwa segala 
sesuatu yang mengeksternalisasikan atau gagasan matematis disebut representasi. Representasi 
dapat berupa gambar/tabel/grafik (visual), verbal, dan simbol (Ainsworth, 2006; Goldin & Stheingold, 
2001; Hutagaol, 2007; Hwang, Chen, Dung & Yang, 2007; Neria & Amit, 2004). Hwang, Chen, Dung 
& Yang (2007) menyatakan bahwa kemampuan representasi yang baik merupakan kunci untuk 
memperoleh solusi yang tepat dalam memecahkan masalah matematika. Kemamampuan 
representasi matematis merupakan hal yang penting dalam memahami matematika karena ketika 
menyelesaiakan masalah tersebut harus menghomunikasikan penyelesaianny pada orang lain, 
begitu mahasiswa harus dapat menyajikann dalam representasi yang benar (Rahmawati et al., 
2017). 

Hadiastuti & Soedjoko (2019) menjelaskan bahwa ide matematika dapat disajikan dengan 
representasi yang berbeda yang saling berkaitan. Representasi matematika merupakan ungkapan 
dari gagasan atau ide-ide matematika yang ditampilkan mahasiswa dalam menunjukkan 
penguasaan materi matematika maupun dalam  upayanya untuk mencari suatu solusi dari masalah 
yang sedang dihadapinya.  Translasi antar bentuk representasi adalah proses yang terjadi dalam 
perubahan dari satu bentuk representasi ke bentuk representasi yang lain. Duval (2006) menyatakan 
bahwa kegiatan translasi dari satu representasi ke representasi lain sangat penting dalam proses 
pembelajaran. Peserta didik yang melakukan translasi tidak hanya harus mengetahui atau 
mengenali konsep yang termuat dari sumber dengan melakukan identifikasi dan pengkodean, 
namun bisa menghubungkan konsep tersebut ke dalam bentuk berbeda sesuai  representasi yang 
dituju (Bosse, Adu-Gyamfi, & Chandler, 2014).  

Penelitian Bosse,Adu-Gyamfi & Chandler (2014) menemukan ada empat tahapan untuk 
melihat translasi antar representasi yaitu unpacking the source, preliminary coordination, 
constructing the target, and determining equivalence. Unpacking the source merupakan kemampuan 
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menyebutkan informasi yang terkandung dalam representasi sumber/soal yang disajikan. 
Preliminary coordination adalah kemampuan dalam menentukan formulasi, strategi untuk 
membentuk representasi target berdasarkan informasi yang ditemukan pada representasi sumber 
yang disajikan. Constructing the target adalah kemampuan mentransfer informasi yang terkandung 
dalam representasi sumber yang diberikan ke dalam strategi, langkah awal dalam membentuk 
representasi target, dan membentuk representasi yang ditargetkan sebagai penyelesaian soal yang 
diberikan. Sedangkan determining equivalence merupakan aktivitas memeriksa dan menyimpulkan 
kesesuaian hasil dari representasi yang dibentuk dengan permasalahan yang diberikan. 

Penelitian tentang translasi representasi juga dilakukan oleh Bosse,Adu-Gyamfi & Chandler 
(2014), Fidaus (2016), Molina, Domingo, Canadas, & Castro (2016), Rahmawati et al., (2017). Kajian 
penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya masih berfokus pada materi aljabar. 
Misalnya fokus penelitian Molina, Domingo, Canadas, & Castro (2016) adalah translasi representasi 
simbol dan representasi verbal pada materi aljabar. Penelitian Rahmawati et al., (2017) berfokus 
pada translasi verbal dan representasi visual pada materi aljabar. Penelitian Firdaus (2016) tentang 
translasi antar representasi matematika siswa SMP dalam pemecahan masalah aljabar, dan 
penelitian Marliyanti (2016) tentang translasi antar representasi matematika siswa dalam 
memecahkan masalah aljabar khususnya materi sistem persamaan linear dua variabel. Penelitian-
penelitian ini belum ada yang menguraikan translasi yang berkaitan dengan materi Analisis Riil.  

Di sisi lain, dalam upaya menguasai pelajaran atau materi pelajaran secara optimal, 
seseorang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Peker (2009) dan Wahyudi, Waluya, 
Rochmad, & Suyitno (2017) menjelaskan bahwa gaya belajar adalah cara berkonsentrasi, 
memproses, menginternalisasi, dan mengingat informasi akademik. Hasil penelitian Sriphai, 
Damrongpanit, & Sakulku (2011) menemukan bahwa gaya belajar siswa berperan sebagai variabel 
moderator dan variabel mediator dalam peningkatan hasil belajar matematika. Memperhatikan 
pengaruh gaya belajar terhadap hasil belajar, maka dosen tidak hanya sekedar harus menguasai 
strategi pengajaran, tetapi juga memerlukan kemampuan dalam menyajikan materi perkuliahan 
sesuai dengan gaya belajar mahasiswa. Oleh karenanya seorang dosen dituntut untuk mampu 
menyajikan materi ajar dalam berbagai macam representasi, misalnya representasi visual untuk 
memfasilitasi mahasiswa dengan gaya visual atau representasi verbal untuk memfasilitasi 
mahasiswa dengan gaya auditori (Wahyudi, Waluya, Rochmad, & Suyitno, 2017). Mahasiswa yang 
gaya belajar visual menggunakan cara melihat sehingga mata memegang peranan penting (De 
Porter & Hernacki, 2011; Wahyudi et al.,2019). Kollöffel (2012) menjelaskan bahwa gaya belajar 
secara visual dilakukan seseorang untuk memperoleh informasi seperti melihat gambar, diagram, 
peta, poster, grafik dan sebagainya. Bisa juga dengan melihat data teks seperti tulisan dan huruf. 
Pembelajar visual dapat berpikir dengan lebih cepat ketika melihat gambar, diagram, CD interaktif, 
video, dan lain sebagainya yang membuat mereka dapat menangkap banyak informasi melalui apa 
yang mereka lihat, maka biasanya pembelajar visual suka mencatat dengan detail informasi yang 
mereka dapatkan tetapi mereka tidak belajar dari hasil pengulangan. Mahasiswa dengan gaya 
belajar visual mampu belajar dan mengingat dengan cara membaca, mampu berkonsentrasi dengan 
melihat, dan suka menggambar (Kollöffel, 2012; Lee & Kim, 2014). Berdasarkan uraian di atas, 
maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kemampuan proses translasi representasi 
matematis mahasiswa bergaya belajar visual dari bentuk representasi simbol ke representasi verbal 
yang berkaitan materi divergensi barisan.  
 
METODE PENELITIAN  

Peneiltian ini adalah penelitian kualitatif dengan subjek mahasiswa Pendidikan Matematika 
Universitas PGRI Semarang yang telah menempuh mata kuliah Analisis Riil. Tahap awal dari 114 
mahasiswa diberikan tes gaya belajar untuk memperoleh subjek dengan gaya belajar visual dan 
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diperoleh 34 mahasiswa dengan gaya belajar visual yang selanjutnya dipilih satu mahasiswa 
bergaya belajar visual yang mempunyai komunikasi lisan maupun tulisan yang baik secara 
purposive sampling. Setelah terpilih subjek penelitian, selanjutnya dilakukan tes tertulis berupa 
pernyataan matematika yang disajikan dalam representasi simbol dengan satu  pertanyaan dengan 
sembilan sub pertanyaan untuk memperoleh data tahapan translasi representasi simbol ke verbal. 
Instrumen tes telah diuji melalui Focus Group Discussion  yang dihadiri tujuh ahli pendidikan 
matematika. Pengambilan data juga dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara semi 
terstruktur. Wawancara dilakukan juga untuk mendalami data kemampuan translasi representasi 
simbol ke verbal dalam mengubah bentuk konsep yang berkaitan divergensi barisan dari jawaban 
tertulis subjek sekaligus untuk konfirmasi atas jawaban tertulis yang diberikan. Tes tertulis dalam 
penelitian ini sebagai berikut: 

 
Diberikan Kriteria Divergensi Barisan:  

Misalkan 𝑋 = (𝑥𝑛),  𝑥𝑛 ∈ 𝑅, dan 𝑥 ∈ 𝑅  
Limit  𝑋 ≠ 𝑥 ↔  ∃𝜀0 > 0, ∀𝐾 ∈ 𝑁 , ∃𝑛′ ∈ 𝑁, 𝑛′ ≥ 𝐾 ∋  |𝑥𝑛′ − 𝑥| ≥ 𝜀0 
 Nyatakan pernyataan diatas dalam bentuk representasi verbal dengan menjelaskan a) Informasi 
awal, b) informasi pernyataan, c) makna/maksud dari informasi awal dan informasi pernyataan, d) 
tuliskan kedua informasi tersebut dalam bentuk verbal, e) jelaskan hubungan kedua informasi, f) 
jelaskan teori yang berkaitan dengan pernyataan tersebut, g) tuliskan pernyataan tersebut dalam 
verbal, h) berikan alasan atau dasar setiap langkah penyajian dalam membentuk representasi 
verbal, dan i) jelaskan kesesuaian  representasi verbal yang dibuat dengan representasi  simbol 
yang diberikan. 
 

Untuk menjaga kredibilitas dan dependabilitas, peneliti melakukan teknik audit, dan 
melakukan tes tertulis dan wawancara yaitu membandingkan data penelitian hasil tes tertulis dengan 
data penelitian dari hasil wawancara, yang pengambilan datanya dilaksanakan pada waktu yang 
berbeda (Miles & Huberman, 1992; Moleong, 2012). Analisis data penelitian meliputi: reduksi data, 
penyajian data, dan menarik kesimpulan translasi representasi simbol ke verbal dalam mengubah 
bentuk konsep yang berkaitan divergensi barisan. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Subjek melakukan tahapan unpacking the source dengan menyampaikan informasi awal 
dalam bentuk kalimat dan sebagian dari pernyataan dalam simbol.. Subjek mampu memahami ide 
esensial dalam representasi simbol yang diberikan dengan menyatakan bahwa soal tersebut 
merupakan kriteria divergensi barisan yaitu bilangan real dan Lim X ≠ x dengan syarat yang 
disertakan. Selanjutnya subjek juga menyampaikan makna dari kedua informasi dengan 
menyampaikan representasi simbol yang diberikan dengan diberi penjelasan kata-kata sendiri. 
Selanjutnya dalam wawancara menunjukkan bahwa subjek menyampaikan informasi awal dan 
informasi pernyataan sama dengan yang ditulis dalam jawaban tertulis dan menyampaikan makna 
informasi dari pernyataan yang diberikan. Subjek menjelaskan limit X tidak sama dengan x dimana 
didalamnya ada barisan bilangan riil. Subjek memberikan keterangan bahwa menyampaikan dengan 
verbal, karena bisa lebih mudah dipahami dan mudah dituangkan. Selanjutnya subjek merasa 
mengetahui dan memahami informasi-informasi yang diberikan adalah perlu karena memperjelas 
pemahaman materi yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa subjek  dapat memenuhi indikator 
unpacking the source berupa menyebutkan informasi awal yang terkandung dan menyebutkan yang 
dinyatakan dalam representasi sumber serta subjek dapat memenuhi indikator menafsirkan 
informasi dari pernyataan yang diberikan. Tabel 1 menunjukkan hasil pekerjaan tertulis dan 
wawancara subjek terkait kegiatan unpacking the source. 
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Tabel 1. Jawaban Tahapan Unpacking The Source 

Jawaban Tertulis Jawaban Wawancara 

 

P: Informasi awal dan informasi pernyataan 
tentang apa? 
R: Barisan bilangan riil dan lim X tidak sama 
dengan x dengan syarat yang disertakan 
P: Dua informasi saudara sampaikan dalam 
representasi apa, mengapa? 
R: Verbal, karena bisa lebih mudah dipahami 
dan mudah dituangkan. 
P: Apa maksud/makna dari dua informasi itu? 
R: Informasi awal  maknanya adalah adanya 
sebuah barisan 𝑋 = (𝑥𝑛) yang merupakan 
barisan bilangan riil, sehingga setiap anggota 
barisan 𝑋 merupakan bilangan riil dan ada 𝑥 
yang juga merupakan anggota bilangan riil, 
informasi pernyataan maknanya adalah adanya 
suatu pernyataan menyatakan Limit  𝑋 ≠ 𝑥 
jika memenuhi syarat bahwa adanya 𝜀0 positif 

untuk setiap 𝐾 anggota bilangan asli dan 
terdapat 𝑛′ yang juga anggota bilangan asli 

dimana 𝑛′ ≥ 𝐾 sedemikian sehingga  |𝑥𝑛′ −
𝑥| ≥ 𝜀0. 
P: Perlu atau tidak memahami informasi awal 
dan informasi pernyataan? 
R: Perlu, karena kedua informasi ini merupakan 
pedoman awal dengan makna-makna yang 
diberikan sangat penting sehingga perlu untuk 
dipahami. 

 
Tahapan preliminary coordination dilakukan subjek dengan mengubah informasi pada 

representasi sumber ke representasi tujuan yaitu dengan menuliskan kalimat verbal informasi dari 
representasi simbol yang diberikan. Selanjutnya subjek menyatakan bahwa kedua informasi yang 
diberikan saling berkaitan dengan kedua informasi saling memperkuat dalam menunjukkan kriteria 
divergensi. Hasil pekerjaan tertulis subjek tidak dapat menyebutkan secara detail teori yang 
berkaitan dengan pernyataan yang diberikan. Selanjutnya dalam wawancara subjek dapat 
memberikan penjelasan hubungan kedua informasi yaitu membahas tentang barisan dan pada limit 
ada barisan bilangan riil dengan bilangan riil sebagai pengantar dan point khususnya pada limit X 
tidak sama dengan x. Tentang teori yang terkait yaitu teori barisan bilangan real dan mutlak, tetapi 
subjek menjelaskan bisa melakukan translasi tanpa menyebutkan nama teori karena subjek dapat 
melakukan translasi sebelum ditanyakan teori-teori yang berkaitan. Tabel 2 menunjukkan jawaban 
tertulis dan wawancara kegiatan preliminary coordination yang dilakukan oleh subjek.  
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Tabel 2. Jawaban Tahapan Preliminary Coordination 

Jawaban Tertulis Jawaban Wawancara 

 

 

P: Hubungan antara kedua informasi itu apa? 
R: Informasi awal merupakan informasi 
pendukung, karena pada informasi 
pernyataanya ada himpunan bilangan I 
himpunan tertutup 
P : Teori apa saja yang ada pada representasi 
simbol? 
R : Ada teori himpunan, teorema Bolzano dan 
teorema lokasi akar 
P : Apakah anda memerlukan teori-teori 
tersebut untuk merubah representasi simbol 
dalam bentuk verbal dan visual? 
R : Tidak pak, tanpa teori  tersebut saya bisa 
melakukannya 

 

Tahap constructing the target adalah membentuk representasi target yang diminta dari 
representasi sumber. Pada tahap constructing the target, subjek mulai mengganti simbol-simbol 
dalam kalimat verbal. Subjek dapat menuliskan dengan benar setiap pernyataan dari representasi 
sumber (simbol) yang diberikan kedalam kalimat verbal berdasarkan pengetahuan atas makna dari 
simbol-simbol yang diberikan. Hal ini terlihat dari jawaban tertulis subjek dalam pembentukan 
representasi verbal dari representasi simbol sebagai representasi sumber. Gambar 1 menunjukkan 
hasil tertulis subjek terkait kegiatan constructing the target. 

 

 
Gambar 1. Tahapan Constructing the Target 

 
Pada tahap determining equivalence, subjek menuliskan dasar setiap langkah penyajian 

yaitu selain pernyataan dalam soal juga dilengkapi dengan teori yang relevan dan subjek tidak 
menuliskan melakukan verifikasi dengan alasan antara representasi verbal dengan representasi 
symbol yang diberikan telah sesuai representasi verbal yang dibuat merupakan bentuk kalimat dari 
representasi symbol yang diberikan. Selanjutnya dalam wawancara, subjek menyatakan bahwa 
translasi dilakukan satu per satu. Ini terlihat dari pernyataan subjek ketika menjelaskan kalimat-
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kalimat yang disajikan sebagai target merupakan perubahan dari satu per satu dari simbol dari 
representasi sumber. Namun, subjek tidak melakukan pemeriksaan kesesuaian satu per satu hasil 
representasi tujuan yang diperoleh dengan representasi sumber yang diberikan karena merasa tidak 
perlu setelah perubahannya dilakukan satu persatu. Berikut jawaban tertulis dan kutipan wawancara 
subjek terkait kegiatan determining equivalence. 

 
Tabel 3. Jawaban Tahapan Determining Equivalence 

 
Jawaban Tertulis Jawaban Wawancara 

 

P: Bisa menjelaskan perubahan-perubahan ini 
dasarnya satu-satu perubahan yang dilakukan? 
R: Sesuai dengan pernyataan ya pak.  
P : Kenapa yang ada di soal itu menjadi seperti 
pada g? 
R : Seperti yang sudah terlihat pada poin g yaitu 
I=[a,b] bentuk verbalnya misalkan I interval 
tertutup dengan anggotanya a,b. Suatu fungsi f 
kontinu pada I, f(a)>k>f(b) bentuk verbalnya 
menjadi terdapap k diantara f(a) dan f(b), 
∃𝑐 ∈ 𝐼, 𝑓(𝑐) = 𝑘 bentuk verbalnya menjadi 
maka ada c anggota I, sehingga f(c) sama 
dengan k. 
P : Baik berarti anda merubahnya satu persatu 
seperti itu ya? 
R : Iya pak. 
P: Perlu tidak melakukan pengecekan ulang 
representasi hasil kesesuaiannya dengan 
representasi sumber yang saya berikan 
R: Menurut saya tidak perlu karena informasi 
awal dan informasi pernyataan sudah 
menunjukkan secara jelas untuk 
mengerjakannya 

 
Pada tahap ini, mahasiswa mampu melakukan translasi dari representasi simbol ke verbal 

karena mampu menentukan strategi untuk membentuk representasi target berdasarkan informasi 
yang ditemukan pada representasi sumber yang disajikan. Mahasiswa hanya mampu untuk 
melakukan tahapan unpacking the source dengan menyebutkan informasi yang terkandung dalam 
representasi sumber yang disajikan. Neria & Amit  (2004) menjelaskan bahwa ketika representasi 
verbal digunakan banyak peserta didik yang mengalami kesulitan dalam memahami dan menyusun 
kalimat dengan benar. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa dapat menggunakan 
representasi verbal dengan baik dalam mengubah representasi simbol yang disajikan. Ini dapat 
terjadi karena mahasiswa mampu memahami konsep yang ada diinformasi yang diberikan. Duval 
(2006) menjelaskan bahwa dalam melakukan translasi antar representasi tidak hanya melakukan 
interaksi dengan konsep dasar yang tertuang dalam informasi, tetapi juga harus dapat 
menghubungkan bagian dari konsep dasar tersebut dengan hal yang berbeda terkait dengan 
representasi yang dituju. 

Ini sejalan dengan pendapat Bosse, Adu-Gyamfi & Chandler (2014) bahwa seseorang yang 
melakukan translasi harus mengetahui atau mengenali konsep yang termuat dari sumber dengan 
melakukan identifikasi dan pengkodean, namun bisa menghubungkan konsep tersebut ke dalam 
bentuk berbeda sesuai  representasi yang dituju. Duval (2006) menyatakan bahwa kegiatan translasi 
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dari satu representasi ke representasi lain sangat penting dalam proses pembelajaran. Dalam 
melakukan pemecahan masalah seseorang dituntut untuk dapat melakukan translasi antar 
representasi permasalahan yang diberikan dengan baik, agar representasi yang dihasilkan dalam 
pemecahan masalah sesuai dengan yang diinginkan.  

Temuan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahap preliminary coordination dan 
determining equivalence ada indikator translasi yang tidak diperlukan untuk memperoleh jawaban 
benar sesuai dengan representasi sumber. Ini berbeda dengan penelitian tentang translasi 
representasi juga dilakukan oleh Bosse, Adu-Gyamfi & Chandler (2014), Fidaus, 2016; Molina, 
Domingo, Canadas, & Castro (2016), Rahmawati et al., (2017) yang berfokus pada pemecahan 
masalah matematika. Sedangkan penelitian ini berfokus pada proses translasi antar bentuk 
representasi yang berkaitan dengan konsep dalam matematika.  
 
KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian diatas, disimpulkan bahwa pada tahap unpacking the source, 
mahasiswa dapat menyebutkan informasi awal representasi sumber dalam bentuk kalimat dan 
menyatakan ide esensial dari representasi simbol yang diberikan dan mengetrahui maknanya. 
Tahap preliminary coordination, mahasiswa dapat mengubah informasi pada representasi sumber ke 
representasi tujuan, menjelaskan bahwa kedua pernyataan pada representasi sumber yang diberikan 
saling berkaitan, dan dapat menyebutkan teori barisan bilangan dan limit walaupun tidak digunakan. Pada 
tahap constructing the target mahasiswa menuliskan dengan benar setiap pernyataan dari 
representasi sumber (simbol) yang diberikan kedalam kalimat verbal berdasarkan pengetahuan atas 
makna dari simbol-simbol yang diberikan. Sedangkan pada tahap determining equivalence 
mahasiswa dapat menunjukkan langkah-langkah penyajian representasi verbal sebagai representasi 
tujuan  namun merasa tidak perlu melakukan pengecekan ulang hasil translasi yang diperoleh.  
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ABSTRAK  
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan penalaran matematis berdasarkan gaya belajar siswa yang 
dimiliki agar tercapainya hasil belajar yang baik dan masimal. Kemampuan penalaran dipengaruhi oleh beberapa faktor 
seperti gaya belajar yaitu visual, auditori dan kinestik.  Kemampuan penalaran matematis siswa berpengaruh pada 
kemampuan siswa dalam menyelesaikan permasalahan yang lebih kompleks, misalnya soal pemecahan masalah dan 
soal analisis. Pentingnya penalaran matematis agar siswa tidak hanya mengikuti serangkaian prosedur dan contoh-
contoh tanpa diketahui maknanya. Teorema phytagoras merupakan salah satu penerapan matematika yang erat 
kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur atau studi 
dokumen. Menurut kajian beberapa artikel disimpulkan bahwa kemampuan penalaran matematis berdasarkan gaya 
belajar siswa belum merata, artinya kemampuan penalaran matematis siswa masih dipengaruhi oleh kemampuan 
siswa tersebut.  

 
Kata Kunci : Kemampuan penalaran, gaya belajar  

 
PENDAHULUAN  

Ilmu Pendidikan adalah hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Pendidikan tidak lepas 
dari kedisiplinan ilmu yang sangat erat hubungannya dengan kehidupan sehari-hari sehingga dunia 
pendidikan mampu menjadi pondasi untuk meningkatkan sumber daya manusia, salah satunya 
adalah ilmu matematika. “Matematika merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang sangat penting 
untuk dipelajari di sekolah. Hal ini karena matematika diperlukan dalam kehidupan sehari-hari serta 
menjadi ilmu penunjang bagi berbagai disiplin ilmu lain” (Diniyah et al, 2018, p. 14). National Council 
of Teachers of Mathematics (NCTM, 2000) melalui pembelajaran terdapat 5 kemampuan matematis 
yang perlu dimiliki siswa yaitu: komunikasi matematis (mathematical communication), penalaran 
matematis (mathematical reasoning), pemecahan masalah matematis (mathematical problem 
solving), koneksi matematis (mathematical connection) dan pembentukan sikap positif terhadap 
matematika (positive attitudes toward mathematics). Pada kenyataannya di sekolah, matematika 
merupakan mata pelajaran yang dianggap sulit sehingga diperlukan kemampuan pemahaman dan 
penalaran pada mata pelajaran tersebut.   

“Kemampuan menggunakan penalaran sangat penting untuk memahami matematika dan 
menjadi bagian yang tetap dari pengalaman matematika pada setiap tingkatan kelas”. Suryadi 
(Minarti, 2012). ”.“Penalaran merupakan suatu proses berpikir yang berusaha menghubungkan 
pernyataanpernyataan yang telah diketahui kebenarannya untuk memperoleh suatu kesimpulan 
sebagai pernyataan baru berupa pengetahuan yang benar” (Widiastuti, 2016, p.6).  

Kemampuan penalaran matematis siswa di pengaruhi oleh beberapa faktor seperti, 
karakteristik belajar, kurangnya rasa percaya diri, lingkungan, serta kurangnya kepercayaan dari 
orang tua. Salah satu karakteristik siswa yang berpengaruh terhadap hasil belajar adalah gaya 
belajar.  

Gaya belajar merupakan suatu tindakan yang dirasakan menarik oleh siswa dalam 
melakukan aktivitas belajar, baik ketika sedang sendiri atau dalam kelompok belajar bersama-sama 
teman sekolah (Sopiatin dan Sahrani, 2011 : 36).  
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De Porter dan Hernacki (dalam Eti, 2015, p.68) “Mengatakan bahwa ada tiga jenis gaya 
belajar berdasarkan modalitas sensori yaitu gaya belajar visual (cara melihat), gaya belajar 
auditori(cara mendengar), dan gaya belajar kinestetik (belajar melalui gerak dan sentuhan). Setiap 
siswa pasti memiliki ketiga modalitas ini, namun seseorang biasanya memiliki hanya satu jenis 
modalitas yang lebih menonjol”.   

Penelitian menunjukkan hasil analisis pada pokok bahasan Teorema Pythagoras yang 
diperoleh berdasarkan tes tertulis adalah kemampuan penalaran matematis siswa MTs di Kabupaten 
Cianjur masih tergolong rendah. Hasil dan pembahasan dapat disimpulkan dari beberapa kesalahan 
siswa ketika menjawab soal penalaran matematis” (Nurkhaeriyyah, et al, 2018, p. 827). 
“Berdasarkan hasil observasi yang sudah ada maka dapat dikatakan bahwa tingkatan kemampuan 
penalaran matematis siswa masih rendah, sehingga siswa kesulitan dalam menyelasaikan masalah 
yang disajikan oleh guru” (Gultom & Roesdiana, 2019, p. 286). Berdasarkan uraian latar belakang 
tersebut mendorong penulis untuk melakukan suatu penelitian yang berjudul “Analisis Kemampuan 
Penalaran Matematis berdasarkan Gaya Belajar Siswa”.  
 
KAJIAN LITERASI  
Kemampuan Penalaran Matematis  

Gardner et al., (Lestari dan Yudhanegara, 2017, p. 82) bahwa “penalaran matematis adalah 
kemampuan menganalisis, menggeneralisasi, mensintetis/mengintegrasikan, memberikan alasan 
yang tepat, dan menyelesaikan masalah tidak rutin”. “Penalaran merupakan suatu kegiatan atau 
proses berpikir untuk menarik kesimpulan atau membuat pernyataan baru yang didasarkan pada 
pernyataan sebelumnya dan kebenarannya telah dibuktikan” (Sumartini, 2015). “Penalaran 
merupakan suatu proses berpikir yang berusaha menghubungkan pernyataan-pernyataan yang 
telah diketahui kebenarannya untuk memperoleh suatu kesimpulan sebagai pernyataan baru berupa 
pengetahuan yang benar” (Widiastuti, 2016, p. 6). Depdiknas (Thalhah, 2012) menyatakan bahwa 
“Materi matematika dan penalaran merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan”. Materi 
dipahami melalui penalaran, sedangkan penalaran dipahami dan dilatih melalui belajar matematika.  

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa “penalaran matematis 
merupakan kegiatan atau proses berpikir dari menganalisis, menggeneralisasi, 
mensintetis/mengintegrasikan, memberikan alasan yang tepat, dan menyelesaikan masalah tidak 
rutin untuk menarik kesimpulan sebagai pernyataan baru berupa pengetahuan yang benar”. 
Penalaran matematika memiliki peran penting dalam proses berpikir seseorang. Manfaat penalaran  
Lehman (Asrawati, 2012) adalah “Memperluas keyakinan (extendingbelief), menemukan kebenaran 
(getting at the truth), meyakinkan (persuading) dan menjelaskan (explaining)”.  

Dokumen Teknis Peraturan Dirjen Dikdasmen Depdiknas Nomor 506/C/Kep/PP/2004 
tanggal 11 November 2004 (Sumarsih, 2016. p. 341), merinci indikator kemampuan penalaran 
matematis yang harus dicapai oleh siswa sebagai berikut:   

a. Mengajukan dugaan   
b. Melakukan manipulasi matematika  
c. Menarik kesimpulan, menyusun bukti, memberikan alasan atau bukti terhadap kebenaran 

solusi 
d. Menarik kesimpulan dari pernyataan  
e. Memeriksa kesahihan suatu argumen  
f. Menemukan pola atau sifat dari gejala matematis untuk membuat generalisasi.  

Gaya Belajar  
“Gaya belajar merupakan cara seseorang untuk menyerap, mengatur dan mengolah 

informasi atau pelajaran” (Karim, 2014). DePorter & Hernacky (2013) “Gaya belajar adalah kunci 
untuk mengembangkan kinerja dalam pekerjaan, sekolah, dan dalam situasi antar pribadi, dengan 
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begitu gaya belajar akan mempengaruhi seseorang dalam menyerap dan mengolah informasi 
sehingga akan mempengaruhi prestasi yang dicapai”.  

Terdapat tiga modalitas (type) dalam gaya belajar yaitu visual, auditorial, dan kinestetik 
(Deporter & Hernacki, 2013). Walaupun siswa belajar menggunakan ketiga modalitas ini, 
kebanyakan orang lebih cenderung pada salah satu diantara ketiganya” (Jaenudin et al., 2017).   

Berdasarkan preferensi sensori, pelajar visual belajar melalui sesuatu yang mereka lihat, 
auditorial belajar dengan cara mendengar, dan kinestetik belajar dengan gerak, bekerja, dan 
menyentuh.  
Teorema Pythagoras  

Berdasarkan Kurikulum 2013 edisi revisi 2017, materi Teorema Pythagoras disampaikan 
pada peserta didik kelas VIII semester genap dengan deskripsi Kompetensi Inti dan Kompetensi 
Dasar disajikan pada tabel berikut.  
 

Tabel 1. KI dan KD Teorema Pythagoras  

Kompetensi Inti  Kompetensi Dasar  

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, 
konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata.  

3.6 Menjelaskan dan membuktikan 
teorema Pythagoras dan tripel  
Pythagoras  

4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah 
konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, 
memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, 
dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di 
sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 
pandang/teori.  

4.6 Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan teorema  

Pythagoras dan tripel Pythagoras  

Sumber: Kemendikbud (2018) 
  

Dari KI dan KD tersebut terdapat sub materi Teorema Pythagoras adalah sebagai berikut:  
1. Luas Persegi dan dan Luas Segitiga Siku-Siku  
2. Menemukan Teorema Pythagoras  
3. Kebalikan Teorema Pythagoras untuk menentukan jenis suatu segitiga  
4. Tripel Pythagoras  
5. Perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku dengan sudut khusus  
6. Menyelesaikan masalah sehari-hari dengan menggunakan teorema Pythagoras  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN  

Penalaran matematis sangat penting dalam berpikir siswa karena jika kemampuan bernalar 
siswa tidak dikembangkan maka matematika hanya akan menjadi materi yang mengikuti 
serangkaian prosedur dan meniru contoh-contoh tanpa mengetahui makna. Penalaran matematis 
merupakan kegiatan atau proses berpikir dari menganalisis, menggeneralisasi, 
mensintetis/mengintegrasikan, memberikan alasan yang tepat, dan menyelesaikan masalah tidak 
rutin untuk menarik kesimpulan sebagai pernyataan baru berupa pengetahuan yang benar. 
Kemampuan penalaran matematis siswa di pengaruhi oleh faktor seperti, karakteristik belajar, 
kurangnya rasa percaya diri, lingkungan, serta kurangnya kepercayaan dari orang tua. Salah satu 
karakteristik siswa yang berpengaruh terhadap hasil belajar adalah gaya belajar. Gaya belajar 
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merupakan tindakan yang dirasakan dalam melakukan aktivitas belajar, baik ketika sendiri atau 
dalam kelompok belajar bersama-sama teman sekolah. Ada tiga jenis gaya belajar berdasarkan 
modalitas sensori yaitu gaya belajar visual (melihat), gaya belajar auditori(mendengar), dan gaya 
belajar kinestetik (belajar melalui gerak dan sentuhan).  

Penelitian yang dilakukan oleh Nurkhaeriyyah, et al (2018) memiliki kesimpulan hasil 
analisis yang diperoleh berdasarkan tes tertulis yang dilakukan adalah bahwa kemampuan 
penalaran matematis murid kelas IX MTs di Kabupaten Cianjur tergolong rendah. Hasil dan 
pembahasan dapat disimpulkan dari beberapa kesalahan siswa ketika menjawab soal penalaran 
matematis. a) Kurangnya penguasaan konsep atau materi prasyarat mengenai teorema pythagoras, 
b) Dalam merencanakan penyelesaian atau memberikan solusi masih kurang tepat, dikarenakan 
tidak mengerti maksud dari persoalan yang diberikan, c) Terdapat kesalahan menginterpretasikan 
soal sehingga tidak dapat menyelesaikan pesoalan dengan tepat. d) Ketika melakukan perhitungan, 
siswa kurang teliti dalam melakukan proses yang mereka digunakan untuk menyelesaikan persoalan 
masih kurang tepat, yang merupakan produk dari kurangnya kemampuan memahami masalah, dan 
merencanakan atau mengemukakan solusi yang akan digunakan.   

Penelitian yang dilakukan oleh Solikhah (2019) di Madrasah Tsanawiyah Al Huda 
Kedungwaru Tulungagung kelas VIII-A pada materi Teorema Pythagoras memiliki kesimpulan 
bahwa : (1) Siswa yang berkemampuan tinggi dalam menyelesaikan soal matematika memenuhi 
pada indikator menyajikan pernyataan secara lisan dan tertulis; mengajukan dugaan; melakukan 
manipulasi matematika; menyusun bukti; memberikan alasan atau bukti terhadap beberapa 
kebenaran solusi; menarik kesimpulan dari suatu pernyataan; dan memeriksa kesahihan argumen; 
menemukan pola atau sifat dari gejala matematis untuk membat generalisasi. (2) Siswa yang 
berkemampuan sedang dalam menyelesaikan soal matematika memenuhi pada indikator 
menyajikan pernyataan secara lisan dan tertulis; mengajukan dugaan dan melakukan manipulasi 
matematika. (3) Siswa yang berkemampuan rendah dalam menyelesaikan soal matematika 
memenuhi pada indikator menyajikan pernyataan secara lisan dan tertulis dan mengajukan dugaan.  
 
KESIMPULAN   

Kemampuan penalaran matematis berdasarkan gaya belajar siswa dapat dianalisis dengan 
indikator Gaya belajar menurut DePorter & Hernacky (2013) “Gaya belajar adalah kunci untuk 
mengembangkan kinerja dalam pekerjaan, sekolah, dan dalam situasi antar pribadi, dengan begitu 
gaya belajar akan mempengaruhi seseorang dalam menyerap dan mengolah informasi sehingga 
akan mempengaruhi prestasi yang dicapai”. Menurut kajian beberapa artikel disimpulkan bahwa 
kemampuan penalaran matematis siswa belum merata, artinya kemampuan penalaran matematis 
siswa masih dipengaruhi oleh gaya siswa tersebut.  
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ABSTRAK 
Pada teka-teki klasik filsafat matematika ada beberapa pertanyaan apakah matematika itu terhingga atau tak hingga? 
Matematika diciptakan atau ditemukan?, matematika tidk ada atau ada? dan Matematika objek atau proses?. Dari 
pertanyaan-pertanyaan tersebut jika dilihat dari filsafat matematika maka ada ada beberapa pendapat dari beberapa 
aliran. Beberapa aliran memiliki pandangan yang berbeda seperti Platonisme, Intuisionisme dan Formalisme. 
Pandangan yang sangat berbeda juga disampaikan oleh kaum absolutis dan falibilis. Pada artikel ini, disampaikan kajian 
literatur terkait matematika itu proses atau objek dipandang dari filsafat matematika. Dan juga disampaikan hasil survei 
dari jejak pendapat mahasiswa tentang matematika itu proses atau objek? Dari hasil jejak pendapat diperoleh 64.4% 
berpendapat matematika adalah objek sedangkan 35,6 % berpendapat matematika adalah proses. Pada filsafat 
matematika disampaikan bahwa matematika adalah fenomena sosial-sejarah-budaya, tanpa memerlukan sesuatu yang 
abstrak, tanpa perlu reduksi formalis atau intuisi, tetapi pandangan ini menyiratkan bahwa objek matematika, seperti 
objek lain, juga merupakan proses. Mereka bisa berubah-ubah baik objek atau proses, dengan sekejap mata atau 
bahkan terlalu lambat. Artinya pendapat diatas tidak ada yang menyalahkan, tergantung bagaimana titik pandangnya, 
hal tersebut yang terjadi pada beberapa aliran di filsafat matematika.  
 
Kata Kunci: Filsafat Matematika, Teka-teki, Objek Atau Proses 

 
PENDAHULUAN 

Secara bahasa filsafat dari bahasa Yunani berasal dari kata Philoshophia dan shopia. 
Philoshopian merupakan bentuk jamak dari philos yang mempunyai arti sahabat pengetahuan, 
Sophia memiliki arti kebijaksanaan. Sehingga secara bahasa filsafat berarti mencintai pengetahuan 
atau mencintai kebijaksanaan. Dengan berfilsafat maka kita akan terbawa pada hakikat 
pengetahuan atau pengetahuan yang mendalam (Parnabhhakti and Ulfa 2020). Secara istilah, 
beberapa ahli mempunyai pendapat berbeda-beda terkait filsafat seperti menurut Plato yang 
mengatakan bahwa filsafat sebagai ilmu pengetahuan yang mana dengan filsafat dapat meraih 
kebenaran yang murni dan asli. Filsafat menurut Aristoteles merupakan ilmu yang mempelajari 
tentang ada dan tampilan dan ada dan realita.  Sedangkan seorang filosof dari negara Prancis yaitu 
Rene Descartes berpendapat bahwa filsafat adalah himpunan pengetahuan yang mana pangkal 
penyelidikannya tertuju tentang Tuhan, alam dan manusia. Selain itu, filsafat menurut pendapat 
William James, seorang filusuf dari Amerika mempunyai pendapat bahwa filsafat  adalah usaha dan 
upaya yang sangat luar biasa dalam berpikir dengan terang dan jelas (Sukardjono, 2000).  Dari 
beberapa pendapat diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan filsafat kita dapat menyelidiki 
hakikat sesuatu. Setiap ahli filsafat memiliki definisi sendiri-sendiri namun tidak bertentangan dan 
saling melengkapi satu sama lain sehingga menunjukkan luasnya persoalan dalam filsafat. 

Jika filsafat pendidikan dapat diartikan sebagai pemikiran filsafat yang mengkaji tentang 
pendidikan maka filsafat pendidikan matematika merupakan bagian dari filsafat pendidikan dalam 
bidang studi matematikan (Sukardjono, 2000). Sedangkan menurut Parnabhhakti and Ulfa ( 2020) 
filsafat matematika dapat diartikan sebagai suatu bentuk refleksi ilmu matematika yang 
memunculkan pertanyaan dan jawaban tertertu. Ilmu filsafat dan matematika mempunyai hubungan 
yang sangat erat karena sama-sama menjadi pondasi ilmu pengetahuan                         
(Parnabhhakti and Ulfa 2020). Selain itu filsafat matematika dapat dikatakan sebagai bagian atau 
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cabang dari filsafat yang merenungkan atau menjelaskan sifat matematika (Ernest 1991). Tujuan 
dari filsafat matematika adalah memberikan dasar kepastian dari pengetahuan matematika seperti 
sebagai wadah atau system dalam membangun kebenaran pengetahuan matematika yang 
sistematis (Ernest 1991). Dalam filsafat matematika banyak hal yang dipelajari terkait apa itu 
matematika, aliran-aliran matematika, ruang lingkup matematika dan sebagainya.  

Dalam Filsafat matematik juga terdapat teka-teki matematika yang klasik seperti  
matematika  ada atau tidak?, matematika terhingga atau tak terhingga?, matematika bjek atau 
proses? dan matematika ditemukan atau diciptakan? (Siskawati 2021). Pertanyaan-pertanyaan 
diatas dikatakan sebuah teka-teki sebagaimana pertanyaan mana dulu telur atau ayam? Artinya 
terkadang memiliki jawaban yang tidak bisa di duga, jawaban juga bersifat subjektif. Meskipun 
demikian, teka-teki dalam filsafat matematika dapat dijelaskan dari berbagai pandangan. Beberapa 
pendapat dari Platonisme, Intuisionisme dan Formalisme bahkan absolutis dan falibilis memiliki 
pendapat yang berbeda terkait ini.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dari beberapa pendapat filsuf tentang matematika itu 
objek atau proses? yang termasuk salah satu teka-teki klasik filsafat matematika. Selain itu, 
penelitian mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan pendapat dari responden tentang teka-teki 
matematika itu objek atau proses?. dengan demikian diharapkan dapat memberikan manfaat berupa 
wawasan terkait matematika itu objek atau proses? dipandang dari filsafat matematika.  
 
METODE PENELITIAN  

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian literatur review dengan pendekatan 
deskriptif dimana peneliti menyajikan kajian literatur tentang sesuatu dalam hal ini adalah teka-teki 
klasik pendidikan matematika dan didukung dengan mendeskripsikan jejak pendapat dari beberapa 
responden tentang salah satu teka-teki klasik matematika yaitu matematika itu objek atau proses?. 
Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa pendidikan lebih tepatnya adalah mahasiswa 
prodi pendidikan matematika dan PGSD Universitas Islam Sultan Agung dimana mereka sudah 
mendapatkan materi filsafat matematika. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah teknik 
angket yang diberikan kepada responden melalui googleform dan teknik dokumentasi dari berbagai 
literatur dan artikel yang mendukung. Adapun teknik analisis data yang digunakan dengan 
pengumpulan data setelah pengambilan data kemudian data direduksi selanjutnya disajikan dan 
ditarik kesimpulan.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Masih ingat dengan pertanyaan duluan mana telur atau ayam? Jika pertanyaan ini diberikan 
pada anda, apa yang akan anda jawab? Apakah jika menjawab telur itu benar? Atau jawaban ayam 
yang benar? Inilah salah satu teka-teki. Dalam filsafat matematika klasi terdapat beberapa teka-teki 
yaitu matematika  ada atau tidak?, matematika terhingga atau tak terhingga?, matematika objek atau 
proses? dan matematika ditemukan atau diciptakan? (Siskawati 2021). Teka-teki ini juga 
disampaikan oleh Hersh (1997) dalam bukunya What is Mathematics, Really? Pada penelitian akan 
lebih mendalam dikaji salah satu teka-teki tersebut yaitu Matematika itu objek atau proses?.  

Matematika itu objek atau proses?. Mungkin hal ini menyimpang dari filsafat matematika 
(Hersh 1997), namun berdasarkan pengalaman filusuf mempunyai beberapa pendapat. Frege dalam 
Hersh, R. (1997) berpendapat angka sebagai bagian dari matematika adalah objek abstrak, Plato 
juga menyampaikan angka adalah objek dari beberapa jenis tetapi para ahli filsafat dari aliran 
formalisme dan intuisisme tidak sependapat atau menyangkal tentang pendapat angka adalah objek 
artinya mereka tidak setuju jika angka adalah objek. Plato pada aliran Platonisme memandang 
matematika memiliki objek yang real dan keberadaan objek dan struktur matematika sebagai suatu 
keberadaan suatu realita yang idel dan bebas dari sifat manusiawi. Kurt Godel dalam aliran 
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Platonisme mengatakan bahwa bilangan itu bersifat abstrak sehingga dalam eksistensinya 
diperlukan suatu objek yang bebas dari pikiran manusia dalam menyatakannya, hal ini sesuai 
dengan pendapat Plato angka merupakan objek dari beberapa jenis (Prabowo 2009) sebagaimana 
pendapat konsep-konsep dalam matematika bersifat abstrak (Suandito 2017). Sedangkan menurut 
Phytagoras, bilangan dapat dikatakan sebagai dasar pokok atau inti dari sifat benda (Romadhon 
2019). 

Sedangkan pada aliran Intusionisme, para intuisi dengan toloh aliran tradisi Kant 
menyatakan bahwa intuisi sebagai awal pengetahuan manusia yang kemudian menghasilkan 
konsep-konsep dan bermuara pada ide-ide. Mereka berpendapat segala seuatu termasuk 
matematika hanya ada dalam pikiran. Jika diibaratkan bilangan tidak lain hanya sebuah karakter 
yang terdapat dalam cerita dongeng, hanyalah sebuah entitas mental abstrak atau tidak terwujud 
adanya kecuali dalam pikiran orang yang memikirkannya. Dengan demikian aliran Intusionisme 
menolak keberadaan objek dalam matematika(Prabowo 2009).  

Putnam ahli filsafat matematika Amerika, tokoh utama filosofi analitik mempunyai pendapat 
yang sama dengan George Kreisel, seorang pelopor pergeseran yang fokus pada eksistensi objek 
matematis menuju objektivitas dalam suatu wacana matematis. Adapun pendapat Kreisel dan 
Putnam bahwa objek bukanlah hal yang dibutuhkan namun objektivitas.  

Angka bersifat objektif. Tidak perlu sulit memikirkan apakah itu benda atau bukan. Beberapa 
orang berkata, "Angka itu ada, ini hal yang sederhana seperti contohnya kursi yang saya duduki. 
Ada yang berpendapat sangat jelas bahwa angka itu tidak ada sebagaimana kursi yang ada. 
pernyataan ini sebenarnya tidak kontradiktif karena keduanya benar.  Jika saya tidak memiliki 
penjelasan sebelumnya tentang "ada", pengetahuan saya tentang angka tidak akan bertambah jika 
Anda memberi tahu saya bahwa angka itu ada atau tidak ada. Pada polemik ini terkait dasar 
aritmatika, Frege cukup menarik diri untuk tidak menjelaskan arti ada dan arti objek (Hersh 1997).  

Perhatikan disekitar kita Jika kita melihat awan apakah awan itu objek? Mungkin kita berpikir  
awan adalah objek. Jika kita melihat api yang menderu di tengah padang rumput, apakah itu objek? 
Kita pasti menjawab tidak, api menderu adalah sebuah proses. Saat kita mengukur temperatur suhu 
badan anak kita, misal kita peroleh suhu 38 derajat. Apakah itu objek? Mungkin kita berpendapat 
proses karena nani bisa naik turun. Jika kita menghitung 10 pangkat 1010 atau ditulis 10(1010) apakah 
objek atau proses? apakah ini objek sebagaimana pendapat Fredge atau sekedar objektif menurut 
Kreisel-Putnam? 

Apakah "objek" berarti sesuatu seperti batu? Suatu benda yang memiliki volume dan bentuk 
yang pasti? Jika berpendapat demikian, maka objek hanya berlaku untuk benda padat. Coba 
perhatikan sepotong es, jika kita lelehkan sepotong es tersebut, sehingga berubah menjadi cair atau 
mencair, artinya Anda sedang mengubah yang tadinya objek menjadi bukan objek. Bagaimana 
dengan ini? Apakah begitu kakunya pengertian suatu objek? Objek memiliki pengertian yang sangat 
khusus, sangat sementara dan terlalu memiliki syarat untuk suatu filsafat.  

Terkadang objek dapat diartikan suatu entitas fisik dengan bentuk atau volume atau tanpa 
keduanya. Bagaimana dengan atom? Apakah atom itu benda? Atom yang didalamnya terdapat 
proton, elektron dan foton jika diamati memiliki sifat seperti partikel (objek) dan gelombang (proses). 
Maka anggapan atom sebagai objek dan proses menjadi lenyap tergantung dari segi mana diamati.  

Arti terkait dari "objek" adalah "segala sesuatu yang dapat mempengaruhi", ini merupakan 
pengertian oleh Paul Benacceraf (Hersh 1997). Sebatang pohon dapat memengaruhi seseorang jika 
seseorang masuk ke dalamnya, dan kuman dapat memengaruhi seseorang dengan mengeluarkan 
ingus. Serangan bakteri paranoia bisa membuat seseorang sangat sakit. Akankah serangan itu 
menjadi sebuah objek? 

Proses sebagai kata kerja dan objek sebagai kata benda mempunyai penjelasan masing-
masing. Objek itu bertindak bahkan dapat ditindaklanjuti sedangkan proses sebagai tindakan. Objek 
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dan proses dapat diamati ataupun dialami oleh siapa saja menggunakan pancaindera yang sesuai. 
Pengertian yang mereka miliki tidak tergantung kesadaran individu namun memiliki kualitas yang 
cenderung permanen.  

Pernahkan Anda melihat Air Terjun Niagara yang terletak di Amerika?  
Air terjun yang sangat indah dan besar di dekat Sungai Niagara yang letaknya di perbatasan 

negara Amerika dan Kanada. Nama Niagara merupakan nama kelompok dari tiga buah air terjun. 
Meskipun air terjun Niagara tidak terlalu tinggi namun sangatlah lebar dan terkenal di penjuru dunia 
apalagi saat tampak pelangi yang menjuntai diatas derasnya arus air terjun. Jika di Indonesia 
terdapat Air Terjun Tumpak Sewu, air terjun ini dikatakan punya seribu aliran air,  yang  sudah sering 
disebut sebagai Niagara-nya Indonesia yang terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo, 
Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Air Terjun Niagara dan Air Terjun Tumpak Sewu  adalah contoh 
interaksi dialektik objek dan proses. Bagi agen perjalanan, Air Terjun Niagara dan Air Terjun Tumpak 
Sewu  dipandang sebuah objek. Tetapi dari sudut pandang tetesan air yang mengalir dan melewati 
adalah sebuah proses, sebuah petualangan seperti di atas clif jatuh bebas, mencapai dasar, 
mengalir, terlihat sangat besar jika dipandang sebuah benda; namun terasa terasa sangat kecil jika 
dipandang sebuah proses.  

Contoh lainya adalah Film yang menunjukkan dengan jelas dua transformasi yang 
berlawanan yaitu mempercepat waktu mengubah suatu objek menjadi suatu proses atau 
memperlambat waktu mengubah proses menjadi sebuah objek. Untuk Mempercepat waktu 
mengubah suatu objek menjadi suatu proses, kita bisa gunakan fotografi dengan selang waktu. Kita 
pasang kamera di padang rumput yang tenang kemudian ambil foto setiap setengah jam. Lalu 
gabungkan foto-foto itu menjadi sebuah film akhirnya menjadi seperti video Batang tanaman 
melompat keluar dari tanah, mekar, dan jatuh. Awan terbang melewati kecepatan badai. Musim 
datang dan pergi dalam seperempat jam. Mempercepat waktu mengubah objek padang rumput 
menjadi proses padang rumput. 

Sedangkan untuk memperlambat waktu mengubah proses menjadi sebuah objek, kita dapat 
gunakan fotografi dengan kecepatan tinggi untuk membekukan sesuatu secara instan. Setetes susu 
yang disiramkan ke atas meja diubah menjadi mahkota lingkaran yang diam terpaku, diatasnya ada 
bola-bola kecil. Dengan memperlambat waktu, splash-process diubah menjadi splash-object. 

Tubuh manusia biasanya merupakan objek yang dapat dikenali dan terdefinisi dengan baik. 
Tapi ahli fisiologi memberitahu kita jaringan kita mengalir seperti sungai. Molekul keluar masuk 
daging dan tulang. Jika dianggap sebagai kepemilikan pribadi, perbudakan, royalty, pembajakan, 
penundukan wanita, dalam hal ini tubuh manusia dianggap sebagai objek. Namun saat aktivitas 
model pakaian, jejak pendapat maka dalam hal ini diartikan sebagai proses (Hersh 1997). 

Sebuah bangsa membela atau mengubah perbatasan, menandatangani perjanjian, 
berperang. Ia mengklaim sebagai sebuah objek. Namun itu juga sekelompok orang yang lahir, 
sekarat, berimigrasi, dan beremigrasi. Beberapa individu menentukan nasib bangsa, dan bangsa 
menentukan nasib banyak individu. Bangsa itu seperti air terjun: sebuah benda yang besar dan 
proses yang kecil. Dalam mesin komputer, perbedaan antara objek (perangkat keras) dan proses 
(perangkat lunak) hampir berubah-ubah. Perancang memutuskan fungsi mana yang akan 
diwujudkan dalam perangkat keras, yang mana dalam perangkat lunak. Pikiran / otak seperti objek 
seumur hidup. Namun, Beberapa pikiran berubah dari menit ke menit. Dan terkait pikira, kaum 
rasionalis berpendapat bahwa prinsip itu harus ada, bersifat benar dan nyata karena dari pikiran 
akan memahami prinsip (Machmud 2011). Jika Seorang psikoterapis mencoba mengatasi keyakinan 
pasien bahwa gejala neurotiknya adalah sebuah objek. Sebuah langkah menuju penyembuhan 
adalah meyakinkan dia bahwa itu adalah sebuah proses. 

Bagi ahli geologi, dalam skala waktu yang lama, bumi adalah sebuah proses. Melihat bumi 
yang sangat besar dari jarak dekat, biasanya kita tidak melihatnya secara keseluruhan, sebagai 
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sebuah objek. Tetapi ketika astronot berdiri di bulan, mereka melihat bumi dari jarak jauh untuk 
waktu yang singkat. Mereka melihat sebuah benda. Pada rumus Einsten tentang kecepatan cahaya 
menjelaskan bom sebagai benda yang memiliki masa berubah menjadi bencana sebagai proses 
energy. Dan dalam bintang adanya ledakan nuklir massa dapat berubah menjadi energi artinya 
sama-sama masuk akal saat menganggap bintang itu proses atau objek.  

Fotografi dengan kecepatan tinggi dan selang waktu menunjukkan bahwa polaritas proses 
objek adalah ujung dari sebuah kontinum. Setiap fenomena dilihat sebagai objek atau proses, 
tergantung skala waktu, skala jarak, dan tujuan manusia. Pertimbangkan sembilan skala waktu yang 
berbeda yaitu waktu astronomi, waktu geologi, waktu evolusi, waktu bersejarah, masa hidup 
manusia, waktu harian, waktu regu tembak, waktu pengalihan untuk mikrochip, masa partikel yang 
tidak stabil. 

Skala yang lebih kecil dalam ruang, atau mempercepat waktu, mengubah suatu objek 
menjadi suatu proses. Skala yang lebih besar dalam ruang, atau memperlambat waktu, mengubah 
suatu proses menjadi sebuah objek. Dengan demikian dikatakan bahwa sebuah objek adalah proses 
yang lambat. Suatu proses adalah objek yang cepat. 

Dari beberapa pandangan tentang objek dan proses, bagaimana dengan matematika? 
Dalam matematika, bukankah kita memiliki "objek abstrak", yang tidak terletak di ruang atau waktu? 
Seperti "segitiga sama sisi"? atau angka 9? Dari Pythagoras hingga Frege dalam Hersh (1997) 
berpendapat bahwa filsafat memberikan keberadaan objek yang idealis, yang bebas dari 
ketidaktentuan dan ketidakkekalan.  Plato mempunyai pandangan matematika sebagai objek murni. 
Sedangkan Frege mempunyai anggapan matematika adalah objek yang abstrak. Meskipun berbeda 
pandangan sampai sekarang bahkan terkesan abadi namun mereka "tidak tegang" dan beselisih. 
Jika diperhatikan, contoh angka dan segitiga menunjukkan suatu benda abstrak namun jika 
dipandang dalam keberadaannya maka dikatakan sebagai objek abstrak yang bukan merupakan 
mental, fisik, bukan historis, sosial atau intersubjektif. Sehingga objek matematika dikatakan sebagai 
objek abstrak atau lebih sesuai sebagai objek transedental.  

Dari hasil jejak pendapat pada 59 responden terkait pendapat mereka tentang matematika 
itu objek atau proses? menunjukkan 64.4% berpendapat matematika adalah objek sedangkan 35,6 
% berpendapat matematika adalah proses. Lebih jelasnya disajikan dalam grafik berikut.  

 

 
Gambar 1. Prosentase hasil pendapat responden 

 
Berdasarkan hasil pendapat responden diperoleh banyak yang memiliki pandangan jika 

matematika adalah objek. Beberapa alasan mengapa mereka mengatakan matematika adalah objek 
diantaranya matematika merupakan ilmu yang memiliki objek kajian abstrak, matematika itu adalah 
objek dan bersifat abstrak yang mempuyai 4 objek kajian dalam matematika yaitu prinsip, fakta, 
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konsep dan operasi. Sedangkan bagi yang memiliki pandangan matematika sebagai proses mereka 
memiliki alasan matematika merupakan suatu proses berpikir, dimana dalam proses tersebut 
mengandalkan adanya suatu penalaran, berfikir logis, serta sistematis untuk menyelesaikan suatu 
permasalahan yang pada dasarnya kehidupan berhubungan dengan dunia matematis. Selain itu, 
karena matematika menjelaskan/menyelesaikan suatu permasalahan, dari tiap-tiap bagian 
disatukan/dikaitkan untuk mengetahui hasil dari suatu permasalahan tersubut. Demikian sebagian 
dari pendapat responden tentang alasan matematika itu objek atau proses?. pendapat responden 
yang beragam ini tertunya didasari dari latar pengetahuan yang mereka peroleh, dari pengalaman 
dan mungkin materi mata kuliah yang sudah mereka dapat. Tidak ada yang salah dan benar terkait 
jawaban untuk pertanyaan ini.  

Dalam buku The Philosophy of Mathematics Education karangan Ernest (1991) terdapat bab 
yang menjelaskan tentang rekonseptualisasi matematika salah satunya adalah tentang ruang 
lingkup filsafat matematika. Pada salah satu ruang lingkup matematika sebagai pengetahuan 
merupakan produk akhir atau kegiatan mengetahui atau memperoleh? Ini sangat sesuai dengan 
bahasan matematika itu objek atau proses? dimaksud objek sebagai produk akhir dan dimaksud 
kegiatan memperoleh sebagai proses. Pada pembahasan ini disampaikan dari pendapat dari kaum 
Absolutis yang menyatakan pengetahuan merupakan produk yang objektif yang tidak menyetujui 
keabsahan suatu filsafat dalam hal asal usul pengetahuan, ini juga termasuk matematika yang 
merupakan pengetahuan. Kemudian pandangan kaum Falibilis mengatakan pengetahuan 
merupakan suatu kegiatan mengetahui/ memperoleh sehingga tidak menolak adanya penggantian 
teori karena pengetahuan mengalami pertumbuhan yang tidak berfifat hasil akhir.  

Dalam bukunya  What is Mathematics, Really? Hersh (1997) menyatakan bahwa 
Matematika adalah fenomena sosial, sejarah, dan budaya, tanpa memerlukan sesuatu yang abstrak, 
tanpa perlu reduksi formalis atau intuisi, tetapi pandangan ini menyiratkan bahwa objek matematika, 
seperti objek lain, juga merupakan proses. Mereka bisa berubah-ubah baik sebagai objek atau 
proses, dengan sekejap mata atau bahkan terlalu lambat. Artinya pendapat diatas tidak ada yang 
menyalahkan, tergantung bagaimana titik pandangnya, hal tersebut yang terjadi pada beberapa 
aliran di filsafat matematika.  
 
KESIMPULAN  

Matematika itu objek atau proses? pertanyaan ini sebagai salah satu teka-teki klasik filsafat 
matematika. Beberapa pendapat dan pandangan muncul dalam menjawab pertanyaan ini dengan 
berbagai alasan dan latar belakang. Frege berpendapat bahwa angka atau bilangan adalah objek 
yang bersifat abstrak. Sedangkan menurut Plato angka merupakan suatu objek dari beberapa jenis, 
kaum Intuisi dan Formalis tidak sependapat jika angka adalah objek, sedangkan pendapat Kreisel 
dan Putnam mengatakan angka adalah objektif. Sebuah objek merupakan proses yang lambat 
sedangkan sebuah proses merupakan objek yang cepat. Berbagai pandangan tersebut tidak saling 
berselisih karena matematika adalah fenomena sosial-sejarah-budaya, tanpa memerlukan sesuatu 
yang abstrak, tanpa perlu reduksi formalis atau intuisi, tetapi pandangan ini menyiratkan bahwa 
objek matematika, seperti objek lain, juga merupakan proses. Mereka bisa berubah-ubah baik 
sebagai objek atau proses, dengan sekejap mata atau bahkan terlalu lambat.  
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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan kemampuan pemecahan masalah berdasarkan disposisi matematis 
siswa kelas VII SMP N 3 Kasihan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Pengambilan sampel dalam 
penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu sampel yang diambil berdasarkan kriteria tertentu, sampel yang 
diambil sebagai subjek peneliti siswa SMP kelas VII C. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 
angket disposisi matematis, tes kemampuan pemecahan masalah, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
disposisi matematis siswa kelas VII SMP N 3 Kasihan terbagi menjadi tiga, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Kemampuan 
pemecahan masalah matematika siswa dengan kategori disposisi matematis tinggi mampu memenuhi indikator 
memahami masalah, merencanakan pemecahan, melaksanakan rencana, dan memeriksa kembali pemecahan masalah 
menurut Polya. Kemampuan pemecahan masalah matematika siswa dengan kategori disposisi matematis sedang 
mampu memenuhi indikator memahami masalah, merencanakan pemecahan, dan melaksanakan rencana. Kemampuan 
pemecahan masalah siswa dengan kategori disposisi matematis rendah hanya mampu memenuhi indikator memahami 
masalah dan melaksanakan rencana dan tidak mampu memenuhi indikator merencanakan pemecahan dan memeriksa 
kembali. 
 
Kata Kunci: kemampuan pemecahan masalah matematika, disposisi matematis 

 
PENDAHULUAN 

Kemajuan dalam bidang pendidikan di Indonesia dapat dicapai melalui penataan pendidikan 
yang baik dan terstruktur. Dewasa ini, kebutuhan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi 
pendidikan semakin meningkat dalam rangka memenuhi kebutuhan serta harapan yang ada pada 
masyarakat. Lembaga pendidikan merupakan salah satu wahana untuk memenuhi hal tersebut 
melalui pembelajaran berbagai mata pelajaran. Menurut (Siagian, 2016) matematika sebagai ilmu 
utama yang mendasari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai peranan penting 
dalam mengembangkan pola pikir siswa. 

Matematika adalah salah satu mata pelajaran yang mempunyai peranan penting dalam 
pendidikan (Akbar et al., 2017). Matematika merupakan ilmu yang universal karena digunakan di 
berbagai disiplin ilmu. Matematika sangat diperlukan untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 
Selain itu, proses belajar matematika yang melatih kemampuan berpikir manusia ikut berperan dalam 
proses penyelesaian masalah matematik, diantaranya melalui pemanfaatan ide-ide atau gagasan 
yang diperolehnya selama mempelajari matematika yang dipelajari dari jenjang pendidikan dasar 
sampai pendidikan tinggi. 

Menurut Morgan, dkk. (Arnesti & Hamid, 2015) Belajar adalah perubahan tingkah laku yang 
relatif tetap dan terjadi sebagai hasil latihan atau pengalaman. Dengan demikian, dalam belajar 
matematika maka akan terdapat suatu perubahan pada ranah kognitif, afektif, maupun psikomotor 
dari individu itu sendiri. Salah satu aspek yang harus dikuasai siswa adalah kemampuan pemecahan 
masalah. 

Menurut Gagne menjelaskan bahwa pemecahan masalah merupakan salah satu tipe 
keterampilan intelektual yang lebih tinggi derajatnya dan lebih kompleks dari tipe intelektual lainnya 
(Marliani, 2015). Keterampilan-keterampilan intelektual tersebut digolongkan berdasarkan tingkat 
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kompleksitasnya dan disusun dari operasi mental yang paling sederhana sampai pada tingkat yang 
paling kompleks. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru matematika kelas VII SMP N 3 
Kasihan, diketahui bahwa kemampuan pemecahan masalah siswa rendah. Dari hasil PTS diperoleh 
data nilai rata-rata mata pelajaran matematika kelas VII adalah 33,92. Hal ini terlihat dari hasil 
pekerjaan siswa yang tidak menuliskan langkah pekerjaan yang benar dan siswa lebih menekankan 
hasil akhirnya daripada prosesnya. Kemampuan pemecahan masalah merupakan inti dari 
pembelajaran matematika, karena pemecahan masalah adalah proses berpikir. Dari hasil observasi 
yang dilakukan, rendahnya kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal kemampuan pemecahan 
masalah dikarenakan dalam langkah mengerjakan dan pengoprasian dalam perhitungan siswa 
masih belum tepat. 

(Hendriana, 2014) menyatakan bahwa pemecahan masalah matematika merupakan 
kemampuan dasar matematik yang harus tertanam pada diri siswa sekolah menengah. Menurut 
Polya dalam (Amir, 2015) mengemukakan bahwa pemecahan masalah merupakan usaha untuk 
mencari jalan keluar dari suatu kesulitan untuk mencapai tujuan yang tidak segera dapat tercapai. 

(Rahmawati, 2020) menyatakan bahwa pemecahan masalah merupakan suatu usaha siswa 
dalam menyelesaikan masalah khususnya dalam pembelajaran matematika. Pemecahan masalah 
dalam pembelajaran matematika menekankan pada penggunaan metode, prosedur, dan strategi 
yang dapat dibuktikan kebenarannya secara sistematis. Dalam matematika istilah pemecahan 
masalah mengacu pada tugas-tugas yang diberikan untuk meningkatkan pemahaman dan 
kemampuan matematik siswa. 

Indikator kemampuan pemecahan masalah menurut (Lestari & Yudhanegara, 2017) :       (a) 
Mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui, dan ditanyakan, dan kecukupan unsur yang diperlukan, 
(b) Merumuskan masalah matematis atau menyusun model matematika,                       (c) 
Menerapkan strategi untuk menyelesaikan masalah, (d) Menjelaskan atau menginterpretasikan hasil 
penyelesaian. Menurut Polya dalam (Sundayana, 2018), ada empat tahap pemecahan masalah 
yakni: (1) memahami masalah, (2) merencanakan pemecahan, (3) melaksanakan rencana, dan (4) 
memeriksa kembali. 

Berdasarkan uraian di atas bahwa kemampuan pemecahan masalah siswa perlu 
mendapatkan perhatian untuk dikembangkan. Oleh karena itu pemecahan masalah matematika 
merupakan hal yang sangat penting dalam pembelajaran matematika karena dapat mempermudah 
siswa dalam menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan siswa pada hari ini dan pada hari yang 
akan datang. 

Selain kemampuan pemecahan masalah sebagai aspek kognitif siswa, disposisi matematis 
sebagai aspek afektif juga penting dalam pembelajaran matematika. Dalam proses belajar mengajar, 
disposisi matematik siswa dapat dilihat dari keinginan siswa untuk merubah strategi, melakukan 
refleksi, dan melakukan 6 analisis sampai memperoleh suatu solusi (Akbar et al., 2017). Disposisi 
siswa terhadap matematika dapat diamati dalam diskusi kelas, misalnya seberapa besar keinginan 
siswa untuk menjelaskan solusi yang diperolehnya dan mempertahankan penjelasannya. 

Wardani dalam (Mahmuzah & Ikhsan, 2014) mendefinisikan disposisi matematis sebagai 
suatu ketertarikan dan apresiasi terhadap matematika seperti kecenderungan untuk berpikir dan 
bertindak dengan positif termasuk kepercayaan diri, keingintahuan, ketekunan, antusias dalam 
belajar, gigih dalam menghadapi permasalahan, fleksibel, mau berbagi dengan orang lain dan 
reflektif dalam kegiatan matematika. Disposisi matematis adalah keterkaitan dan apresiasi terhadap 
matematika, yaitu suatu kecenderungan untuk berpikir dan bertindak positif terkait matematika 
(Bakar et al., 2019). 

Polking sebagaimana dikutip dalam (Herlina, 2013), mengemukakan bahwa disposisi 
matematis menunjukkan (1) rasa percaya diri dalam menggunakan matematika, memecahkan 
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masalah, memberi alasan, dan mengkomunikasaikan gagasan, (2) fleksibilitas dalam menyelidiki 
gagasan matematis dan berusaha mencari metode alternatif dalam memecahkan masalah, (3) tekun 
mengerjakan tugas matematika, (4) minat, rasa ingin tahu (curiosity), dan daya temu dalam 
melakukan tugas matematika, (5) cenderung memonitor, merefleksikan performance dan penalaran 
mereka sendiri, (6) menilai aplikasi matematika ke situasi lain dalam matematika dan pengalaman 
sehari-hari, (7) apresiasi (appreciation) peran matematika dalam kultur dan nilai, matematika sebagai 
alat, dan sebagai bahasa. 

Menurut IMSTEP (Indonesian Mathematics and Science Teacher Education Project) 
disposisi matematis siswa menunjukkan hasil yang belum optimal antara lain disebabkan karena 
pembelajaran cenderung berpusat pada guru yang menekankan pada proses prosedural, tugas 
latihan yang mekanistik, dan kurang memberi peluang kepada siswa untuk mengembangkan 
kemampuan berfikir matematis (Matematika et al., 2014). Disposisi tidak hanya berkaitan dengan 
sikap, tetapi juga kecenderungan dalam berpikir dan berbuat melalui cara-cara positif. Hal inilah yang 
kemudian menjadi sangat penting untuk menaganalisis dan mengetahui disposisi matematis siswa 
sehingga dapat membantu mengoptimalkan kemampuan pemecahan masalah siswa. 

Kemampuan pemecahan masalah berkaitan dengan disposisi matematis siswa dalam 
pembelajaran matematika. Oleh karena itu, kemampuan pemecahan masalah yang belum optimal 
perlu dikaji lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana kemampuan pemecahan masalah berdasarkan 
diposisi matematis yang dimiliki oleh siswa. Agar deskripsi kemampuan pemecahan masalah siswa 
dapat diketahui dengan lebih baik, maka siswa diarahkan menggunakan tahap pemecahan masalah 
yang dikemukakan oleh Polya dan untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah siswa 
menggunakan metode tes, selain itu untuk mengetahui disposisi matematis siswa menggunakan 
angket disposisi matematis dengan memperhatikan indikator yang dikombinasikan dari berbagai 
pendapat. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai 
“Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Berdasarkan Disposisi Matematis Siswa kelas VII SMP 
N 3 Kasihan”. Penelitian ini diharapkan menjadi kajian yang mendalam mengenai kemampuan 
pemecahan masalah berdasarkan disposisi matematis siswa. 
 
METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di SMP 
Negeri 3 Kasihan yang beralamat di Jl. Gendeng, Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Bantul, 
Yogyakarta. Adapun waktu penelitian pada semester genap tahun ajaran 2021/2022. 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu sampel 
yang diambil berdasarkan kriteria tertentu, sampel yang diambil sebagai subjek peneliti siswa SMP 
kelas VII C. Dari kelas tersebut kemudian dipilih dua siswa dari masing-masing kelompok disposisi 
matematis untuk dijadikan subjek wawancara. Data dalam penelitian ini diperoleh dari tes, angket, 
dan wawancara. Hasil angket digunakan untuk mengelompokkan disposisi matematis siswa. Hasil 
tes dan hasil wawancara kemampuan pemecahan masalah matematika kemudian dianalisis 
berdasarkan disposisi matematis siswa. 

Tes kemampuan pemecahan masalah digunakan untuk memperoleh data kemampuan 
pemecahan masalah siswa kelas VII C SMP N 3 Kasihan. Tes yang diberikan kepada peserta didik 
berbentuk uraian. Indikator-indikator kemampuan pemecahan masalah peserta didik tersebut 
digunakan untuk menyusun item-item soal. Sebelum digunakan, soal kemampuan pemecahan 
masalah terlebih dahulu diuji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda. 

Angket digunakan untuk mengetahui tingkat disposisi matematis peserta didik siswa kelas 
VII C SMP N 3 Kasihan. Indikator-indikator disposisi matematis tersebut digunakan untuk menyusun 
item- item instrumen yang berupa pernyataan atau pertanyaan. Pernyataan atau pertanyaan dalam 
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angket diberikan kepada siswa untuk mendapatkan jawaban/respon yang diperlukan sebagai bahan 
penelitian. 

Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket skala disposisi matematis. Item 
yang bernilai positif, pemberian skor 5 untuk alternatif jawaban SS (Sangat Setuju), skor 4 untuk 
alternatif jawaban S (Setuju), skor 3 untuk alternatif jawaban TS (Tidak Setuju), dan skor 1 untuk 
alternatif jawaban STS (Sangat Tidak Setuju). Jumlah skor yang diperoleh dalam pengisian skala 
disposisi matematis, selanjutnya dilakukan interpretasi hasil pengukuran skala disposisi matematis 
peserta didik memperhatikan norma kategorisasi menurut (Azwar, 2010). Wawancara dilakukan 
setelah dilaksanakan tes dan pengisian angket. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengisian angket disposisi matematis dilaksanakan pada tanggal bulan Mei 2021 oleh siswa 
kelas VII C yang bertujuan untuk mengetahui penggolongan disposisi matematis siswa. Dari jumlah 
skor yang diperoleh dalam pengisian skala disposisi matematis selanjutnya dilakukan interpretasi 
hasil pengukuran skala disposisi matematis siswa. Berdasarkan hasil skala disposisi matematis, 
diperoleh pengelompokkan disposisi matematis siswa kelas VII C sebagai berikut: 

 
Tabel 1. Pengelompokkan Disposisi Matematis siswa kelas VII C 

Disposisi 
Matematis 

Kode Siswa Jumlah 

Tinggi ARP, DCNA, KALW, 
LNFA, PS, SA, SKP 

7 

Sedang ATY, AK, ADS, DANB, 
DANA, DAV, FAP, FA, 
FP, INNS, IW, KAA, 
LNF, NN, OKR, RTA, 
RYS, SNH, SAS, 
WKPS 

20 

Rendah GAH, IAG, RP, SR, 
YDS 

5 

 Total 32 

 

Tes kemampuan pemecahan masalah dilaksanakan pada minggu berikutnya dan diikuti 32 
siswa. Berikut merupakan subjek terpilih untuk dianalisis kemampuan pemecahan masalahnya. 

Tabel 2. Subjek penelitian 

Disposisi 
Matematis 

Kode 
Siswa 

Jumlah 

Tinggi LNFA, SA 2 

Sedang RYS, SAS 2 
Rendah RP, SR 2 

 Total 6 
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Selanjutnya dilakukan wawancara terhadap subjek penelitian. Pada penelitian ini, subjek 
wawancara untuk kemampuan pemecahan masalah siswa yang berdisposisi matematis tinggi 
menunjukkan bahwa LNFA mampu memahami masalah dengan baik, selanjutnya LNFA kurang 
mampu merencanakan pemecahan masalah dengan tepat sehingga pada tahap melaksanakan 
rencana didapatkan hasil penyelesaian yang kurang tepat. Kemudian LNFA mampu memeriksa 
kembali. Adapun subjek SA mampu memahami masalah dengan menuliskan apa yang diketahui dan 
ditanyakan dengan tepat. Selanjutnya SA pada tahap melaksanakan rencana sudah baik, sehingga 
dalam melaksanakan rencana didapatkan penyelesaian yang tepat. Kemudian SA mampu 
memeriksa kembali hasil dan dapat menyimpulkan jawaban pemecahan masalah. 

Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa LNFA dan SA sudah mampu memenuhi 
keempat indikator pemecahan masalah menurut Polya, yaitu memahami masalah, merencanakan 
pemecahan, melaksanakan rencana, memeriksa hasil. 
 

 

Gambar 1 Contoh Pekerjaan Tes Tertulis Siswa yang Berdisposisi Matematis Tinggi 

Sementara itu, subjek wawancara untuk kemampuan pemecahan masalah siswa yang ber 
disposisi matematis sedang menunjukkan bahwa RYS tidak mampu memahami masalah dengan 
baik terlihat dari soal nomor 1, merencanakan pemecahan tetapi kurang mampu terlihat dari nomor 
5, serta melaksanakan rencana tetapi kurang baik terlihat dari nomor 5. Pada tahap memeriksa 
kembali tidak mampu karena tidak dapat memeriksa kembali setiap langkah pemecahan masalah 
dan menyimpulkan jawaban pemecahan masalah. Selanjutnya SAS mampu memahami masalah 
dengan baik, merencanakan pemecahan dan melaksanakan rencana kurang mampu terlihat dari 
nomor 1 dan 4 SAS mengalami kesulitan dalam merencanakan pemecahan dan melaksanakan 
rencana. Pada tahap memeriksa kembali jawaban SAS tidak mampu memeriksa kembali dan 
menyimpulkan jawaban. Berdasarkan hasil analisis subjek RYS dan SAS sudah mampu memenuhi 
ketiga indikator kemampuan pemecahan masalah menurut Polya yaitu memahami masalah, 
merencanakan pemecahan, dan melaksanakan rencana dan mereka belum mampu memenuhi 
indikator memeriksa kembali. 
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Gambar 2. Contoh Pekerjaan Tes Tertulis Siswa yang Berdisposisi Matematis Sedang 

 
Adapun subjek RP dan SR untuk kemampuan pemecahan masalah yang berdisposisi 

matematis rendah sudah mampu memahami masalah dengan baik. Selanjutnya RP tidak mampu 
merencanakan pemecahan dengan tepat, akan tetapi RP mampu pada tahap melaksanakan 
rencana. Subjek RP tidak mampu memeriksa kembali jawaban. Selanjutnya SR kurang mampu 
memahami masalah, dan tidak mmapu merencanakan pemecahan dengan menuliskan rumus atau 
menuliskan rencana penyelesaian yang tepat. Akan tetapi RP mampu melaksanakan rencana 
dengan baik, dan tidak mampu memeriksa kembali hasil. 

Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa RP dan SR mampu memenuhi kedua 
indikator pemecahan masalah menurut Polya yaitu memahami masalah dan melaksanakan rencana 
dan mereka belum mampu memenuhi indikator merencanakan pemecahan dan memeirksa kembali. 

 

Gambar 3. Contoh Pekerjaan Tes Tertulis Siswa yang Berdisposisi Matematis Rendah 
 
KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kemampuan pemecahan masalah berdasarkan 
disposisi matematis pada siswa yang berkategori tinggi, sedang, dan rendah khususnya pada siswa 
kelas VII C SMP N 3 Kasihan diperoleh kesimpulan;Kategori siswa yang berdisposisi matematis 
tinggi, kemampuan pemecahan masalah matematis siswa dengan disposisi tinggi menunjukkan 
bahwa mereka sudah mampu memenuhi keempat indikator kemampuan pemecahan masalah 
menurut Polya, yaitu memahami masalah, merencanakan pemecahan, melaksanakan rencana, dan 
memeriksa kembali. 

Kategori siswa dengan kemampuan pemecahan masalah matematis dengan disposisi 
sedang menunjukkan bahwa mereka sudah mampu memenuhi ketiga indikator pemecahan masalah 
menurut Polya, yaitu indikator memahami masalah, merencanakan pemecahan, dan melaksanakan 
rencana. 

Kategori siswa yang berdisposisi matematis rendah, kemampuan pemecahan masalah 
matematis siswa dengan disposisi matematis rendah menunjukkan bahwa mereka sudah mampu 
memenuhi kedua indikator pemecahan masalah menurut Polya, yaitu memahami masalah dan 
melaksanakan rencana dan mereka belum mampu memenuhi indikator merencanakan pemecahan 
dan memeriksa kembali. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan komunikasi matematis siswa ditinjau dari self confodence 
berdasarkan kajian literatur. Penelitian ini merupakan penelitian dalam bentuk kajian literature atau kajian pustaka. Hasil 
penelitian menunjukkan kepercayaan diri siswa tinggi akan memiliki kemampuan komunikasi matematis yamg timggi 
begitupula sebaliknya jika kepercayaan diri siswa rendah kemampuan komunikasi matematisnya jugag rendah sehingga 
diperluakan upaya peningkatan kemampuan. 
 
Kata Kunci: Komunikasi maatematis, Self confidence.  

 

PENDAHULUAN 
Matematika adalah mata pelajaran yang berkaitan dengan angka dan rumus yang dalam 

pengaplikasiannya siswa sering kesulitan jika tidak menguasai materi dengan baik. Menurut Shadiq 
(dalam Noviyana dkk, 2019) menyatakan “kemampuan komunikasi matematis adalah kemampuan 
seseorang dalam mengkomunikasikan ide-ide dan pikiran matematika”.  Menurut Anshari (Muniroh 
et al., 2018) menyatakan bahwa kemampuan komunikasi matematik adalah suatu kemampuan 
dalam menjelaskan suatu proses pengerjaan dalam menyelesaikan suatu masalah, kemampuan 
siswa dalam menjelaskan sajian kejadian dunia nyata baik secara persamaan tabel, grafik, kata-kata 
atau kalimat, dan sajian secara fisik. Berdasarkan pemaparan para ahli, maka dapat disimpulkan 
bahwa kemampuan komunikasi matematis adalah kemampuan untuk menyampaikan informasi dan 
ide yang dimilikinya yang berhubungan dengan matematika kedalam bentuk bahasa matematika. 

Berdasarkan hasil penilaian TIMSS 2015 (Mullis IVS, et al, 2016) kemampuan komunikasi 
matematis siswa di Indonesia tergolong rendah dilihat dari nilai rata-rata skor yang diperoleh 
Indonesia sebesar 397 dan berada pada peringkat 44 dari 49 negara yang berpartisipasi. Penyebab 
rendahnya prestasi matematika siswa Indonesia pada hasil TIMSS disebabkan oleh lemahnya siswa 
dalam mengerjakan soal-soal yang menuntut beberapa kemampuan, salah satunya kemampuan 
komunikasi matematis, hal ini sejalan dengan studi analisis yang dilakukan Wardhani dan Rumiati 
(Salam, 2017). 

Menurut TIMSS (dalam Noviyana dkk, 2019) menyatakan bahwa “self confidence adalah 
rasa memiliki matematika yang baik, mampu belajar matematika dengan cepat, pantang menyerah, 
menunjukan rasa yakin dengan kemampuan matematika yang dimilikinya, dan mampu berfikir 
secara realistik”. Indikasi bahwa  self confidence siswa masih kurang yaitu tidak percaya diri ketika 
diminta untuk mengemukakan pendapatnya, ketika diberi tugas lebih memilih melihat pekerjaan 
orang lain karena tidak percaya dengan kemampuan yang dimilikinya. Hal ini sejalan dengan 
dengan hasil observasi penelitian Muniroh dkk (2018) yang bahwa sebagian besar self confidence 
siswa dikatakan masih kurang. Hal tersebut dilihat dari banyaknya jawaban siswa negatif yaitu 
27,77% atau 10 orang daripada yang positif yaitu 11,11% atau 4 orang. Menurut Heider (dalam 
Siska dkk, 2003) menyatakan kemampuan komunikasi seseorang tidak hanya ditentukan oleh 
keterampilan dan fisik tetapi dipengaruhi juga oleh kepercayaan diri. Kurangnya rasa percaya diri 
dapat menyebabkan siswa tidak berani untuk  mengkomunikasikan hasil pemikirannya kepada orang 
lain. Berdasarkan uraian tersebut, penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 
kemampuan komunikasi matematis siswa ditinjau dari self confidence. 
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METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kajian literature atau kajian 
pustaka. Metode yang mengidentifikasi, menilai, dan menginterpretasi seluruh temuan-temuan suatu 
topik penelitian. Sumber dari pustaka ini adalah artikel atau karya ilmiah dari beberapa jurnal. 
Penelitian ini bersifat deskriptif sehingga peneliti mengumpulkan data-data yang bersifat fakta atau 
kata-kata yang relevan dari berbagai artikel. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Self Confidence 

Lautser (dalam Sritesna, 2017) mengemukakan bahwa self confidence (kepercayaan diri) 
merupakan sikap atau keyakinan atas kemampuan diri yang terdapat pada diri seseorang sehingga 
tidak cemas dalam tindakan atau perbuatannya, merasa bebas melakukan segala hal yang 
diminatinya, dan beartanggung jawab. Self confidence (kepercayaan diri) dapat memberikan 
motivasi terhadap pencapaian suatu keberhasilan seseorang dalam menyelesainkan 
permasalahannya. 

Bandura (dalam Noviyana dkk, 2019) mendefinisikan “self confidence sebagai persepsi 
seseorang terhadap dirinya sendiri yang mengarahkan motivasi dan sumber dayanya untuk 
diaplikasikan dalam tindakan yang sesuai dengan tugas yang diminta.” 
Terdapat beberapa ciri-ciri untuk seseorang yang memiliki self confidence tinggi dan seseorang yang 
memiliki self confidence rendah. Lauster (dalam Noviyana dkk, 2019) menyebutkan bahwa “ciri-ciri 
seseorang yang memiliki self confidence yaitu tidak mementingkan diri sendiri, cukup toleran, cukup 
berambisi, tidak perlu dukungan orang lain, tidak berlebihan, optimistik, mampu bekerja secara 
efektif, bertanggung jawab atas pekerjaannya, dan merasa gembira”. Selain itu, terdapat ciri-ciri 
seseorang yang memiliki self confidence rendah menurut Ignoffo (dalam Noviyana, 2019) yaitu: 
“Perfeksionis, Penilaian negatif, Pasrah dan putus asa, Pemikiran yang dangkal, Rasa cemas, 
Berpikir sebagai korban, dan Self-fulfilling prophecy.” 

Adapun rendahnya Self Confidence (kepercayaan diri) menurut Swallow (Muniroh dkk, 
2018) yaitu disebabkan oleh “kurangnya dalam berbicara atau berkomunikasi dengan orang lain, 
kurangnya ketertarikan dalam melakukan berbagai hal, menghindari lawan berbicara, dan 
memperlihatkan sikap pemarah kepada orang lain”. 
Indikator self confidence menurut Lauster (Noviyana dkk, 2019) terbagi menjadi lima indikator, yaitu: 
“Percaya kepada kemampuan sendiri , Dalam memgambil keputusan selalu bertindak mandiri, 
Memiliki konsep diri yang positif, hangat dan sopan dalam berinteraksi dengan orang lain, dan dapat 
menerima dan menghargai orang lain, Berani mengungkapkan pendapat, dan Mengetahui kelebihan 
dan kekurangan diri sendiri.” 
 
Kemampuan Komunikasi Matematis 

Komunikasi adalah bagian dari aspek kognitif yang penting dalam matematika dan 
pendidikan matematika.  Menurut Permendikbud (2016) dalam (Fadilah, N & Fitraini D,  2020) 
Komunikasi matematis merupakan salah satu kemampuan yang penting dalam pembelajaran 
matematika. Berbekal kemampuan intelektual yang memadai, siswa mampu mengkomunikasikan 
dan membuat hubungan antar satu gagasan dengan gagasan yang lain dalam memecahkan 
masalah. 

NCTM (dalam Noviyana dkk, 2019) menyebutkan bahwa “kemampuan komunikasi 
matematis adalah kemampuan yang dapat mengkomunikasikan pemikiran matematisnya secara 
jelasa dengan siswa lainnya, dapat menganalisis pemikiran matematisnya, dalam menyatakan ide-
ide matematisnya menggunakan bahasa matematis.” Menurut Barody dalam Choridah (dalam 
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Noviyana dkk, 2019) ada dua alasan mengapa komunikasi matematis penting, yaitu matematika 
sebagai bahasa dalam menyampaikan informasi, dan matematika sebagai aktivitas sosial. 
Rahmawati (Nurul dkk, 2019) mengemukakan kemampuan yang tergolong pada komunikasi 
matematis, yaitu: “(1) Menghubungkan benda nyata, gambar, diagram, tabel ke dalam ide 
matematika; (2) Menjelaskan ide, situasi, relasi matematika secara lisan atau tulisan dengan benda 
nyata, gambar, grafik, dan tabel; (3) Mengaplikasikan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau 
simbol matematika; (4) Mendengarkan, berdiskusi, dan menulis tentang matematika; (5) Membaca 
presentasi matematika tertulis dan menyusun pertanyaan yang relevan; (6) Membuat konjektur, 
menyusun argumen, merumuskan definisi, dan generalisasi”. 

Menurut NCTM (Dalam Putri dkk, 2020) menyatakan faktor yang menyebabkan rendahnya 
kemampuan komunikasi matematis dikarenakan matematika lebih dominan disampaikan dalam 
bentuk simbol, sehingga komunikasi lisan maupun tertulis tentang ide-ide matematika tidak menjadi 
hal yang penting. 

 
Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Ditinjau Dari Self Confidence 

Literature review dilakukan untuk mengetahui kemampuan komunikasi matematis siswa 
ditinjau dari self confidence dengan teknik pengumpulan literatur yang sudah ada mengenai 
kemampuan komunikasi matematis siswa ditinjau dari self confidence. Literatur yang terkumpul 
dianalisis dengan tabel critical appraisal untuk menjawab tujuan dari penelitian. 
Terdapat beberapa literatur yang membahas tentang kemampuan komunikasi matematis siswa 
ditinjau dari self confidence. Berikut adalah tabel analisis critical appraisal: 
 

Tabel 1. Analisis Review Critical appraisal 

No Penulis Jurnal (Tahun) dan 
Judul 

Inti Jurnal Hasil Studi 

1 2 3 4 

1 Rismayantini, Siti Nurajizah 
(2020) “Analisis Kemampuan 
Komunikasi Matematis Siswa 
SMP melalui Self Confidence 
pada materi Relasi dan 
Fungsi” 

Membahas mengenai 
kemampuan 
komunikasi 
matematis siswa 
melalui Self 
Confidence 

Kemampuan siswa dalam 
menyelesaikan soal masih 
tergolong rendah sehingga 
diperlukan upaya peningkatan 
kemampuan 

2 Ika Nurhaqiqi N, Nuriana 
R.D, Rochmad (2019) 
“Analisis Kemampuan 
Komunikasi Matematis Siswa 
Ditinjau dari Self Confidence” 

Membahas mengenai 
kemampuan 
komunikasi 
matematis siswa 
ditinjau dari Self 
Confidence 

Siswa yang memiliki rasa 
percaya diri tinggi akan 
mendapatkan prestasi yang 
baik karena selalu berpikiran 
postif terhadap 
kemampuannya sendiri 
begitupula sebaliknya 

3 Rini Hardiyanti A, Yenita 
Roza, dan Maimunah (2020) 
“Analisis Kemampuan 
Komunikasi Matematis Siswa 
Ditinjau dari Self Confidence 
Siswa Mts” 

Membahas mengenai 
kemampuan 
komunikasi 
matematis siswa 
ditinjau dari Self 
Confidence 

Adanya perbedaan 
komunikasi matematis untuk 
setiap tingkatan self 
confidence 

4 Nurul, Octaviani A, Zanthy, 
L.S (2019) “Analisis 
Kemampuan Koneksi dan 
Komunikasi Matematis 
Ditinjau Dari Kepercayaan 

Membahas mengenai 
kemampuan Koneksi 
dan komunikasi 
matematis siswa 
ditinjau dari 

Siswa dapat menjawab soal 
dengan benar untuk indikator 
kemampuan komunikasi 
matematis kecuali membuat 
konjektur dan menyusun 



 

258 

ISBN  978-623-95169-3-2 

Diri Siswa SMP” kepercayaan diri argumen. 94,44% siswa 
mampu menjawab soal untuk 
ndikator koneksi matematis. 

5 Hesti Yunitiara R, St. Budi 
Waluya, dan Wiyanto (2018) 
“ Penerapan Self Confidence 
dan Realistic Mathematics 
Education (RME) Terhadap 
Peningkatan Kemampuan 
Komunikasi Matematis 
Siswa”  

Meningktkan 
Kemampuan 
Komunikasi 
Matematis Siswa 
dengan Penerapan 
Self Confidence dan 
Realistic Mathematics 
Education (RME)  

Dalam proses pembelajaran 
matematika digunakan Self 
Confidence dan Realistic 
Mathematics sebagai strategi 
untuk mempermudah siswa 
ketika menghadapi 
permasalahan salahsatunya 
untuk meningkatkan 
kemampuan komunikasi 
matematis siswa 

6 Siti Muniroh, Tina Rosyana, 
dan Heris Hendriana (2018) 
“Hubungan Self Confidence 
dengan Kemampuan 
Komunikasi Matematik Siswa 
SMP” 

Hubungan Self 
Confidence dengan 
Kemampuan 
Komunikasi 
Matematik Siswa 
SMP 

Terdapat hibungan searah 
atau postif antara self 
confidence dengan 
kemampuan komunikasi 
matematis siwa dengan nilai 
koefisien korelasinya yaitu 
0,865 

7 Wasilatul Murtafiah, Reza 
Kusuma Setyansah, Dhea 
Alvita Nurcahyani (2021) 
“Kemampuan Komunikasi 
Matematis dalam 
Menyelesaikan Circle 
Problem Berdasarkan Self 
Confidence Siswa SMP” 

Kemampuan 
Komunikasi 
Matematis dalam 
Menyelesaikan Circle 
Problem Berdasarkan 
Self Confidence 

Subjek dengan Self 
Confidence Tinggi (SCT) 
mampu sedangkan Self 
Confidence Rendah (SCR) 
Kurang mampu memenuhi 
indikator kemampuan 
komunikasi matematis baik 
secara tulisan maupun lisan 

8 Putri, Tjut Alfianti Eka, 
Jamiah Yulis, dan Sayu 
Silvia (2020) “Kemampuan 
Komunikasi Matematis Siswa 
Dikaji dari Self Confidence” 

Kemampuan 
Komunikasi 
Matematis Siswa 
Dikaji dari Self 
Confidence 

Siswa dengan self confidence 
tinggi bisa memenuhi seluruh 
indikator kemampuan 
komunikasi matematis, namun 
siswa dengan tingkat self 
confidence rendah belum 
dapat memnuhi semua 
indikator kemampuan 
komunikasi matematis 

9 Ika Nurhaqiqi Noviyana, 
Nuriana Rachmani Dewi, 
Rochmad (2019) “Analisis 
Kemampuan Komunikasi 
Matematis Ditinjau Dari Self 
Confidence” 

Kemampuan 
Komunikasi 
Matematis Ditinjau 
Dari Self Confidence 

Kemampuan komunikasi dan 
self confidence dapat 
dikembangkan secara 
bersamaan dalam proses 
pembelajaran 

10 Alimuddin, Ahmad Talib, dan 
Gustikasari Amin (2021) 
“Deskripsi Kemampuan 
Komunikasi Matematis Siswa 
SMK Berdasarkan Tingkat 
Kepercayaan Diri” 

Kemampuan 
Komunikasi 
Matematis Siswa 
SMK Berdasarkan 
Tingkat Kepercayaan 
Diri 

Siswa dengan tingkat 
kepercayaan diri timggi 
mampu mengkomunikasikan 
ide matematisnya lebih baik 
daripada siswa dengan 
kepercayaan diri sedang dan 
kepercayaan diri rendah 

 



 

259 

ISBN  978-623-95169-3-2 

Dari jurnal diatas menunjukkan hasil kemampuan komunikasi matematis siswa ditinjau dari 
self confidence. Kemampuan komunikasi memiliki peranan penting karena siswa dapat bertukar ide 
baik antara siswa sendiri maupun guru dan lingkungannya. Berdasarkan hasil kajian literatur jurnal 
bahwa kepercayaan diri siswa tinggi memiliki kemampuan komunikasi matematis yang tinggi pula, 
begitupula sebaliknya jika kepercayaan diri siswa rendah kemampuan komuniksi matematisnya juga 
rendah diri karena siswa selalu berpikiran negatif terhadap kemampuannya sendiri. Kepercayaan diri 
seseorang dapat mempengaruhi terhadap hasil belajarnya jika kepercayaan diri siswa tinggi 
kemampuan komunikasi yang dimilikinya juga akan tinggi begitupula sebaliknya. 
 

KESIMPULAN 
Berdasarkan literature riview atau kajian pustaka jurnal dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan komunikasi matematis siswa tinggi jika siswa memiliki rasa percaya diri yang tinggi. 
Sebaliknya, kemampuan komunikasi matematis siswa rendah jika siswa tidak memiliki rasa percaya 
diri karena siswa selalu berpikiran negatif terhadap kemampuannya sendiri sehingga diperlukan 
upaya peningkatan kemampuan salah satunya dengan pembelajaran yang dilakukan harus lebih 
mengaitkan antar topik matematika agar kemampuan komunikasi matematisnya meningkat. 
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ABSTRAK 
Pada Artikel ini membahas tentang perancangan pembuatan e-modul menggunakan desain grafis online dalam 
penalaran matematis pembelajaran matematika. Aplikasi yang digunakan adalah canva. Canva merupakan aplikasi yang 
sangat praktis dan efisien, karena mudah diakses dan langsung bisa digunakan tanpa harus mendownload terlebih 
dahulu. Materi yang akan diterapkan pada e-modul ini adalah bangun ruang sisi datar kubus dan balok menggunakan 
konteks islam melayu. Tujuan dari e-modul ini untuk melatih kemampuan penalaran matematis siswa melalui ilustrasi 
digital seperti menambahkan gambar, audio, dan video pembelajaran. 
 
Kata Kunci: E-modul, Kubus, Balok, Canva, Penalaran Matematis 

 

PENDAHULUAN 
Ilmu pengetahuan saat ini semakin berkembang dari zaman ke zaman. Semakin maju nya 

ilmu pengetahuan maka semakin mendukung pula teknologi-teknologi yang berkembang. Teknologi 
yang semakin berkembang yaitu teknologi digitalisasi. Menurut Lestari (2018) di Indonesia sudah 
mulai memanfaatkan teknologi terutama pada bidang pendidikan Seiring dengan kemajuan 
teknologi, dunia pendidikan harus memanfaatkan teknologi digitalisasi untuk kemajuan sarana dan 
prasarana yang layak untuk melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah. Seperti halnya sebagai 
alat untuk penunjang kegiatan pembelajaran ataupun tugas-tugas di sekolah, terutama pada 
pembelajaran matematika. Menurut Raines & Clark (2011) bahwa penggunaan teknologi dalam 
pengajaran matematika dapat mendorong peserta didik menjadi siswa yang cenderung aktif di 
dalam kelas. 

Pada era revolusi 4.0 guru dituntut untuk melakukan inovasi dalam pembelajaran 
menggunakan teknologi. Hal ini juga didukung oleh pendapat (Pervical & Ellington, 1998) 
menurutnya inovasi pembelajaran yang dilakukan adalah berkembangnya teknologi informasi digital 
untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan adanya inovasi pembelajaran dengan 
memanfaatkan teknologi dapat menjadikan peserta didik memperoleh kemudahan dalam kegiatan 
pembelajaran. 

Matematika merupakan mata pelajaran yang membutuhkan tingkat pemahaman dan 
penalaran yang tinggi (Sholekah et al 2015). Sehingga pembelajaran matematika selalu dianggap 
sebagian besar siswa adalah pembelajaran yang sulit dan membosankan. Matematika merupakan 
ilmu yang yang saling berkaitan. Dalam proses pembelajaran materi matematika saling berkaitan 
seperti konsep yang diperlukan untuk menjelaskan konsep yang lainnya. Untuk menghilangkan 
asumsi bahwasanya matematika adalah pembelajaran yang sulit maka perlu adanya bahan ajar 
yang kreatif dan mampu untuk meningkatkan penalaran siswa dalam pemebelajaran matematika 
dengan mengembangkan bahan ajar media pembelajaran e-modul. 

E-modul merupakan suatu modul yang berbasis digital. Menurut (Sugihartini & Jayanta, 
2017) Hal ini di sampaikan pula oleh Laili, et al (2019) bahwa e-modul merupakan modul dengan 
menggunakan format elektronik yang dapat di gunakan dengan handpone dan komputer. E-modul 
dapat disajikan dengan menampilkan gambar, teks materi, video dan audio. E-modul merupakan 
bahan ajar yang dapat membantu siswa mengukur dan mengontrol kemampuan dan intensitas 
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belajar pada peserta didik. Penggunaan e-modul sangat efisen dan efektif, penggunaan e-modul 
tidak dibatasi tempat dan waktu sehingga siswa dapat belajar dimanapun dan kapanpun 
menggunakan smartphone yang rata-rata telah dimiliki peserta didik. 

Dalam pengembangan e-modul ini menggunakan website canva. Canva adalah program 
desain grafis online yang menyediakan bermacam fitur desain seperti persentasi, resume, poster, 
pamflet, brousur, grafik, buku (Pelangi, 2020). Canva juga sangat paktis digunakan karena tidak 
perlu mendownload terlebih dahulu dan langsung bisa digunakan. Canva juga memiliki beberapa 
kelebihan diantaranya yaitu memiliki beragam fitur desain yang menarik dan mampu meningkatkan 
kreativitas guru dalam mendesain media karena banyak fitur yang telah disediakan seperti 
menampilkan gambar video dan sebagainya. Aplikasi ini juga dapat membuat evaluasi dan kuis 
yang sangat menarik sebagai bahan evaluasi peserta didik. Materi yang akan dikembangkan pada 
desain ini adalah bangun ruang sisi datar kubus dan balok yang menggunakan konteks islam 
melayu yang ada di sumatera selatan. 

merujuk pada dasar diatas, maka peneliti mengambil judul “Perancangan E-modul materi 
Kubus dan Balok menggunakan konteks Islam Melayu”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk 
merancang E-modul menjadi menarik guna untuk menanamkan penalaran matematis peserta didik 
dengan ornamen-ornamen bangunan arsitektur, kerajinan, makanan yang ada di Sumatera Selatan 
pada konteks Islam Melayu. 
 
METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode library reseach atau riset 
kepustakaan. Library reseach merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan 
pengumpulan data pustaka. Pada penelitian ini menggunakan study literatur atau kegiatan yang 
berkenaan dengan pengumpulan data pustaka, membaca, serta mencatat tanpa dilakukan nya riset 
lapangan. Teknik pengumpulan data bersumber dari jurnal, buku, serta artikel, makalah dan 
sejenisnya yang bersifat kepustakaan. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

E-Modul materi bangun ruang sisi datar kubus dan balok dirancang menggunakan canva. 
Pada bagian materi disajikan menggunakan konteks islam melayu sumatera selatan. Adapun 
konteks islam melayu yang akan dibahas berupa ornamen-ornamen, arsitektur bangunan, makanan 
dan kerajinan yang berhubungan langsung dengan konteks islam melayu serta memuat bentuk 
sesuai dengan materi yang akan dibahas. Dalam penelitian ini bangun ruang sisi datar kubus dan 
balok akan dikoneksikan dengan konteks islam melayu yang ada di sumatera selatan berupa 
ornamen-ornamen, bangunan arsitektur dan benda-benda lainnya yang berada pada masjid sultan 
agung dan masjid lawang kidul palembang. Penyampaian materi dalam e-modul ini berupa teks dan 
video kemudian siswa akan diberikan soal sebagai evaluasi. Hal ini bertujuan untuk melatih 
kemampuan penalaran matematis peserta didik. Menurut Hamsiah, et al (2017) Kemampuan 
penalaran matematis merupakan suatu kegiatan berpikir logis untuk menarik kesimpulan dari 
permasalahan yang ada. Indikator kemampuan penalaran matematis meliputi : 

1. Menyajikan Pernyataan Matematika Secara lisan, tertulis, gambar, diagram 
2. Melakukan manipulasi matematika 
3. menarik solusi 
4. Menarik kesimpulan dari pernyataan 
5. Memeriksa kesahihan suatu argumen 
6. Menentukan pola atau sifat dari gejala matematis untuk membuat generalisasi 
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Perancangan e-modul Menggunakan aplikasi Canva 
1. Pembuatan halaman sampul depan e-modul menggunakan canva, halaman sampul depan 

di desain untuk menunjukkan materi yang akan dibahas pada e-modul tersebut. gambar 
kubus dan balok pada halaman cover menunjukkan pokok bahasan. Dan pada bagian 
depan terdapat gambar masjid agung yang menjadi objek konteks islam melayu yang ada di 
Sumatera Selatan. Untuk menambahkan gambar kubus dan balok gunakan fitur elemen 
yang ada pada bagian sebelah kiri, lalu masukkan kata kunci yang akan dicari pada bagian 
atas. Pilih gambar yang akan digunakan selanjutnya untuk menambahkan nama pengarang 
dan juga judul pada e-modul dapat menggunakan fitur teks. 
 

  
Gambar 1 (a). Pembuatan Halaman Cover Gambar 1(b). Halaman Cover 
 

2. Merancang Background pada kertas yang digunakan untuk membuat e-modul dengan 
menggunakan latar belakang berwarna kuning. Untuk dapat mengubah background 
gunakan fitur latar belakang pada bagian sebelah kiri selanjutnya menambahkan garis 
panah berwarna kuning yang terdapat pada fitur elemen. Kemudian untuk bagian halaman 
menggunakan lingkaran yang terdapat pada elemen. 

 
Gambar. 2 Proses Pendesaian Background 

3. E-modul yang dirancang pada canva tersebut memuat materi bangun ruang sisi datar kubus 
dan balok. Didalam penjelasannya terdapat menggunakan konteks islam melayu yang ada 
di Sumatera Selatan. Salah satu contoh yaitu penjelasan mengenai kubus yang dimana 
pada bagian arsitektur bangunan masjid sultan agung memuat bentuk sama seperti kubus. 
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Gambar 3(a) Materi Kubus Gambar 3(b) Materi Balok 

4. Menyematkan video pada e-modul untuk melatih kemampuan penalaran matematis siswa. 
Video di unggah pada halaman materi yang akan di tambahkan video. Fitur yang digunakan 
dalam menyematkan video adalah sematkan, maka untuk menambahkan video klik fitur 
sematkan, lalu tambahkan video atau bisa juga menambahkan video dari link youtube. 

 
Gambar 4 Halaman yang disematkan video 

5. Selanjutnya untuk mengukur kemampuan penalaran matematis siswa yaitu membuat 
evaluasi melalui latihan soal uraian pada e-modul. Soal di rancang dengan menggunakan 
indikator kemampuan penalaran matematis siswa pada materi bangun ruang sisi datar 
kubus dan balok. 
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Gambar 5 Soal uraian penalaran matematis 

 
6. Setelah e-modul selesai di buat, maka langkah selanjutnya yaitu dengan mempublish e- 

modul tersebut. Untuk mempublish e-modul tersebut klik titik tiga pada bagian kanan atas, 
klik bagian bagikan tautan, lalu salin link dan bagikan. 
 

 
Gambar 6 Proses Mempublish e-modul 

 
KESIMPULAN 

Berdasarkan Perancangan e-modul materi bangun ruang sisi datar kubus dan balok maka 
dapat disimpulkan bahwa : 

1. E-modul yang dirancang menggunakan aplikasi sangat praktis dan efisien digunakan dalam 
pembelajaran oleh guru dan peserta didik. 

2. Peserta didik akan lebih memahami materi pembelajaran dengan menggunakan video dan 
materi menggunakan konteks islam melayu sehingga dapat mengukur tingkat kemampuan 
penalaran matematis peserta didik. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keadaan pendidikan pada masa pandemi saat ini. karena minimnya penggunaan 
media pembelajaran interaktif dalam kegiatan pembelajaran sehingga menimbulkan beberapa permasalahan dalam 
pembelajaran matematika Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan pemahaman konsep matematis siswa 
dengan menggunakan Software Geogebra pada materi Trigonometri. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 
Quasi eksperimen, dengan rancangan Randomized control group only design. Populasi pada penelitian ini adalah 
seluruh siswa kelas X IPA SMA Negeri 1 Lirik. Sampel dipilih menggunakan teknik simple random sampling sehingga 
terpilih kelas X IPA 2 sebagai kelas eksperimen dan kelas X IPA 3 sebagai kelas kontrol. Pemahaman konsep 
matematis siswa diperoleh dengan menggunakan instrumen soal tes. Dari hasil penelitian diperoleh terdapat perbedaan 
efektivitas dalam penggunaan Software Geogebra melalui pendekatan saintifik dengan pembelajaran konvensional. 
 
Kata Kunci : Efektivitas, Software Geogebra, pendekatan saitifik, pemahaman konsep matematis. 

 
PENDAHULUAN 

Pemahaman matematis diterjemahkan dari istilah mathematical understanding merupakan 
kemampuan matematis yang sangat penting dan harus dimiliki siswa dalam belajar matematika. 
Rasional pentingnya pemilikan kemampuan pemahaman matematis diuraikan oleh Depdiknas 
(2006) merinci kemampuan pemahaman sebagai berikut : a) Menyatakan ulang sebuah konsep; b) 
Mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsepnya; c) Memberi 
contoh dan bukan contoh dari konsep; d) Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi 
matematis; e) Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup suatu konsep; f) Menggunakan, 
memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi tertentu ; g) Mengaplikasikan konsep atau 
algoritma dalam pemecahan masalah matematis. 

Berkaitan dengan dilaksanakannya Kurikulum 2013 dan dalam masa Pandemi Covid-19 ini 
semua pembelajaran dilaksanakan secara daring sesuai dengan surat edaran Sekjen Kemendikbud 
No 36603/A.A5/OT/2020 pada 15 Maret 2020. Kebijakan ini mulai diberlakukan dari tanggal 16 
Maret 2020. Menanggapi surat edaran tersebut banyak instansi pemerintah terutama sekolah-
sekolah memutuskan untuk melakukan pembelajaran dirumah, penghentian tatap muka atau belajar 
mengajar secara langsung bukan berarti bahwa kegiatan belajar tidak dilakukan melainkan proses 
pembelajaran dilaksanakan secara daring. Pembelajaran secara daring ini sendiri membutuhkan 
kreativitas dan inovasi dari para pendidik, sehingga pembinaan transfer pengetahuan dan 
keterampilan dapat berjalan dengan baik. Pembelajaran daring dapat dilakukan dengan cara 
menggunakan teknologi digital seperti google classroom, rumah belajar, zoom, video converence, 
telepon atau live chat dan lainnya. 

Fakta yang terjadi di lapangan berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 20 Januari 2021 
dengan salah satu guru matematika disekolah SMA 1 Lirik menunjukkan bahwa terdapat beberapa 
permasalahan yang ditemui saat pembelajaran dilaksanakan secara daring. Pemasalahan- 
permasalahan tersebut antara lain, sekolah hanya menggunakan aplikasi whatsapp untuk 
pembelajaran daring dengan cara mengirim foto sesuai materi yang ingin disampaikan. Hal ini 
disebabkan karena keterbatasan jaringan dan keterbatasan kouta internet peserta didik. Kemudian, 
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minimnya penggunaan media pembelajaran interaktif dalam kegiatan pembelajaran dan guru 
cenderung menggunakan metode konvensional saat mengajar. Hal ini membuat peserta didik 
kurang termotivasi dan peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran matematika 
yang berdampak pada hasil belajar peserta didik. Hal ini terlihat dari hasil tes awal yang diberikan 
oleh peneliti di kelas X IPA SMA N 1 Lirik pada Tabel 1 berikut. 
 

Tabel 1. Rata-rata Tes Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Siswa 

Kelas Peserta Tes 
Rata-rata Skor 

 Soal 
Rata-rata Skor 

Ideal 

X IPA 1 28 433,33 933,33 
X IPA 2 27 410 900 
X IPA 3 27 423,33 900 

 
Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa rata-rata skor hasil tes awal kemampuan pemahaman 

konsep matematis siswa masih rendah dibandingkan dengan rata-rata skor ideal tiap indikator soal 
artinya kemampuan pemahaman konsep matematis siswa masih rendah. Hal ini didukung oleh 
jawaban siswa pada tes awal kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Berikut salah satu 
deskripsi indikator pemahaman konsep matematis siswa yaitu mengaplikasikan konsep atau 
algoritma pada pemecahan masalah yang diwakilkan pada soal berikut.  

“Diketahui segitiga PQW siku-siku di titik Q. Jika sin P = 
1

3
, tentukan nilai cos P dan tan P”. 

Berikut jawaban soal tes yang telah di selesaikan oleh siswa. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Gambar 1. Jawaban tes awal kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. 

Berdasarkan Gambar 1, terlihat bahwa siswa menyelesaikan masalah tanpa mengerjakan 
langkah-langkah penyelesaian. Hal ini dikarenakan siswa belum mampu mengaplikasikan konsep 
atau algoritma pada pemecahan masalah. Seharusnya siswa menggunkaan konsep mencari sisi 
segitiga yaitu teorema phytagoras dan selanjutnya menggunkan konsep perbandingan trigonometri. 

Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan media pembelajaran interaktif yang bertujuan 
untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep. Salah satu Software yang bisa 
dikembangkan menjadi media pembelajaran matematika adalah GeoGebra.  

GeoGebra adalah sebuah Software sistem geometri dinamis sehingga dapat 
mengkontruksikan titik, vektor, ruas garis, garis, irisan, kerucut, bahkan fungsi dan mengubahnya 
secara dinamis. Selain itu dengan GeoGebra kita dapat menggambar dan menentukan persamaan 
dan koordinat secara langsung. Geogebra juga memiliki kemampuan untuk menghubungkan 
variabel dengan bilangan, vektor, dan titik, menentukan turunan dan mengintegralkan fungsi serta 
memberikan perintah untuk menemukan titik ekstrim atau akar.  
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Menurut Hohenwarter GeoGebra merupakan salah satu program komputer untuk 
membelajarkan siswa konsep geometri aljabar. GeoGebra bersifat multirepresentasi salah satu 
kelebihan dari GeoGebra adalah 1) adanya tampilan aljabar ; 2) adanya tampilan grafis 
kemampuannya menggambar grafik deangan dinamis dan 3) adanya tampilan numerik. Ketiga 
tampilan ini saling terhubung, kita dapat memasukkan parameter tertentu dan dapat mengubahnya 
secara dinamis dan pada saat bersamaan grafik yang digambar oleh GeoGebra akan berubah 
mengikuti nilai parameter. Selain itu GeoGebra mudah digunakan dan dapat digunakan secara 
gratis. Karena kelebihan dari GeoGebra tersebut diharapkan dapat mengurangi kesulitan belajar 
yang dialami siswa. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan efektivitas dalam penggunaan 
Software GeoGebra melalui pendekatan saintifik dengan pembelajaran konvensional terhadap 
kemampuan pemahaman konsep matematis siswa pada materi trigonometri kelas X IPA SMA N 1 
Lirik. 
 
METODE PENELITIAN  

Penelitian ini merupakan penelitian quasi experimental design. Desain ini mempunyai 
kelompok kontrol, tetapi tidak sepenuhnya untuk mengkontrol variabel-variabel luar yang 
mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Adapun desain penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Randomized control group only design. Pada desain ini terdapat dua kelompok 
yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen diberikan perlakuan 
berupa pembelajaran matematika menggunakan software GeoGebra dengan pendekatan saintifik. 
Sedangkan kelompok kontrol tidak diberi perlakuan. Selanjutnya, kelas kontrol dan kelas eksperimen 
diberikan tes akhir (posstest) yang sama untuk melihat perbedaan setelah diberi perlakuan yang 
berbeda. Desain penelitian ini disajikan pada Tabel 2 berikut. 

 
Tabel 2. Randomized control group only design 

 Grup  Treatment Posstest 

R Eksperimen X 𝑇2 

R Kontrol  - 𝑇2 

                              (Suryabrata,1998)  
Keterangan : 

X = Perlakuan pada kelas eksperiman berupa pembelajaran matematika menggunakan 
software GeoGebra dengan pendekatan saintifik. 

𝑇2= Tes untuk mengetahui kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. 
 

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 82 siswa yang merupakan jumlah seluruh siswa 
kelas X IPA SMA Negeri 1 Lirik. Sedangkan pengambilan sampel menggunakan teknik simple 
random sampling dan diperoleh sampel  pada penelitian ini yaitu siswa kelas X IPA 2 sebagai kelas 
ekspermen dan siswa kelas X IPA 3 sebagai kelas kontrol. Lokasi pada penelitian ini di SMA Negeri 
1 Lirik. Prosedur penelitian ini terbagi menjadi tiga tahapan yaitu, tahap persiapan, tahap 
pelaksanaan, dan tahap peneyelesaian. Instrumen yang digunakan pada penelitan ini adalah tes 
berupa uraian yang bertujuan untuk mengukur kemampuan pemahaman konsep matematika setelah 
diberi perlakuan. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini teknik analisis data 
kuantitatif yaitu analisis statistika inferensial. Karena data berasal dari sampel bebas maka uji 
statistik yang digunakan terhadap dua sampel yang saling bebas yaitu dengan menggunkan uji “t” 
(Independent Sample t Test) dengan uji normalitas dan uji homogenitas sebagai uji prasyaratnya. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil perhitungan statistik tes akhir kemampuan pemahaman konsep matematis siswa kelas 

eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat pada Tabel 3 berikut. 
 
Tabel 3. Hasil tes akhir kemampuan pemahaman konsep matematis siswa pada kelas sampel 

 
Dari Tabel 3 terlihat perbedaan nilai kemampuan pemahaman konsep matematis siswa 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nilai maksimum kelas eksperimen yaitu 100 dan untuk kelas 
kontrol nilai maksimumnya yaitu 80, sedangkan nilai minimum kelas eksperimen yaitu 60 dan nilai 
minimum kelas kontrol yaitu 25. Nilai rata-rata kelas eksperimen adalah 83,33 sedangkan nilai rata-
rata kelas kontrol adalah 58,33. Hal ini menunjukkan bahwa nilai kelas eksperimen lebih tinggi 
daripada nilai  kelas kontrol.  

Untuk mempermudah dalam melihat perbedaan rata-rata tes akhir kemampuan pemahman 
konsep matematis siswa dapat dilihat melalui hasil analisa rata-rata tes tiap butir soal pada Gambar 
2 berikut. 

 

Gambar 2 Rata-rata hasil tes akhir kelas sampel pada tiap butir soal. 
 

Berdasarkan Gambar 2 terlihat bahwa nilai rata-rata tiap butir soal tes pemahaman konsep 
matematis siswa kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata kelas kontrol. Pada butir 
soal nomor 1 kelas eksperimen memiliki rata-rata 3,25 sedangkan kelas kontrol memiliki rata-rata 
3,07. Pada butir soal nomor 2 kelas eksperimen memiliki rata-rata 3,55 sedangkan kelas kontrol 
memiliki rata-rata 2,07. Pada butir soal nomor 3 kelas eksperimen memiliki rata-rata 3,59 sedangkan 
kelas kontrol memiliki rata-rata 1,88. Pada butir soal nomor 4 kelas eksperimen memiliki rata-rata 
2,96 sedangkan kelas kontrol memiliki nilai rata-rata 2,85. Pada butir soal nomor 5 kelas eksperimen 
memiliki rata-rata 3,29 sedangkan kelas kontrol memiliki rata-rata 1,70.  

Untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian mengenai hasil kemampuan pemahaman 
konsep matematis siswa, maka dilakukan analisis statistik. Untuk analisis dilakukan beberapa uji, 
yaitu uji normalitas, uji himogenitas dan uji hipotesis atau uji-t. 

Hasil perhitungan uji normalitas kedua kelas sampel dapat dilihat pada Tabel 4 berikut. 
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RATA-RATA HASIL BUTIR 

SOAL TES KEMAMPUAN 

PEMAHAMAN KONSEP 

MATEMATIS SISWA  

Eksperimen

Kontrol

Kelas N 𝚺 𝒙 (S) (s2) Nilai  
Mak 

Nilai 
Min 

Eksperimen 27 2250 83,33 12,169 148,077 100 60 

Kontrol 27 1575 58,33 14,806 219,231 80 25 
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Tabel 4. Hasil analisis uji normalitas kelas sampel kemampuan pemahman konsep matematis 
siswa 

Kelas Nilai Sig. Nilai α Keterangan 

Eksperimen 0,10 0,05 Normal 
Kontrol 0,11 0,05 Normal 

 
Dari Tabel 4 terlihat bahwa nilai signifikansi kelas eksperimen 0,10 dan nilai signifikansi 

kelas kontrol 0,11. Karena nilai signifikansi kedua kelas lebih besar dari 0,05 atau Sig. > α maka 
dapat disimpulkan bahwa kedua kelas sampel berdistribusi normal. 

Setelah dilakukan uji normalitas, maka dilanjutkan dengan uji homogenitas. Uji homogenitas 
dilakukan untuk melihat apakah kedua sampel memiliki variansi yang homogen atau tidak. Untuk uji 
homogenitas peneliti menggunkan Software SPSS-21. Berdasarkan uji homogenitas yang dilakukan 
pada kedua kelas sampel, diperoleh hasil Sig. > α, yaitu 0,406 > 0,05. Karena Sig. > α maka dapat 
disimpulkan bahwa kedua kelas sampel memiliki variansi yang homogen. 

Setelah dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas pada kelas sampel dan diperoleh 
bahwa kelas sampel berdistribusi normal da memiliki variansi yang homogen maka dapat dilanjutkan 
dengan analisis hipotesis atau Uji-t. Pada uji hipotesis peneliti menggunkan Uji-t (Independent 
Sampel T-Test) dengan software SPSS-21.Berdasarkan uji-t diperoleh hasil thitung > ttabel (6,778 > 

2,006) dan  Sig.< 0,05, yaitu 0,00 < 0,05 dengan (df) n-2 maka keputusan yang diambil adalah 𝐻1 
diterima dan 𝐻0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa “Terdapat perbedaan efektivitas dalam 
penggunaan Software GeoGebra melalui pendekatan saintifik dengan pembelajaran konvensional 
terhadap pemahaman konsep matematis siswa pada materi trigonometri kelas X IPA SMA Negeri 1 
Lirik”. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai pembelajaran 
menggunakan Software GeoGebra dengan pendekatan saintifik terhadap kemampuan pemahaman 
konsep matematis siswa pada materi trigonometri kelas X IPA SMA Negeri 1 Lirik. Peneliti 
melakukan pembelajaran menggunakan software GeoGebra dengan pendekatan saintifik di kelas 
eksperimen untuk melihat apakah terdapat perbedaan efektivitas dalam penggunaan Software 
GeoGebra melalui pendekatan saintifik dengan pembelajaran konvensional terhadap pemahaman 
konsep matematis siswa pada materi trigonometri kelas X IPA SMA Negeri 1 Lirik. Pada proses 
pembelajaran dilaksanakan dikelas, peneliti menggunakan Software GeoGebra dengan pendekatan 
saintifik melalui video yang peneliti buat kemudian video tersebut peneliti upload ke Youtube dan link 
Youtube nya peneliti share ke grup whatsapp agar siswa lebih leluasa melihat cara membuktikan 
aturan sinus dan cosinus dengan menggunkan Software GeoGebra. Hal ini dikarenakan waktu yang 
sangat terbatas yakni 20 menit untuk satu kali pertemuan, kemudian peneliti membagi beberapa 
kelompok agar terlaksanya pendekatan pembelajaran yang dilakukan yaitu pendekatan saintifk. Dan 
untuk pembelajaran yang dilaksanakan secara online peneliti melakukan Video Call perkelompok. 
Sedangkan kelas kontrol menggunakan pembelajaran konvensional. Selanjutnya peneliti melakukan 
posttest dengan soal yang sama terhadap kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

 Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa terdapat perbedaan efektivitas dalam penggunaan 
Software GeoGebra melalui pendekatan saintifik dengan pembelajaran konvensional terhadap 
pemahaman konsep matematis siswa pada materi trigonometri kelas X IPA SMA Negeri 1 Lirik.. Hal 
ini dapat dilihat dari rata-rata kelas eksperimen yang lebih tinggi dari kelas kontrol yaitu 83,33 
sedangkan rata-rata  kelas kontrol yaitu 58,33. Hal ini diperkuat oleh hasil tes yang dikerjakan salah 
satu siswa, terlihat perbedaan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa antara kelas 
eksperimen dan kelas kontrol. Berikut ini disajikan hasil jawaban siswa mengenai tes akhir yang 
mencakup 5 indikator kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. 
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Indikator pertama menyatakan ulang suatu konsep. Kemampuan ini ditinjau dari soal nomor 
1 berikut. 
Soal nomor 1. 
Pada sebuah segitiga sembarang berlaku aturan sinus dan cosinus. Jelaskan definisi aturan sinus 
dan cosinus ! 

Dari soal tersebut siswa diminta untuk menyatakan ulang suatu konsep aturan sinus dan 
cosinus yang telah dipelajari sesuai dengan defenisi dan konsep esensial yang dimilki oleh aturan 
sinus dan cosinus dengan tepat. Konsep esensial pada aturan sinus dan cosinus terdiri dari 
pengertian serta rumus aturan sinus dan cosinus. 

Untuk lebih jelas indikator yang pertama dapat dilihat dari salah satu jawaban siswa kelas 
eksperimen dan kelas kontrol terhadap soal nomor 1. Jawaban siswa kelas eksperimen dapat dilihat 
pada Gambar 3 berikut. 

 
 
 

 
 
 
 

 

Gambar 3 Jawaban soal nomor 1 kelas eksperimen 
Berdasarkan Gambar 3, terlihat bahwa siswa sudah mampu menyatakan ulang suatu 

konsep aturan sinus dan cosinus. Dimana siswa menjelaskan defenisi dan membuat rumus aturan 
sinus dan cosinus dengan tepat. Sedangkan jawaban siswa kelas kontrol untuk soal nomor satu 
dapat dilihat padda Gambar 4 berikut. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4 Jawaban soal nomor 1 kelas kontrol. 
 

Pada Gambar 4, terlihat bahwa siswa belum mampu menyatakan ulang suatu konsep 
dengan tepat. Siswa menjawab soal tidak berdasarkan defenisi dan rumus aturan sinus dan cosinus 
dengan benar.Dalam menjelaskan aturan sinus siswa hanya meneyebutkan bahwa aturan sinus 
memeperlihatkan perbandingan panjang sisi.Berdasarkan deskripsi pada jawaban soal nomor 1 
kelas eksperimen dan kelas kontrol, terlihat bahwa kemampuan pemahaman konsep matematis 
siswa pada kelas eksperimen lebih baik daripada kemampuan pemahaman konsep pada kelas 
kontrol. 

Indikator kedua menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis. 
Kemampuan ini ditinjau dari soal nomor 2 berikut. 
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Soal nomor 2. 
Nyatakan pernyataan berikut ini dengan gambar ! 

“Seekor semut berada dipermukaan tanah yang berjarak 20 meter dari sebuah pohon, 
Jika puncak pohon dan seekor semut di hubungkan akan membentuk sebuah segitiga siku-
siku dan membentuk sudut  39⁰ di tempat semut berada” 

Dari soal nomor 2, siswa diminta untuk menyajikan konsep dalam bentuk representasi atau 
menggambarkan suatu konsep matematis sesuai pernyataan yang terdapat pada soal tanpa 
mengurangi atau menambah bentuk dan unsur-unsurnya. 

Untuk lebih jelas indikator yang kedua dapat dilihat dari salah satu jawaban siswa kelas 
eksperimen dan kelas kontrol terhadap soal nomor 2. Jawaban siswa kelas eksperimen dapat dilihat 
pada Gambar 5 berikut. 

 

 
 
 
 

Gambar 5 Jawaban soal nomor 2 kelas eksperimen. 
 

Berdasarkan Gambar 5, terlihat bahwa siswa telah mampu menyajikan konsep dalam 
berbagai bentuk representasi matematis. Dimana siswa mampu menggambarkan sebuah 
pernyataan pada soal mulai dari menggambarkan seekor semut, pohon, kemudian menggabungkan 
dengan sempurna hasil dari unsur-unsur yang terdapat pada pernyataan yaitu segitiga siku-siku. 
Sedangkan jawaban soal nomor 2 pada kelas kontrol dapat dilihat pada Gambar 6 berikut. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Gambar 6 Jawaban soal nomor 2 kelas kontrol. 
 

Pada Gambar 6, dapat dilihat bahwa siswa belum mampu menyajikan konsep dalam bentuk 
representasi hal ini terlihat saat siswa manjawab soal tidak berdasarkan konsep matematis 
melainkan hanya menggambar pohon dan semut dan menghubungkan unsur tidak berdasarkan 
konsep sehingga tidak tergambar segitiga siku-siku seperti yang seharusnya. 

Indikator ketiga mengklasifikasikan objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan 
konsepnya. Kemampuan ini ditinjau dari soal nomor 3 berikut. 

Soal nomor 3. 
Sebutkan unsur-unsur segitiga yang terdapat pada soal nomor 2! 

Dari soal nomor 3, siswa diminta untuk menyebutkan sifat-sifat atau unsur-unsur yang 
terdapat pada segitiga yang telah di buat pada soal nomor 2, unsur-unsur segitiga pada soal nomor 
2 yakni memiliki panjang sisi 20 cm, kemudian sudut siku-siku yaitu 900 dan sudut 390. Untuk lebih 



 

274 

ISBN  978-623-95169-3-2 

jelas indikator yang ketiga dapat dilihat dari salah satu jawaban siswa kelas eksperimen dan kelas 
kontrol terhadap soal nomor 3. Jawaban siswa kelas eksperimen dapat dilihat pada Gambar 7 
berikut. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 7 jawaban soal nomor 3 kelas eksperimen. 
 
Berdasarkan soal nomor 3, terlihat bahwa siswa mampu menyebutkan unsur-unsur segitiga 

yang terdapat pada nomor 2 dengan tepat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa siswa mampu 
mengklasifikasikan objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsepnya. Sedangkan pada 
kelas kontrol dapat dilihat pada Gambar 8. berikut. 
 
 

 
 
 

 
 

Gambar 8 Jawaban soal nomor 3 kelas kontrol. 
 
Dilihat pada Gambar 8 bahwa siswa hanya menulis angka 30 dan 20 tanpa menulis 

keterangan, sehingga dapat disimpulkan siswa tidak memahami unsur-unsur yang terdapat pada 
segitiga dan siswa tidak mampu mengklasifikasikan objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan 
konsepnya. 

Indikator keempat menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur atau operasi 
tertentu. Kemampuan ini ditinjau dari soal nomor 4 berikut. 
Soal nomor 4. 

Pada segitiga ABC diketahui panjang sisi BC = √6 cm, AC= √2 cm dan ∠A = 60°. Tentukan 

Panjang sisi AB pada segitiga tersebut! (sin 600 = 
1

2
√3 ). 

Pada soal nomor 4 siswa diminta menjawab soal dengan menggunkan dan memanfaatkan 
serta memilih prosedur tertebtu atau operasi tertentu untuk mencari nilai panjang sisi AB pada 
segitiga. Pada soal nomor 4 telah diketahui unsur-unsur segitiga dan nilai dari sin 60,  sehingga 
siswa bisa menggunakan aturan sinus dalam menyelesaiakan soal.  

Untuk lebih jelas indikator yang ketiga dapat dilihat dari salah satu jawaban siswa kelas 
eksperimen dan kelas kontrol terhadap soal nomor 4. Jawaban siswa kelas eksperimen dapat dilihat 
pada Gambar.9 berikut. 
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Gambar 9 jawaban soal nomor 4 kelas eksperimen. 
 

Berdasarkan Gambar 9, terlihat bahwa siswa menggunkan rumus aturan sisnus dalam 
menjawab soal. Dan menyelesaikan soal berdasarkan prosedur secara berurut dengan tepat. 
Pertama siswa mencari nilai dari sin B dengan menggunakan konsep aturan sinus selanjutnya 
mencari nilai sin C dengan menggunakan konsep menghitung sudut segitiga,kemudian mencari nilai 
panjang sisi AB menggunkan konsep aturan sinus. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
siswa mampu menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur atau operasi tertentu. 
Sedangkan pada kelas kontrol dapat dilihat pada Gambar 10 berikut. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
Gambar 10 Jawaban soal nomor 4 kelas kontrol. 
 

Pada Gambar 10, terlihat bahwa siswa menjawab soal tidak menggunakan prosedur atau 
operasi mengenai aturan sinus maupun cosinus. Siswa tidak menggunakan konsep yang 
seharusnya digunakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa siswa belum mampu menggunakan dan 
memanfaatkan serta memilih prosedur atau operasi tertentu. 

Indikator kelima mengaplikasikan konsep atau algoritma pada pemecahan masalah. 
Kemampuan ini ditinjau dari soal nomor 5 berikut. 
Soal nomor 5. 

 
Pada gambar taman diatas terbentuk segitiga ABC. Diketahui panjang sisi BC = 8 cm, AB = 

10 cm, dan ∠B = 840. Tentukan panjang AC ! (cos 840 = 0,1045) 
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Pada soal nomor 5, siswa diminta untuk mengaplikasikan konsep atau algoritma pada 
pemecahan masalah. Pada permasalahan pada soal nomor 5 di ketahui unsur-unsur segitiga pada 
sebuah taman dan siswa di minta untuk mencari nilai panjang AC menggunkan rumus aturan 
cosinus. Indikator yang ketiga dapat dilihat dari salah satu jawaban siswa kelas eksperimen dan 
kelas kontrol terhadap soal nomor 5. Jawaban siswa kelas eksperimen dapat dilihat pada Gambar 
11 berikut. 

 
 
  
 
 

 
 

Gambar 11 jawaban soal nomor 5 kelas eksperimen. 
Berdasarkan Gambar 11, terlihat bahwa siswa menjawab soal dengan menggunakan aturan 

cosinus dan sesuai dengan konsep. Siswa mampu mengaplikasikan konsep dalam pemecahan 
masalah dalam kehidupan sehari-hari. Seghingga dapat disimpulkan bahwa siswa mampu 
mengaplikasikan konsep atau algoritma pada pemecahan masalah. Sedangkan pada kelas kontrol 
dapat dilihat pada gambar 11 berikut. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Gambar 11 jawaban soal nomor 5 kelas kontrol. 
 

Pada Gambar 11, dapat dilihat bahwa siswa belum memahami konsep pada aturan cosinus. 

Hal ini terlihat dari siswa membuat nilai cos 84 adalah 
1

2
 padahal didalam soal sudah diketahui 

bahwa nilai dari cos 84 adalah 0,1045. Sehingga kelas kontrol dapat disimpulkan belum mampu 
mengaplikasikan konsep atau algoritma pada pemecahan masalah. 

Berdasarkan hasil jawaban siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol pada tiap-tiap butir 
soal terlihat bahwa kelas eksperimen lebih baik dalam menjawab tiap soal di bandingkan kelas 
kontrol. Hal ini disebabkan karena kelas eksperimen diberi perlakuan menggunkan software 
geogebra dengan pendekatan saintifik sehingga siswa lebih memahami dasar atau konsep dengan 
mudah dan cepat  pada  materi aturan sinus dan cosinus sedangkan kelas kontrol diberi perlakuan 
pembelajaran konvensional. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh umiyatun 
bahwa pembelajaran saintifik dengan berbantuan geogebra dapat meningkatkan pemahaman 
konsep matematika siswa dalam menentukan daerah penyelesaian sistem persamaan linier. 

Sehingga berdasarkan hasil analisis jawaban tes kemampuan pemahman konsep 
matematis siswa dari deskripsi tiap-tiap indikator maka diperoleh hasil sesuai hipotesis penelitian 
yaitu “Terdapat perbedaan efektivitas dalam penggunaan Software GeoGebra melalui pendekatan 
saintifik dengan pembelajaran konvensional terhadap pemahaman konsep matematis siswa pada 
materi trigonometri kelas X IPA SMA Negeri 1 Lirik”. 
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KESIMPULAN  
Berdasarkan hasil analisis data dengan Uji-t diperoleh hasil Sig. < α yaitu 0,00 < 0,05, maka 

keputusan yang diambil adalah terima H1 dan tolak H0. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
“Terdapat perbedaan efektivitas dalam penggunaan Software GeoGebra melalui pendekatan 
saintifik dengan pembelajaran konvensional terhadap pemahaman konsep matematis siswa pada 
materi trigonometri kelas X IPA SMA Negeri 1 Lirik”. 

Dari hasil penelitian ini peneliti berharap agar penelitian selanjutnya dapat lebih 
mengembangkan software matematika dengan materi-materi matematika lain karena dengan 
penggunaan software matematika dapat mempermudah siswa dalam memahami konsep matematis. 
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ABSTRAK 
Matematika merupakan mata pelajaran yang diajarkan dalam segala jenjang pendidikan. Paradigma yang berkembang 
di kalangan siswa bahwa matematika adalah pelajaran yang sulit dan menakutkan. Faktanya, beberapa siswa 
memandang matematika sebagai tubuh statis dari keterampilan dan fakta yang tidak terhubung yang harus dihafal. 
Sehingga muncul pemikiran akan perlunya suatu reformasi di dalam strategi pembelajaran, termasuk kurikulum, serta 
teknik penilaiannya. Salah satu pendekatan untuk masalah tersebut adalah mengusulkan teori konstruktivisme sosial 
tentang pembelajaran matematika. Dengan adanya konstruktivisme sosial, banyak hal menjadi perlu dipertanyakan 
kembali karena paham konstruktivisme selalu berupaya mencari tahu bagaimana sesuatu yang ada tersebut dapat 
terkonstruksi hingga seperti saat ini. Tak terkecuali ilmu matematika yang menjadi sasaran dari konstruktivisme sosial 
untuk dipertanyakan objektivitasnya. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mengetahui pandangan 
konstruktivisme sosial terhadap matematika; (2) mengetahui pengetahuan objektif dan subjektif konstruktivisme sosial 
terhadap matematika; (3) mengetahui konstruktivisme sosial ditinjau dari pengetahuan objektif; dan (4) mengetahui 
implementasi konstruktivisme sosial dalam pendidikan matematika. Metode penelitia yang digunakan pada penelitian ini 
adalah studi literatur yang berasal dari jurnal, penelitian terdahulu dan buku. 
 
Kata Kunci:  konstruktivisme sosial, matematika, pembelajaran, pengetahuan subjektif, pengetahuan objektif. 

 
PENDAHULUAN 

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1, pendidikan merupakan 
usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 
siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memilki kekuatan spiritual keagamaan, 
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 
dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam hal ini, pendidikan berperan penting dalam segala 
aspek kehidupan dalam menciptakan generasi manusia yang cerdas, bijaksana, dan berkarakter. 
Salah satu mata pelajaran yang diajarkan dalam pendidikan adalah matematika. Matematika 
sebagai mata pelajaran wajib yang harus diberikan mulai dari jenjang sekolah dasar, sekolah 
menengah pertama, sekolah menengah atas hingga perguruan tinggi (Rohaeti & Bernard, 2018). 
Namun, sebagian besar siswa di semua tingkat pendidikan berpikir bahwa matematika adalah 
pelajaran tersulit  (Ismail R N, Arnawa I M, 2020; Rahmi & Arnawa, 2019; Yuwandra R and ArnawaI 
M., 2020). Faktanya, beberapa siswa memandang matematika sebagai tubuh statis dari 
keterampilan dan fakta yang tidak terhubung yang harus dihafal, sementara yang lain memandang 
matematika sebagai seperangkat ide dan strategi yang terhubung, atau sebagai seperangkat alat 
untuk memecahkan masalah (Berk & Cai., 2019) 

Permasalahan yang timbul saat ini, sehingga muncul pemikiran akan perlunya suatu 
reformasi di dalam strategi pembelajaran, termasuk kurikulum, serta teknik penilaiannya. Salah satu 
pendekatan untuk masalah ini adalah mengusulkan teori konstruktivisme sosial tentang 
pembelajaran matematika. Model pembelajaran konstruktivisme sosial berpendapat bahwa siswa 
harus membangun pemahaman mereka (National Academy of Sciences, 1997). Perspektif umum 
konstruktivisme sosial adalah konstruksi pengetahuan siswa yang merupakan proses pembelajaran 
yang melibatkan perubahan (Olsen, 1999). Karena konstruksi adalah proses pembelajaran, guru 
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memiliki peran penting, yaitu (1) mempengaruhi, atau menciptakan kondisi motivasi bagi siswa, (2) 
mengambil tanggung jawab untuk menciptakan situasi masalah, (3) mendorong perolehan dan 
mengambil kembali pengetahuan sebelumnya. dan (4) menjadikan proses pembelajaran, bukan 
produk pembelajaran. Metode pengajaran konstruktivisme sosial menuntut aktivitas belajar yang 
berpusat pada siswa (Zhang & Kou, 2012). Ini memiliki efek positif mengubah mode pengajaran 
tradisional, yaitu penerimaan pasif, sederhana disampaikan dan itu berkontribusi untuk memberikan 
peran penuh pada inisiatif dalam kegiatan belajar siswa. 

Peran guru dalam meningkatkan mutu pendidikan menjadi lebih signifikan ketika mereka 
dapat melaksanakan pembelajaran yang bermakna (Xie & Cai, 2021). Pembelajaran bermakna 
menjadi tuntutan seiring dengan berkembangnya paradigma dari behaviorisme ke konstruktivisme. 
Lebih lanjut dijelaskan bahwa peran guru berubah dari “mentransfer pengetahuan dalam proses 
pembelajaran” menjadi “memberi pengalaman, dan mengembangkan pemikiran (kognisi) siswa”. 
Dalam proses seperti itu, pemahaman tidak akan pernah bisa diselesaikan. Setiap siswa harus 
bekerja melalui pemahamannya tentang keterampilan. Pendekatan konstruktivisme sosial 
menekankan pentingnya siswa membangun pengetahuannya melalui keterlibatan aktif dalam proses 
pembelajaran (Effendi, 2010). Pada kebanyakan kesempatan, proses pembelajaran didasarkan 
pada aktivitas siswa. Dalam teori belajar, konstruktivisme sosial memungkinkan siswa untuk 
mempromosikan gagasan dan wawasan baru berdasarkan pengetahuan mereka sebelumnya 
(Reyes, 2013). Ini berfokus pada mempersiapkan siswa untuk memecahkan masalah, bekerja dalam 
kelompok, dan bertukar ide (Fauziah et al., 2012). Akibatnya siswa yang belajar aktif bukanlah siswa 
yang menerima pelajaran secara pasif.  

Pengetahuan yang hakikatnya bersifat subjektif dan objektif menjadi salah satu hal yang 
dikritisi oleh paham konstruktivisme sosial. Paham ini berupaya menemukan rasional mengapa 
suatu pengetahuan dikatakan objektif, tidakkah pandangan manusia selama ini salah, atau memang 
benar. Jadi, konstruktivisme sosial selalu mencari akar dari terkonstruksinya pengetahuan tersebut. 
Dengan adanya konstruktivisme sosial, banyak hal menjadi perlu dipertanyakan kembali karena 
paham konstruktivisme selalu berupaya mencari tahu bagaimana sesuatu yang ada tersebut dapat 
terkonstruksi hingga seperti saat ini. Tak terkecuali ilmu matematika yang menjadi sasaran dari 
konstruktivisme sosial untuk dipertanyakan objektivitasnya. Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan 
penelitian ini yaitu (1) mengetahui pandangan konstruktivisme sosial terhadap matematika; (2) 
mengetahui pengetahuan objektif dan subjektif konstruktivisme sosial terhadap matematika; (3) 
mengetahui konstruktivisme sosial ditinjau dari pengetahuan objektif; dan (4) mengetahui 
implementasi konstruktivisme sosial dalam pendidikan matematika. 
 
METODE PENELITIAN  

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif 
adalah jenis penelitian yang mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, atau kejadian yang sedang 
menjadi pusat perhatian saat itu. studi literatur dari penelitian terdahulu. Adapun metode 
pengumpulan data menggunakan metode studi literatur. Metode studi literatur adalah serangkaian 
kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, 
serta mengelolah bahan penelitian (Zed, 2008). Studi literatur yang digunakan pada artikel ini 
berasal dari jurnal, penelitian terdahulu dan buku. Langkah pertama dalam penelitian ini 
mengumpulkan berbagai literatur yang akan diteliti dan literatur penunjang terkait dengan literatur 
yang akan diteliti. Pengumpulan sumber literatur pada penelitian ini berasal dari buku, jurnal, dan 
hasil penelitian terdahulu. Setelah literatur terkumpul kemudian ketahap yang kedua yaitu membuat 
uraian atau deskripsi tiap-tiap literatur secara terperinci. Pada tahap ini di deskripsikan secara rinci 
terkait konstruktivisme sosial sebagai filsafat matematika. Tahap selanjutnya adalah mencari hasil 
penelitian terdahulu terkait penerapan konstruktivisme sosial dalam pembelajaran matematika. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Konstruktivisme Sosial 

Konstruktivisme sosial adalah pengembangan dan perpaduan pandangan matematika 
konvensionalisme dan kuasi-empirisme yang sudah berkembang sebelumnya (Ernest, 1991). 
Rosalin (2008) konstruktivisme sosial adalah proses membangun atau menyusun pengetahuan baru 
dalam struktur kognitif siswa beradasarkan pengalaman. Pendekatan konstruktivisme sosial 
merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan siswa mengkonstruksi pengetahuannya 
sendiri berdasarkan pengalaman yang dimilikinya (Yunita et al., 2016) dimana proses pembelajaran 
dimulai dengan terjadinya konflik kognitif yang hanya dapat diatasi melalui pengenalan diri dan pada 
akhir pembelajaran. proses pengetahuan akan terbentuk siswa melalui pengalaman hasil interaksi 
dengan lingkungannya dan guru tidak lagi berfungsi sebagai sumber belajar utama karena 
pendekatan konstruktivisme menjadikan pembelajaran berpusat pada siswa. Sehingga dapat 
disimpulkan konstruktivisme sosial adalah pengembangan dan perpaduan pandangan matematika 
konvensionalisme dan kuasi- empirisme dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman 
siswa.  

Ada lima unsur konstruktivisme (Paul, 1997) yaitu sebagai berikut: (1) Orientasi. Ini adalah 
momen untuk meningkatkan motivasi siswa untuk mempelajari topik baru. Siswa dapat mengamati 
apa yang akan mereka pelajari; (2) Elitasi. Pada titik ini, siswa dapat mengungkapkan pikirannya 
melalui beberapa kegiatan, seperti diskusi, menulis, membuat poster, dan lain-lain. Mereka 
mendapat kesempatan untuk menceritakan hasil pengamatannya dalam berbagai bentuk, seperti 
poster, gambar, dan karya tulis; (3) Restrukturisasi ide. Ini terdiri dari tiga poin: (a) Klarifikasi. Ini 
adalah diskusi tentang ide-ide yang berbeda di antara siswa; (b) Membangun ide-ide baru. Hal ini 
terjadi ketika ide bertentangan dengan ide lain atau ide tidak dapat menjawab pertanyaan yang 
diajukan oleh teman; (c) Mengevaluasi ide-ide baru dengan eksperimen. Jika memungkinkan, 
alangkah baiknya jika ide yang baru terbentuk diuji dengan eksperimen atau masalah baru; (4) 
Penggunaan ide dalam kondisi yang berbeda. Ide atau pengetahuan yang telah terbentuk siswa 
perlu diterapkan pada berbagai situasi yang dihadapi. Hal ini akan membuat pengetahuan siswa 
lebih lengkap dan lebih detail dengan segala macam pengecualian; (5) Tinjauan. Saat itulah ide 
berubah. Ide tersebut dapat berubah bila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Revisi ide 
dilakukan dengan menambahkan pernyataan agar lebih detail. Dengan demikian, pembelajaran 
matematika menggunakan pendekatan konstruktivis dan pendekatan tradisional cukup berbeda. 
Dalam konstruktivisme sosial, peran seorang guru bukanlah pemberi jawaban akhir atas pertanyaan 
siswa melainkan mengarahkan mereka untuk membentuk pengetahuan matematika sehingga 
diperoleh struktur matematika. Sedangkan pada pendekatan tradisional, guru mendominasi 
pembelajaran dan guru selalu menjawab 'segera' atas pertanyaan siswa. 

 
Pengetahuan Objektif dan Subjektif  

Menurut konstruktivisme sosial, matematika yang dipublikasikan, yaitu matematika yang 
diekspresikan secara simbolis dalam domain publik, memiliki potensi untuk menjadi objektif. 
Penerapan logika Lakatos dalam penemuan matematika ke matematika publikasi ini menyebabkan 
penerimaan sosial dan dengan demikian objektivitas. Setelah aksioma matematika, teori, dugaan 
dan bukti terbukti dan disajikan secara publik, bahkan jika hanya dalam percakapan, heuristik (yaitu 
penerimaan sosial) mulai bekerja. Baik proses maupun hasilnya objektif, dapat diterima secara 
sosial. Demikian juga, kesepakatan implisit dan eksplisit serta aturan bahasa dan logika yang 
menjadi dasar heuristik ini bersifat objektif dan juga diterima secara sosial. Konvensi dan aturan 
yang diklaim, berdasarkan pemahaman konvensional, mendukung pengetahuan matematika 



 

281 

ISBN  978-623-95169-3-2 

(termasuk logika). Mereka memberikan dasar logis dan matematis, serta dasar aturan dan aksioma 
logika definisi dan matematika. 

Meskipun peran pengetahuan objektif sangat penting, perlu juga dinyatakan bahwa peran 
subjektif pengetahuan matematika juga harus diakui, jika tidak, penjelasan matematika secara 
keseluruhan tidak akan lengkap (Ernest, 1991). Pengetahuan subjektif diperlukan untuk menjelaskan 
asal mula pengetahuan matematika baru, serta sesuai dengan teori yang diajukan, rekreasi dan 
keberlanjutan keberadaan pengetahuan. Karena pengetahuan objektif bersifat sosial, bukan entitas 
mandiri yang ada di alam ideal, maka, seperti semua aspek budaya pengetahuan ini, pengetahuan 
harus direproduksi dan diturunkan dari generasi ke generasi (diakui melalui artefak, seperti buku). . 
membaca buku). Menurut penjelasan konstruktivis sosial, pengetahuan subjektif adalah apa yang 
melanjutkan dan memperbaharui pengetahuan, apakah itu matematika, logika atau bahasa. Jadi, 
pengetahuan subjektif memainkan peran sentral dalam membahas filsafat matematika. Konstruktivis 
sosial memberikan pengetahuan yang objektif bagi matematika, dimana konstruktivisme sosial 
memandang bahwa matematika dapat dibenarkan ketika mampu didemonstrasikan objektivitas dari 
pengetahuan matematika, maupun fakta yang memang disepakati oleh pengetahuan yang ada. 
Berdasarkan hal ini, maka konstruktivisme sosial juga memiliki objektivitas (Ernest, 1991) 

 
Implementasi Konstruktivisme Sosial dalam Pendidikan Matematika 

Pendekatan konstruktivis adalah tren kontemporer dalam pengajaran dan pembelajaran dan 
semakin penting. Teori konstruktivisme merupakan teori yang melandasi proses pembelajaran. 
Pandangan konstruktivisme tentang pembentukan pengetahuan adalah subjek aktif menciptakan 
struktur-struktur kognitif dalam interaksi dengan lingkungannya. Kontruktivisme merupakan aliran 
filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan yang kita dapat merupakan hasil 
konstruksi (Pannen et al, 2001).Begitu pula pendekatan konstruktivis dalam proses belajar mengajar 
lebih berpusat pada siswa yang artinya siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran (Tobias & 
Duffy, 2009). Menurut Mogashoa (2014) konstruktivisme adalah teori pembelajaran yang 
berpendapat bahwa manusia menghasilkan pengetahuan dan makna dari interaksi antara ide-ide 
dan pengalaman yang telah dimiliki. Dalam pandangan konstruktivisme belajar adalah proses aktif 
dan berkesinambungan yang dilakukan siswa dalam menggunakan informasi dari lingkungan untuk 
membangun sendiri pemahamannya (Smith, 1999). Berdasarkan pendapat tersebut proses 
pembelajaran dengan pendekatan konstruktivisme dilakukan dengan beranjak dari pengetahuan dan 
pengalaman awal siswa kemudian mampu membangun pemahaman sendiri (Jatisunda, 2017). 

Dalam pendekatan konstruktivisme guru tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan kepada 
siswa tetapi disamping itu siswa harus membangun sendiri pengetahuan yang ada didalam 
benaknya kemudian menerapkan ide-ide mereka sendiri (Permata et al., 2018) 

Teori konstruktivis mempunyai implikasi terhadap pembelajaran matematika (Confrey, 
1992). Pembelajaran matematika membantui siswa membuatkan konsep matematika menggunakan 
kemampuan mereka sendiri lewat proses internalisasi. Sebagai akibatnya konsep tersebut 
direkonstruksi dengan mengganti menjadi konsep baru. Dapat dikatakan bahwa belajar matematika 
artinya membentuk pemahaman. Pemahaman atau pengetahuan dapat dibangun oleh siswa sendiri 
sesuai pengetahuan sebelumnya. Selanjutnya dalam tahap implementasi pembelajaran matematika 
dengan konstruktivis, siswa harus memahami aspek-aspek pembelajaran matematika yang 
berlandaskan teori konstruktivisme. Berkenaan dengan hal itu, Hanbury (1996) mengemukakan 
sejumlah aspek yang berkaitan dengan pembelajaran matematika, yaitu (1) siswa mengkonstruksi 
pengetahuan matematika dengan cara mengintegrasikan ide yang mereka miliki, (2) matematika 
menjadi lebih bermakna karena siswa mengerti, (3) strategi siswa lebih dinilai, dan (4) siswa 
mempunyai kesempatan untuk berdiskusi dan saling bertukar pengalaman dan ilmu pengetahuan 
dengan temannya. Berdasarkan aspek-aspek tersebut, maka semaksimal mungkin implementasi 
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konstruktivisme dalam pembelajaran matematika harus dimulai dari pendidikan dasar bagi anak. 
Konstruktivisme dalam pendidikan matematika siswa dikondisikan agar siswa lebih aktif dalam 
pembelajaran  (Yunita et al., 2016) dan siswa sadar tentang pembentukan pengetahuan mereka 
sendiri (Gunduz & Hursen, 2015). Para ahli konstruktivisme mengatakan bahwa ketika para siswa 
mencoba menyelesaikan tugas-tugas di kelas, maka pengetahuan dikonstruksi secara aktif. Menurut 
teori konstruktivisme yang menjadi dasar bahwa siswa memperoleh pengetahuan adalah karena 
keaktifan siswa itu sendiri dengan adanya bantuan struktur-struktur kognitif. Dalam teori ini, struktur 
kognitif senantiasa harus diubah dan disesuaikan berdasarkan tuntutan lingkungan yang ada saat 
ini. Pembelajaran yang menggunakan pendekatan konstruktivisme dengan mengutamakan 
kerjasama, saling bertukar pendapat antara siswa dalam proses pembelajaran berpengaruh 
terhadap kemampuan pemecahan masalah matematik siswa. Hal ini sesuai dengan teori belajar 
Vygotsky yaitu menekankan pada prinsip kerjasama, saling bertukar pendapat antara siswa dalam 
proses pembelajaran (Jatisunda, 2017). 

Dalam pembelajaran konstruktivis guru berusaha memanfaatkan potensi siswa secara 
maksimal untuk mengkonstruk materinya sendiri dengan menempatkan siswa pada posisi 
penyelidik, bukan hanya reseptor fakta dan prosedur serta membiarkan siswa belajar berbagai cara 
untuk memecahkan masalah termasuk menunjukkan matematika sebagai usaha manusia (Amidi. et 
al., 2014). Bagi aliran konstruktivisme, guru tidak lagi menduduki tempat sebagai pemberi ilmu. 
Tidak lagi sebagai satu-satunya sumber belajar. Selain itu, guru terhadap pendekatan dan teori 
pendidikan kontemporer berfungsi sebagai fasilitator dalam arti bahwa mereka adalah orang-orang 
yang menerapkan pendekatan konstruktivis untuk membimbing siswanya belajar dan 
mengkonstruksi pengetahuannya sendiri  (Ozcan et al., 2013; Yunita et al., 2016). Konstruktivisme 
juga memandang bahwa pembelajaran matematika sebagai suatu kontinum antara negosiasi dan 
imposition pada ujung-ujungnya. Seseorang yang memandang bahwa belajar adalah suatu 
transmisi, maka proses mengetahui akan mengikuti model imposition (pembebanan). Sedangkan 
yang berpandangan bahwa mengajar adalah suatu proses yang memfasilitasi suatu konstruksi, 
maka ia akan mengikuti model negosiasi. Imposition dan negosiasi ini merupakan dua hal yang 
berbeda dan sama pentingnya. Dimana proses imposition berguna bagi guru dalam 
mengkomunikasikan simbol-simbol sederhana dalam matematika sementara negosiasi berguna bagi 
guru dalam mengkomunikasikan matematika sebagai suatu konsep.  

Menurut Mulyana & Hendri (2009), rekonstruksi pendekatan konstruktivisme terdiri dari 
empat tahapan yaitu pertama, pengetahuan obyektif matematika direpresentasikan siswa dengan 
mengkaji, menjelaskan, memperluas, mengevaluasi informasi yang diterimanya sehingga terjadi 
rekonstruksi konsepsi awal (apersepsi). Kedua, konsepsi awal sebagai hasil rekonstruksi individu 
tersebut merupakan pengetahuan subjektif (eksplorasi). Ketiga, pengetahuan subyektif matematika 
tersebut dikolaborasi dengan siswa lain, pendidik dan perangkat belajar sehingga terjadi rekonstrusi 
baru. Keempat, matematika yang telah direkonstruksi sebagai hasil belajar sosial (kelompok) 
tersebut merupakan pengetahuan baru. 

Dari beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan pendekatan 
konstruktivisme sosial terdiri dari empat tahap yaitu: apersepsi, eksplorasi, diskusi dan penjelasan 
konsep, pengembangan dan aplikasi konsep. Berikut adalah implementasi dari tahapan pendekatan 
konstruktivisme sosial pada materi trigonometri.  
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Tabel 1. Implementasi Tahapan Pendekatan Konstruktivisme 
Tahap Kegiatan Guru dan Siswa Contoh Implementasi 

Apersepsi Guru memfasilitasi siswa untuk mengingat 
kembali materi yang telah dipelajari 
sebelumnya, dan menjelaskan fungsi materi 
dalam kehidupan sehari-hari, sehingga 
siswa mampu membuat persepsi sendiri 
sesuai pengetahuan yang telah didapat 
sebelumnya 

Sebelum siswa belajar terkait materi 
trigonometri. Guru mengingatkan kembali 
materi phytagoras dan manfaat belajar 
materi trigonometri. 

Eksplorasi Siswa saling berdiskusi dalam kelompok 
sehingga siswa mampu menemukan dan 
membangun sendiri pemahamannya, guru 
bertindak sebagai fasilitator dan memberi 
bimbingan kepada kelompok yang 
mengalami kesulitan 

Guru membagi menjadi beberapa 
kelompok dan memberikan LKS 
penemuan konsep dasar trigonometri. 
Disini guru hanya sebagai fasilitator 

Diskusi Beberapa perwakilan kelompok 
mempresententasikan hasil kerja 
kelompoknya, kemudian guru memberikan 
penguatan berupa penjelasan mengenai 
materi yang dipelajari 

Salah satu kelompok maju 
mempresentasikan hasil diskusinya. 
Kemudian guru memberikan kesimpulan 
akhir terkait konsep dasar trigonometri 

Pengembangan Guru memberikan tugas pengembangan dan 
siswa mengerjakan tugas tersebut secara 
berkelompok agar mampu mengaplikasikan 
konsep yang telah di dapat. 

Guru memberikan tugas untuk 
menghitung tinggi menara menggunakan 
konsep trigonometri 

 
Penggunaan variasi konstruktivisme sosial dalam pembelajaran dapat mempengaruhi 

prestasi, motivasi dan aktualisasi diri siswa. Melalui pembelajaran konstruktivisme, siswa ditempa 
sehingga memahami teori, latihan dan dapat mengaplikasikan teori dan latihan tersebut dalam dunia 
nyata di sekolah (Amidi. et al., 2014). Bila dibandingkan antara metode pembelajaran konvensional 
dengan metode konstruktivisme, maka metode ini lebih unggul karena siswa lebih banyak 
kesempatan dalam mengemukakan pendapat dan gagasan yang mereka miliki serta ditunjang 
menggunakan eksperimen yang bisa membantu siswa lebih aktif serta lebih simpel pada mengingat 
konsep-konsep yang diberikan, maka pembelajaran konstruktivisme lebih baik dipergunakan buat 
mengurangi miskonsepsi siswa yang mempunyai penalaran formal rendah (Azman et al., 2020) 
 
KESIMPULAN  

Konstruktivisme sosial adalah pengembangan dan perpaduan pandangan matematika 
konvensionalisme dan kuasi- empirisme dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman 
siswa. Konstruktivisme sosial memberikan pengetahuan yang objektif bagi matematika, dimana 
konstruktivisme sosial memandang bahwa matematika dapat dibenarkan ketika mampu 
didemonstrasikan objektivitas dari pengetahuan matematika, maupun fakta yang memang disepakati 
oleh pengetahuan yang ada. Selain itu, pengetahuan subjektif diperlukan untuk menjelaskan asal 
mula pengetahuan matematika baru, Dalam pembelajaran konstruktivis guru berusaha 
memanfaatkan potensi siswa secara maksimal untuk mengkonstruk materinya sendiri dengan 
menempatkan siswa pada posisi penyelidik, bukan hanya reseptor fakta dan prosedur serta 
membiarkan siswa belajar berbagai cara untuk memecahkan masalah termasuk menunjukkan 
matematika sebagai usaha manusia. pengetahuan subjektif memainkan peran sentral dalam 
membahas filsafat matematika. Dalam pembelajaran matematika konstruktivisme sosial memandang 
bahwa guru hanya sebagai fasilitator dan siswa yang lebih banyak aktif dalam pembelajaran. 
Sehingga pendekatan konstruktivisme sosial lebih unggul karena siswa lebih banyak kesempatan 
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dalam mengemukakan pendapat dan gagasan yang mereka miliki serta ditunjang menggunakan 
eksperimen yang bisa membantu siswa lebih aktif serta lebih simpel pada mengingat konsep-konsep 
yang diberikan. 
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ABSTRAK 
Artikel ini membahas tentang perancangan e-modul  menggunakan aplikasi desain grafis online dalam pemecahan 
masalah pembelajaran matematika. Aplikasi yang digunakan dalam perancangan  e-modul ini adalah canva. Canva 
merupakan aplikasi yang sangat praktis digunakan oleh guru dan siswa karena dapat  langsung digunakan tanpa harus 
mendownload terlebih dahulu. Materi yang akan diterapkan adalah bangun ruang sisi datar prisma dan limas 
menggunakan konteks islam melayu yang ada di Sumatera Selatan. E-modul ini dirancang untuk  melatih kemampuan 
pemecahan masalah matematis siswa melalui pemaparan materi dengan menyematkan  gambar, audio, maupun video 
pembelajaran serta pemberian latihan soal. Terdapat empat indikator kemampuan pemecahan masalah yaitu, 
memahami masalah, membuat rencana pemecahan masalah, melaksanakan pemecahan masalah, dan melihat atau 
mengecek ulang. 
 
Kata Kunci: Canva, E-Modul, Limas, Pemecahan Masalah, Prisma 

 
PENDAHULUAN 

Matematika adalah adalah salah satu ilmu dasar yang harus dikuasai oleh siswa karena 
matematika tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari- hari. Hal yang paling penting dalam 
matematika yaitu pemecahan masalahnya. Seperti yang diungkapkan oleh Roebyanto dan Harmini  
(2017)  bahwa proses pemecahan masalah merupakan bagian terpenting dan tidak dapat 
dipisahkan dalam proses pembelajaran matematika. Rendahnya kemampuan pemecahan masalah 
pada mata pelajaran matematika membuat siswa kesulitan dalam menyelesaikan suatu masalah 
persoalan matematika. Dengan demikian, sangat diperlukan bahan ajar yang tepat untuk membantu 
siswa meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Pendidik dapat memanfaatkan teknologi 
yang ada untuk membuat bahan ajar. 

Perkembangan teknologi di berbagai bidang sudah sangat pesat, salah satunya di bidang 
pendidikan. Dunia  pendidikan kini telah dituntut untuk dapat memanfaatkan teknologi-teknologi yang 
telah ada  (Fitri, 2019). Guru dituntut untuk dapat membuat bahan ajar berbasis digital yang praktis 
dan berkualitas. Bahan ajar merupakan seperangkat materi pelajaran yang mengacu pada kurikulum 
yang digunakan dalam rangka mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah 
ditentukan  (Lestari, 2013).Bahan ajar yang berkualitas adalah yang memiliki penyajian materi 
sesuai dengan kurikulum serta mampu mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi (Lisyanti, 2019). 
Bahan ajar yang sangat cocok untuk digunakan yaitu modul elektronik.  

Menurut Hamdani  (2011) modul adalah sarana pembelajaran dalam bentuk tertulis atau 
cetak yang disusun secara sistematis, memuat materi pembelajaran, metode, tujuan pembelajaran 
berdasarkan kompetensi dasar atau indikator pencapaian kompetensi, petunjuk kegiatan belajar 
mandiri (self instructional), dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menguji diri sendiri 
melalui latihan yang disajikan dalam modul tersebut. Sedangkan modul elektronik (e-modul) 
merupakan pengembangan modul cetak dalam bentuk digital yang banyak mengadaptasi dari modul 
cetak (Sugihartini & Jayanta, 2017). Sehingga dapat diartikan bahwa e-modul merupakan bentuk 
penyajian bahan belajar yang disusun sistematis untuk mencapai tujuan pembelajaran yang 
disajikan melalui format elektronik yang dilengkapi fitur-fitur menarik seperti gambar, audio, dan 
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video pembelajaran. Manfaat media elektonik adalah membuat proses pembelajaran menjadi lebih 
menarik, interaktif, serta dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Menurut Serevina dan Sari  
(dalam Rahmi, 2018) modul elektronik dijadikan sebagai sarana informasi dan komunikasi di dalam 
pembelajaran. 

 Dari permasalahan tersebut peneliti bertujuan membantu guru, khususnya guru mata 
pelajaran matematika untuk merancang bahan ajar yaitu e-modul yang mudah digunakan oleh guru 
maupun peserta didik. Dalam perancangan e-modul ini peneliti memasukkan materi prisma dan 
limas menggunakan konteks islam melayu agar siswa lebih mudah memahami materi. Software 
yang digunakan dalam pembuatan e-modul ini adalah canva. Keunggulan dari aplikasi ini adalah (1) 
pembuatan e-modul menggunakan aplikasi ini sangat mudah, (2) e-modul tidak hanya berupa teks, 
namun dilengkapi juga dengan gambar dan video, (3) bisa mendesain e-modul dengan berbagai 
pilihan template, background dan animasi yang disediakan secara gratis, serta (4) produk yang 
dihasilkan dalam bentuk link untuk dipublikasi. Software ini membuat tampilan e-modul yang 
biasanya hanya berupa teks menjadi lebih menarik dan dapat melatih kemampuan pemecahan 
masalah matematis siswa melalui ilustrasi digital yang disematkan seperti gambar, audio, dan video. 
 
METODE PENELITIAN  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu library research atau riset kepustakaan. 
Adapun rangkaian kegiatan dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data pustaka, membaca, serta 
mencatat dan mengolah bahan dari kepustakaan tanpa harus melakukan riset dilapangan. Data- 
data tersebut diperoleh dari berbagai buku, jurnal, dan laporan penelitian yang bersifat kepustakaan. 
Rancangan modul elektronik ini terdiri dari beberapa tahapan yaitu: (1) rancangan halaman sampul 
depan, (2) pemilihan background untuk modul elektronik, (3) pembuatan isi teks modul eletronik 
menggunakan konteks islam melayu, (4) memasukkan langkah-langkah pemecahan masalah dalam 
e-modul, (5) menyematkan video pembahasan soal-soal, (6) pembuatan latihan soal untuk melatih 
kemampuan pemecahan masalah matematis siswa, dan (7) mempublish modul elektronik. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bangun Ruang Prisma dan Limas menggunakan Konteks Islam Melayu 

Bangun ruang sisi datar merupakan bangun ruang yang memiliki selimut berbentuk bangun 
datar. Bangun ruang sisi datar diantaranya yaitu kubus, balok, prisma, dan limas. Pada paper ini 
akan membahas perancangan modul elektronik  materi bangun ruang sisi datar prisma dan limas  
menggunakan konteks islam melayu yang ada di Sumatera Selatan. Menurut  Nyayu (2020) 
arsitektur bernuansa melayu dapat dilihat dari motif ukirannya yaitu motif tumbuhan. Selain itu, 
warna juga merupakan ciri khas dari melayu. Mariati (1996) mengatakan bahwa warna khas Melayu 
Palembang yaitu warna emas, merah kesuma, merah darah, dan hitam serta warna hijau. Salah 
satu contoh bangunan islam melayu yang ada di Sumatera Selatan yaitu Masjid Agung Palembang. 
Masjid Agung memiliki atap yang berbentuk limas yang berwarna keemasan dan kotak amal yang 
ada didalam berbentuk prisma segiempat. 

 
Gambar 1. Masjid Agung Palembang  
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Perancangan E-Modul untuk Melatih Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa 
Penyampaian materi dalam e-modul ini berupa penjelasan baik dalam bentuk tulisan 

maupun video dan pemberian latihan soal. Hal ini berutujuan untuk melatih dan melihat kemampuan 
pemecahan masalah matematis siswa. Menurut Polya  (Wirawan, Sariyasa, & Ardana, 2018)  
terdapat empat indikator kemampuan pemecahan masalah, yaitu sebagai berikut:  

1. Memahami masalah, pada aspek memahami masalah melibatkan pendalaman situasi masalah, 
melakukan pemilahan fakta-fakta, menentukan hubungan diantara fakta-fakta dan membuat 
formulasi pertanyaan masalah. Setiap masalah yang tertulis, bahkan yang paling mudah 
sekalipun harus dibaca berulang kali dan informasi yang terdapat dalam masalah dipelajari 
dengan seksama. untuk melatih kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. 

2. Membuat rencana pemecahan masalah, rencana solusi dibangun dengan mempertimbangkan 
struktur masalah dan pertanyaan yang harus dijawab. Proses pembelajaran pemecahan 
masalah siswa dikondisikan untuk memiliki pengalaman menerapkan berbagai macam strategi 
pemecahan masalah.  

3. Melaksanakan rencana pemecahan masalah, untuk mencari solusi yang tepat, rencana yang 
sudah dibuat harus dilaksanakan dengan hati-hati. Diagram, tabel atau urutan dibangun secara 
seksama sehingga si pemecah masalah tidak akan bingung. Jika muncul ketidakkonsistenan 
ketika melaksanakan rencana, proses harus ditelaah ulang untuk mencari sumber kesulitan 
masalah.  

4. Melihat (mengecek) kembali, selama melakukan pengecekan, solusi masalah harus 
dipertimbangkan. Solusi harus tetap cocok terhadap akar masalah meskipun kelihatan tidak 
beralasan. 

Selanjutnya, perancangan e-modul ini menggunakan canva yang bisa diakses melalui 
www.canva.com.  Adapun tahap-tahap perancangan e-modul menggunakan adalah sebagai berikut 
: 

1. Pembuatan halaman sampul depan e-modul dengan menggunakan canva, halaman sampul 
depan e-modul ini didesain untuk menggambarkan isi e-modul. Pada halaman depan e-modul 
terdapat gambar prisma segitiga yang merupakan salah satu pokok bahasan bangun ruang sisi 
datar. Untuk menambahkan gambar prisma tersebut gunakan fitur foto pada bagian sebelah 
kiri, kemudian masukkan kata kunci dibagian atas lalu akan muncul banyak gambar prisma. 
Pilih gambar sesuai keinginan. Selanjutnya  judul e- modul dan nama pengarang, untuk 
menambahkan tulisan tersebut gunakan fitur teks, kemudian masukkan teks yang diinginkan. 
Proses pembuatan halaman depan e-modul ini dapat dilihat pada gambar 2 dan gambar 3. 
 

 
Gambar 2. Pembuatan halaman sampul dengan Canva 

 

http://www.canva.com/
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Gambar 3.  Halaman Sampul Depan E-Modul 

                   
2. Merancang background pada kertas yang digunakan untuk membuat e-modul dengan 

menggunakan warna biru tua. Untuk mengubah background gunakan fitur latar belakang pada 
bagian sebelah kiri. Selanjutnya menambahkan garis berwarna biru muda dan abu- abu 
menggunakan fitur elemen yang terakhir penomoran halaman yang menggunakan bentuk 
lingkaran pada bagian kanan bawah. Desain kertas untuk modul elektronik dapat dilihat pada 
gambar 4. 
 

 
Gambar 4. Desain background pada modul elektronik 

 
3. Modul elektronik ini berisikan materi bangun ruang sisi datar prisma dan limas yang didalamnya 

menggunakan konteks islam melayu yang ada di Sumatera Selatan, terutama di kota 
Palembang. Salah satu contohnya yaitu Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin I Jayo 
Wikramo atau yang sering disebut dengan Masjid Agung, yangmana pada bagian atapnya 
merupakan bangun ruang sisi datar. Selain itu juga kotak amal yang ada di masjid agung juga 
merupakan bangun ruang sisi datar, yaitu prisma segiempat. Untuk materi yang menggunakan 
konteks islam melayu dapat dilihat pada gambar 5 dan gambar 6. 
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Gambar 5. Materi limas menggunakan 

konteks islam melayu 
Gambar 6. Materi Prisma menggunakan 

konteks islam melayu 
  

4. Membuat langkah-langkah pemecahan masalah dalam e-modul. Pada halaman ini diberikan 
contoh penyelesaian masalah berdasarkan empat indikator pemecahan masalah yaitu 
memahami masalah, membuat perencanaan pemecahan masalah, melaksanakan pemecahan 
masalah, dan pengecekan ulang Tampilan keempat indikator tersebut ada pada gambar 7. 

 
Gambar 7. Langkah-langkah pemecahan masalah 

 
5. Menyematkan video mengenai pembahasan soal-soal pada modul elektronik. Video diunggah 

pada halaman yang akan ditambahkan video, caranya klik fitur sematkan pada bagian sebelah 
kiri, lalu tambahkan video atau bisa juga dengan memasukkan link youtube. Untuk halaman 
yang sudah disematkan video dapat dilihat pada gambar 8 dibawah ini. 
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Gambar 8. Halaman yang telah disematkan video pembahasan soal menggunakan link youtube 

 
6. Selanjutnya pembuatan latihan soal pada e-modul untuk melatih kemampuan pemecahan 

masalah matematis siswa. Halaman soal dapat dilihat pada gambar 9. 
 

 
Gambar 9. Tampilan halaman latihan soal 

7. Setelah e-modul selesai, langkah selanjutnya yaitu mempublish e-modul. Untuk mempublish e-
modul klik titik tiga pada bagian sebelah kanan. Kemudian klik bagikan tautan, lalu salin link dan 
bagikan. Proses mempublish e-modul dapat dilihat pada gambar 10 dibawah ini. 

 
Gambar 10. Tampilan publish modul elektronik 



 

292 

ISBN  978-623-95169-3-2 

 
KESIMPULAN  

Berdasarkan perancangan  e-modul materi prisma dan limas menggunakan konteks islam 
melayu dapat disimpulkan bahwa : 

1. E-modul yang dibuat menggunakan software canva ini bersifat praktis digunakan oleh guru dan 
siswa dalam proses pembelajaran 

2. Siswa akan lebih mudah memahami materi pembelajaran menggunakan konteks islam melayu 
dan video pembelajaran yang disematkan didalam e-modul. 

3. E-modul dapat melatih kemampuan pemecahan masalah matematis siswa melalui pemberian 
latihan soal. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa dengan menerapkan 
model pembelajaran Brain Based Learning berbantuan Macromedia Flash. Metode penelitian yang digunakan adalah 
pre-experimental dengan desain penelitian The One-Group Pretest-Posttest Design. Sampel pada penelitian ini adalah 
salah satu kelas VII di MTs Al-Istiqomah Kiarapayung yang terdiri atas 24 siswa. Teknik pengambilan sampel dilakukan 
secara purposive sampling. Instrumen pada penelitian ini adalah instrumen tes berupa tes kemampuan komunikasi 
matematis. Analisis data dilakukan dengan menggunakan uji gain ternormalisasi. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa terdapat peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa melalui penerapan model pembelajaran Brain 
Based Learning berbantuan Macromedia Flash. 
 
Kata Kunci:  Brain Based Learning, Komunikasi Matematis, Macromedia Flash 

 
PENDAHULUAN 

Permendikbud No. 58 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 SMP/MTs menyatakan bahwa 
salah satu tujuan pembelajaran matematika di sekolah adalah agar siswa memiliki kemampuan 
mengomunikasikan gagasan, penalaran serta mampu menyusun bukti matematika dengan 
menggunakan kalimat lengkap, simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan 
atau masalah. Selain itu, komunikasi merupakan salah satu pengalaman belajar yang harus dialami 
siswa dalam proses pembelajaran pada setiap mata pelajaran (Permendikbud Nomor 81A, 2013).  

NCTM (Muslimahayati, 2019) mengungkapkan bahwa Kemampuan komunikasi matematika 
merupakan kemampuan siswa menggunakan matematika sebagai alat komunikasi (bahasa 
matematika), dan kemampuan siswa mengomunikasikan matematika yang dipelajari sebagai isi 
pesan yang harus disampaikan. Kemampuan Komunikasi matematis adalah kemampuan untuk 
mengomunikasikan ide matematika kepada orang lain baik secara lisan, tulisan, ataupun dalam 
bentuk diagram dan gambar agar orang lain dapat paham dari apa yang kita sampaikan (Saparudin 
& Effendi, 2019). 

Baroody (Deswita & Kusumah, 2018) menyebutkan sedikitnya ada dua alasan penting, 
mengapa komunikasi dalam pembelajaran matematika perlu ditumbuhkembangkan di kalangan 
siswa, diantaranya: matematika tidak hanya sekadar alat bantu berpikir, alat bantu menemukan pola, 
menyelesaikan masalah atau mengambil kesimpulan, tetapi matematika juga sebagai aktivitas sosial 
dalam pembelajaran; matematika sebagai wahana interaksi antar siswa dan juga antar guru dan 
siswa. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi matematis merupakan salah satu kemampuan 
penting yang harus dikembangkan dalam diri siswa. Kemampuan komunikasi matematis merupakan 
bagian yang sangat penting dalam menyukseskan proses pembelajaran matematika. Tanpa 
komunikasi, maka proses pembelajaran akan terhambat (Muslimahayati, 2019). Pentingnya 
kemampuan komunikasi matematis juga diungkap Sumarmo (Deswita & Kusumah, 2018) bahwa 
komunikasi matematis merupakan komponen penting dalam belajar matematika, alat untuk bertukar 
ide, dan mengklarifikasi. 

Menurut Sumarno (Hendriana, 2018) ada beberapa indikator untuk mengukur kemampuan 
komunikasi matematis antara lain (1) menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam 
ide/konsep matematika, (2) menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematika secara lisan atau tulisan 
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dengan benda nyata, gambar, grafik, atau bentuk aljabar, (3) menyatakan peristiwa sehari-hari 
dengan simbol matematika, (4) mendengarkan, berdiskusi, dan menulis tentang matematika, (5) 
membaca presentasi matematika tertulis dan menyusun pertanyaan yang relevan, (6) membuat 
konjektur, menyusun argument, merumuskan definisi dan generalisasi. 

WHO  menetapkan  semenjak  30  Januari  2020  sebagai  darurat  kesehatan  berskala  
global  terkait  wabah COVID-19. Sejak diumumkannya kasus pertama COVID-19 di Indonesia pada 
2 Maret 2020 lalu, jumlah kasus positif Corona terus bertambah setiap harinya. Situasi pandemi 
COVID-19 telah membuat proses pembelajaran di Indonesia mengalami hambatan terutama dalam 
pembelajaran matematika.  

Dengan  adanya  instruksi  untuk social  distancing atau physical  distancing dalam rangka 
memutus rantai penyebaran COVID-19, hampir semua kegiatan pembelajaran dan kegiatan yang  
sifatnya  administrative  dikerjakan  secara  jarak  jauh. Pembelajaran dari rumah menuntut guru dan 
siswa untuk melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan media digital dan internet. Pada 
masa ini, teknologi sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam pembelajaran 
matematika. 

Pada masa pandemi COVID-19 saat ini, kemajuan teknologi sudah berkembang dengan 
pesat. Teknologi merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan keaktifan dan kreativitas guru. 
Proses pembelajaran dari rumah menjadikan media digital dan internet menjadi jalan utama bagi 
guru dan siswa dalam melaksanakan pembelajaran matematika. Sehingga, komunikasi antara guru 
dengan siswa tetap berjalan. Salah satu aplikasi yang bisa digunakan adalah Macromedia Flash. 

Macromedia Flash merupakan software yang dikembangkan oleh Adobe. Software ini dapat 
digunakan untuk animasi, game, dan aplikasi pengayaan internet yang dapat dijalankan pada 
perangkat yang memiliki aplikasi Adobe Flash Player (Wardani & Setyadi, 2020). Macromedia Flash 
merupakan salah satu multimedia yang dapat membuat video, animasi, gambar, dan suara dengan 
cara yang mudah dan efektif. Dengan menggunakan multimedia, hal yang abstrak dapat 
dikonkretkan sehingga dapat ditampilkan ke hadapan siswa dan menarik minat belajarnya melalui 
berbagai bentuk animasi yang disajikan (Rahmi, Budiman, & Widyaningrum, 2019)  

Selain menggunakan multimedia interaktif, guru harus dapat menciptakan suatu 
pembelajaran yang bisa memberikan stimulus kepada siswa agar bisa lebih memahami materi lebih 
cepat sehingga dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa terutama siswa MTs 
yang masih kurang optimal dalam berpikir abstrak. Pemberian stimulus ini menggunakan teknologi 
dalam pembuatan media pembelajaran sehingga guru dapat mengomunikasikan gagasan dan 
konsep matematika. Oleh karena itu diperlukan model pembelajaran yang bisa memberikan stimulus 
kerja otak dengan memanfaatkan media digital dan internet. Model pembelajaran tersebut adalah 
Brain Based Learning (BBL) berbantuan Macromedia Flash.  

Menurut Jensen (Suhandi Sapitra, Yulianti, & Juwita Agustina, 2019) menyatakan bahwa 
Brain Based Learning (BBL) adalah model pembelajaran yang diselaraskan dengan cara otak yang 
didesain secara ilmiah untuk belajar. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Saparina dkk 
(Herliandry, Harjono, & ’Ardhuha, 2018) mengungkapkan model ini diselaraskan dengan cara otak 
dirancang secara alamiah untuk belajar, sehingga pembelajaran menjadi optimal. Penggunaan 
Macromedia Flash sebagai media pembelajaran, bermanfaat bagi guru sebagai alat bantu dalam 
menyiapkan bahan ajar dan menyelenggarakan pembelajaran. Media ini juga dapat memancing 
stimulus siswa agar dapat memanipulasi konsep–konsep serta dapat mengetahui bentuk nyata 
konsep matematika yang abstrak (Masykur et al., 2017). Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa dengan menerapkan 
model pembelajaran Brain Based Learning berbantuan Macromedia Flash.  
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METODE PENELITIAN  
Metode penelitian pada penelitian ini adalah metode eksperimen. Bentuk penelitian yang 

digunakan adalah pre-experimental dengan desain penelitian The One-Group Pretest-Posttest 
Design.  
Desain penelitian ini digambarkan seperti berikut: 

O     X     O 

Keterangan: 
X = perlakuan/treatment yang diberikan (Brain Based Learning Berbantuan Macromedia) 
O = pretes/postes (Tes kemampuan komunikasi matematis) 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII di MTs Al-Istiqomah 
Kiarapayung tahun pelajaran 2020/2021. Sampel dalam penelitian ini adalah kelas VIIB yang terdiri 
atas 24 siswa. Dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik purposive 
sampling. Prosedur dalam penelitian ini yaitu sebelum diberikan perlakuan, terlebih dahulu diberikan 
pretest untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Setelah dilakukan pembelajaran dengan 
menerapkan model pembelajaran Brain Based Learning berbantuan Macromedia Flash sebagai 
perlakuan, kemudian diberikan posttest untuk mengetahui kemampuan akhir siswa sehingga dapat 
diketahui bagaimana peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa. Instrumen yang 
digunakan adalah instrumen tes berupa tes subjektif yang berbentuk uraian (essay) sebanyak 4 
butir. Tes ini disusun berdasarkan indikator kemampuan komunikasi matematis yang hendak diukur. 
Tes diberikan kepada siswa sebelum dan sesudah perlakuan. 

Data kuantitatif berupa skor hasil tes kemampuan komunikasi matematis siswa. Adapun 
data skor tes yang dimaksud adalah data pretest dan posttest. Pengolahan data menggunakan uji 
gain ternormalisasi yang dilakukan untuk melihat peningkatan kemampuan komunikasi matematis 
siswa yang memperoleh perlakuan. Berikut ini rumus N-Gain ternormalisasi, yaitu: 
 

-  
Hasil perhitungan N-gain kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan klasifikasi dari 

Hake (1999) dengan kriteria indeks N-gain sebagai berikut. 

 

Tabel 1. Kriteria Skor Gain Ternormalisasi (g) 

Skor Kriteria 

g ≥ 0,70 tinggi 
0,30 ≤ g < 0,70 sedang 

g < 0,30 rendah 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Untuk melihat peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa, analisis yang 
digunakan adalah dengan menghitung selisih skor pretest dan posttest atau digunakan rumus gain 
ternormalisasi. Adapun hasil pretest dan posttest serta data N-gain siswa dapat dilihat pada tabel di 
bawah ini. 
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Tabel 2. Uji N-Gain Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa 

No 
Kode 
Siswa 

Pretest Posttest N-Gain Kriteria 

1.  S1 5 5 0.000 rendah 
2. S2 9 15 0.857 tinggi 
3. S3 7 14 0.778 tinggi 
4. S4 10 11 0.167 rendah 
5. S5 9 12 0.429 sedang 
6. S6 6 10 0.400 sedang 
7. S7 11 13 0.400 sedang 
8. S8 5 13 0.727 tinggi 
9. S9 6 13 0.700 tinggi 
10. S10 5 14 0.818 tinggi 
11. S11 2 4 0.143 rendah 
12. S12 9 14 0.714 tinggi 
13. S13 3 10 0.538 sedang 
14. S14 9 10 0.143 rendah 
15. S15 10 14 0.667 sedang 
16. S16 4 5 0.083 rendah 
17. S17 4 12 0.667 sedang 
18. S18 4 12 0.667 sedang 
19. S19 4 8 0.333 sedang 
20. S20 4 7 0.250 rendah 
21. S21 4 8 0.333 sedang 
22. S22 9 16 1.000 tinggi 
23. S23 5 11 0.545 sedang 
24. S24 5 16 1.000 tinggi 

 
Dari tabel diatas diketahui kriteria peningkatan yang terjadi pada 24 siswa. 6 siswa 

mengalami peningkatan dengan kriteria rendah, 10 siswa mengalami peningkatan dengan kriteria 
sedang dan 8 siswa mengalami peningkatan dengan kriteria tinggi. Sedangkan rata-rata 
peningkatan siswa dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
 

Tabel 3. Rata-rata Peningkatan Siswa 

 N Minimum Maximum Mean 
Std. 
Deviation 

Kriteria 

N-gain  
2
4 

0 1 0.515 0.286 sedang 

 
Dari tabel diatas diketahui nilai rata-rata N-gain kemampuan komunikasi matematis 24 siswa 

yaitu 0,515. Nilai tersebut termasuk dalam kategori sedang.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kemampuan komunikasi 

matematis siswa melalui penerapan model pembelajaran Brain Based Learning berbantuan 
Macromedia Flash. Hal ini ditunjukkan dengan skor N-gain siswa yang menerapkan pembelajaran 
Brain Based Learning berbantuan Macromedia Flash sebesar 0,515 (kategori sedang). Hasil 
tersebut memberikan gambaran bahwa pembelajaran dengan Brain Based Learning berbantuan 
Macromedia Flash dapat mengembangkan kemampuan komunikasi matematis siswa. Temuan ini 
sejalan dengan hasil penelitian Karunia Eka Lestari (2014) bahwa peningkatan kemampuan koneksi 
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dan berpikir kritis matematis siswa melalui BBL lebih baik daripada siswa yang mendapat 
pembelajaran langsung. 

Pembelajaran Brain Based Learning berbantuan Macromedia Flash dalam penelitian ini 
dirancang sedemikian rupa sehingga siswa dapat memanipulasi konsep–konsep serta dapat 
mengetahui bentuk nyata konsep matematika yang abstrak melalui media visual Macromedia Flash. 
Macromedia Flash dibangun dengan flash yang terdiri dari gambar, teks, animasi sederhana, video, 
dan efek khusus lainnya. Aplikasi ini mampu membuat animasi yang menarik dan interaktif sehingga 
kegiatan pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan tidak membosankan.  

Dalam penerapannya, model Brain Based Learning memiliki tahap-tahap pembelajaran yaitu 
pada tahap pra-pemaparan dimana guru mengkondisikan lingkungan belajar, tahap kedua persiapan 
yaitu guru memberikan penjelasan awal mengenai materi yang akan dipelajari dan kaitannya dengan 
kehidupan nyata, tahap ketiga inisiasi dan akuisisi yaitu guru menyajikan dan menjelaskan materi 
dengan bantuan media visual Macromedia Flash yang dilengkapi dengan gambar dan animasi di 
setiap materi, tahap keempat elaborasi yaitu guru mengarahkan peserta didik untuk menganalisis, 
menalar dan mendiskusikan masalah agar dapat menuliskan penyelesaian dari permasalahan pada 
LAS, tahap kelima inkubasi dan memasukkan memori yaitu guru melakukan peregangan dan 
relaksasi terhadap peserta didik sambil menonton video motivasi atau diberikan brain game yang 
dapat melatih konsentrasi dan fokus pada otak melalui Macromedia Flash dan kemampuan guru 
memberikan beberapa pertanyaan sederhana terkait dengan materi yang dipelajari, tahap keenam 
yaitu guru memberikan soal tes individu terhadap peserta didik dan kemampuan guru membimbing 
peserta didik untuk menyimpulkan hal-hal yang telah dipelajari, dan pada tahap ketujuh yaitu guru 
memberikan penghargaan kepada siswa yang aktif dalam kegiatan pembelajaran dan kemampuan 
guru menanamkan semua arti penting dari kecintaan terhadap belajar (Oktaviana & Rohendi, 2017).  
Tingkat kemampuan guru selama proses pembelajaran dengan model Brain Based Learning 
berbantuan Macromedia Flash sangat mendukung dalam meningkatkan kemampuan komunikasi 
matematis siswa.  

Mengkomunikasikan merupakan salah satu kegiatan wajib dalam pembelajaran matematika, 
seperti menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis baik secara lisan, 
tulisan, maupun media lainnya, dan menyajikannya dalam bentuk bagan, diagram, atau grafik 
(Kemendikbud, 2013). 

Uraian tersebut menegaskan bahwa pembelajaran matematika dengan pembelajaran Brain 
Based Learning berbantuan Macromedia Flash dapat meningkatkan kemampuan komunikasi 
matematis siswa. Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini secara umum membuktikannya. 
 
KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil analisis, temuan, dan pembahasan yang telah disajikan pada penelitian 
ini, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa 
melalui penerapan model pembelajaran Brain Based Learning berbantuan Macromedia Flash. 
Kualitas peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa yang memperoleh pembelajaran 
Brain Based Learning berbantuan Macromedia Flash berada pada level sedang.  
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ABSTRAK 
Tujuan dari penulisan artikel ini untuk memperoleh gambaran mengenai level kemampuan literasi matematis siswa  
Indonesia berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Indonesia. Penulisan artikel ini menggunakan metode 
kajian pustaka dari beberapa jurnal, skripsi dan artikel yang mengungkapkan mengenai Kemampuan Literasi Matematis. 
Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Programme for International Student Assessment (OECD, 2018), 
kemampuan literasi matematika siswa di Indonesia masih rendah. Indonesia berada di bawah rata-rata internasional. 
Tidak hanya itu, hasil penelitian menurut kajian beberapa karya tulis ilmiah, kemempuan literasi matematis siswa 
Indonesia masih termasuk dalam kategori sedang dan rendah. Dengan rata-rata kemempuan siswa hanya mencapai 
level 3 (sedang) dan masih banyak siswa yang hanya mampu menyelesaikan level 1 dan level 2 (rendah). Melihat fakta 
terebut, kemampuan literasi matematika siswa di Indonesia masih perlu untuk ditingkatkan. 
 
Kata Kunci : Level Kemampuan Literasi Matematis, Kemempuan Literasi Matematis, Pendidikan Matematika 

 
PENDAHULUAN 

Kemampuan literasi matematika adalah salah satu kemampuan tingkat tinggi. Hal ini sesuai 
dengan kajian utama PISA yaitu literasi membaca (reading literacy), literasi matematika 
(mathematical literacy), dan literasi sains (scientific literacy) (OECD, 2015).Dalam tuntutan jaman 
modern seperti saat ini, siswa di dunia dituntut harus memiliki kemampuan literasi matematik yang 
tinggi untuk dapat bersaing dengan negara-negara lainnya. Menurut draft mathematics framework 
PISA tahun 2015, kemampuan literasi matematik adalah kemampuan siswa untuk merumuskan, 
menerapkan, dan menginterpretasikan matematika dalam berbagai variasi konteks yang di 
dalamnya termasuk penalaran matematik dan juga menggunakan konsep, prosedur, dan fakta 
matematika (OECD, 2015). (Purwasih, Sari, Agustina, et al., 2018). 

Begitu pentingnya kemampuan literasi matematis pada peserta didik dalam proses 
pembelajaran matematika, sehingga sangat berdampak bagi peserta didik itu sendiri dikarenakan 
literasi matematis menuntut pada kemampuan siswa untuk menganalisis, memberi alasan dan 
mengkomunikasikan ide secara efektif pada masalah matematis yang mereka temui              OECD, 
p.19 (2009) dalam (Masjaya & Wardono, 2018). Bila kemampuan literasi matematis seorang siswa 
kurang akan berpengaruh pada beberapa faktor salah satunya adalah dengan kurang 
berkembangnya kemampuan peserta didik dalam bernalar, berargumen dan berkreasi sehingga sulit 
menyelesaikan permasalah matematika dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang literasi 
(melek) matematika tidak sekedar faham tentang matematika akan tetapi juga mampu 
menggunakannya dalam pemecahan masalah sehari-hari. 

Menurut studi PISA selain diklasifikasikan dalam lima kompetensi dasar, terdapat tahapan 
level yang menunjukan kemampuan literasi matematis siswa, pada skala dengan level 6 sebagai 
level yang paling tinggi dan skala pada level 1 sebagai level terendah. Selain itu untuk soal level 
kemampuan literasi matematis dibagi kedalam tiga kelompok yaitu: Literasi matematika dengan 
kemampuan  level 1 dan 2 termasuk kelompok soal dengan skala bawah, kemudian soal literasi 
matematika pada level 3 dan 4 termasuk kelompok soal dengan skala menengah, dan soal literasi 
matematika pada level 5 dan 6 termasuk kelompok soal dengan skala tinggi dengan konteks yang 
sama sekali tidak terduga oleh siswa (Setiawan & Dores, 2019).  
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Berikut tabel tahapan level kemampuan literasi matematis menurut PISA: 
 

Table 1. Level Kemampuan Literasi Matematis Menurut PISA 

Level Deskripsi 

1 Siswa dapat menggunakan kemampuannya untuk menyelesaikan soal 
rutin, dan daapat menyelesaikan masalah yang konteksnya umum. 

2 Siswa dapat menginterpretasikan masalah dan menyelesaikannya dengan 
rumus. 

3 Siswa dapat melaksanakan prosedur dengan baik dalam menyelesaikan 
soal serta dapat memilih strategi pemecahan masalah. 

4 Siswa dapat bekerja secara efektif dengan model dan dapat memilih serta 
mengintegrasikan representasi yang berbeda, kemudian 
menghubungkannya dengan dunia nyata. 

5 Siswa dapat bekerja dengan model untuk situasi yang kompleks serta dapat 
menyelesaikan masalah yang rumit. 

6 Siswa menggunakan penalarannya dalam menyelesaikan masalah 
matematis, dapat membuat generalisasi, merumuskan serta 
mengkomunikasikan hasil temuannya. 

  
Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Programme for International Student 

Assessment (OECD, 2018), kemampuan literasi matematika siswa di Indonesia masih rendah. 
Indonesia berada di bawah rata-rata internasional. Tidak hanya itu, mayoritas siswa hanya dapat 
menyelesaikan masalah dibawah level 2. Melihat fakta terebut, kemampuan literasi matematika 
siswa di Indonesia masih perlu untuk ditingkatkan (Utami et al., 2020, p. 626). Berdasarkan hal 
tersebut peneliti terdorong untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran 
mengenai level kemampuan literasi matematis siswa Indonesia dengan mengkaji hasil penelitian 
yang dilakukan peneliti di Indonesia. 
 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka atau studi kepustakaan (Sugiyono, 2012) 
Penelitian kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang 
berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti (Sari, 
2020). Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengkajian mengenai level kemampuan literasi 
matematis dari beberapa literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasi dalam 
jurnal ilmiah. Penelitian ini bersifat deskriptif, sehingga penelitian ini berfokus terhadap penjelasan 
sistematis pada fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan. Adapun pengumpulan data pada 
penelitian ini yaitu mengumpulkan data dari berbagai sumber yang relevan yaitu dari beberapa 
jurnal, skripsi dan artikel yang dipublikasi dalam jurnal ilmiah. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data Level Kemampuan Literasi Matematis ini diperoleh dari beberapa jurnal dan karya tulis 
ilmiah terdahulu yang kemudian dikaji dan di analisis sehingga memperoleh hasil sebagai berikut :  
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Tabel 2. Hasil Analisis 

NO JUDUL HASIL SUMBER 

1 Analisis Kemampuan 
Literasi Matematik Dan 
Mathematical Habits Of 
Mind Siswa Smp Pada 
Materi Bangun Ruang 
Sisi Datar 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di SMP 
Negeri 47 Bandung kelas IX-C yaitu Kemampuan 
literasi matematik siswa SMP pada level 3 termasuk 
kedalam kategori sedang, Sedangkan level 4 termasuk 
kedalam kategori rendah(Purwasih, Sari, & Agustina, 
2018). 

Jurnal 
Numeracy, 
Vol.5, No.1 

2 Analisis Kemampuan 
Literasi Matematika 
Ditinjau Dari Gaya 
Belajar Siswa SMA 

Kemampuan literasi matematis Siswa dengan gaya 
belajar Visual, Auditorial, dan kinestetik lebih banyak 
berada pada level 2 (Edimuslim et al., 2019). 

Suska 
Journal of 
Mathematics 
Education  

3 Deskripsi Kemampuan 
Literasi Matematis 
Siswa 
Ditinjau Dari Gender 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di 
SMA Negeri 1 Masamba kelas X IPA 1 menunjukkan 
bahwa kemampuan literasi matematis siswa laki-laki 
setara dengan kemampuan literasi matematis siswa 
perempuan yatu berada pada level 1 (Studi et al., 
2017). 

Pedagogy 
Volume 3 
Nomor 1 
ISSN 2502-
3802 

4 Analisis Kemampuan 
Literasi Matematis 
Siswa 

Berdasarkan hasil penelitian, 19% siswa tergolong 
kategori KAM tinggi dapat menyelesaikan soal Level 4. 
Siswa yang tergolong kategori KAM sedang 
(66%)dapat menyelesaikan soal Level 3. Siswa dengan 
kategori KAM rendah (15%) hanya mampu 
menyelesaikan soal rutin level 1 (Muzaki, 2019). 

Mosharafa: 
Jurnal 
Pendidikan 
Matematika 
Volume 

5 Kemampuan Literasi 
Matematis Siswa SMP 
Ditinjau Dari Gaya 
Belajar 

Berdasarkan hasil penelitian rata-rata Siswa hanya 
mampu mencapai level 3 dan level 4 dengan gaya 
belajar yang berbeda (Santia, n.d.). 

BETA|JURN
AL TRADIS 
INDONESIA  

6 Kemampuan Literasi 
Matematika Dalam 
Menyelesaikan 
Masalah Turunan 
Fungsi Trigonometri 

Subjek menggunakan pengetahuannya untuk 
meneyelesaikan soal sehingga subjek mampu sesuai 
dengan level ke 6 PISA. Subjek menggunakan 
pengetahuan procedural sesuai dengan level 1 PISA. 
Subjek dapat menggunakan informasi sesuai dengan 
level ke 3 PISA (Pasandaran et al., 2016). 

Pedagogy 
Volume 1 
Nomor 2 
ISSN 2502-
3802 

7 Pelevelan Kemampuan 
Literasi Matematika 
Siswa Berdasarkan 
Kemampuan 
Matematika Dalam 
Menyelesaikan Soal 
Pisa Konten  
Change And 
Relationship 

Siswa berkemampuan matematika rendah yang 
mampu mencapai level literasi yaitu pada level 1 dan 
level 2. Untuk siswa berkemampuan matematika 
sedang juga ada yang tidak memenuhi semua indikator 
dari level 1 sampai level 6. Siswa berkemampuan 
matematika sedang lainnya ada yang mampu 
mencapai level 1, level 2, level 3 dan level 4. Siswa 
berkemampuan matematika tinggi mampu mencapai 
level 1, level 2 dan level 4 (Kafifah et al., 2018). 

©Kadikma, 
Vol. 9 

8 Analisis Kemampuan 
Literasi Matematis 
Siswa Kelas VII Smp IT 

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa 
pembelajaran matematika di kelas VII SMP IT Nurul 
Ilmi Medan belum memenuhi karakteristik PMRI, 

SKRIPSI 



 

302 

ISBN  978-623-95169-3-2 

NO JUDUL HASIL SUMBER 

Nurul Ilmi Medan 
Tahun Ajaran 
2017/2018. 

kemampuan literasi matematis siswa paling banyak 
berada di level 2 dan 4 PISA (Tanjung,S.A, 201). 

9 Analisis Kemampuan 
Literasi Matematika 
Siswa Kelas IX-A 
Smp Negeri 1 Ambulu 
Ditinjau Berdasarkan 
Kemampuan 
Matematika  

Hasil analisis tes kemampuan literasi matematika 
menunjukkan bahwa siswa berkemampuan matematika 
tinggi berada pada tingkatan kemampuan literasi level 
3, siswa berkemampuan matematika sedang berada 
pada tingkatan kemampuan literasi level 1, sedangkan 
siswa berkemampuan matematika rendah berada pada 
tingkatan kemampuan literasi level 1(Wahyuni,F.R., 
2015).  

SKRIPSI 

10 Analisis Kemampuan 
Literasi Matematika 
Siswa Kelas X 
Berdasarkan 
Kemampuan 
Matematika 

Hasil penelitian menyatakan bahwa siswa kemampuan 
sedang dan siswa kemampuan tinggi hanya berada di 
level 3, sedangkan siswa berkemampuan rendah 
hanya bisa berada pada level 1(Asmara et al., 2017) . 

Scholaria, Vol 
7 No 2. 

 
 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tidak semua siswa bisa mencapai kemempuan 

literasi matematis dengan level tertinggi yaitu level 6. Siswa  hanya dapat menyelesaikan level 1, 
level 2, level 3 dan hanya beberapa yang ampu mencapai level 4. Sehingga dapat dikatakan 
bahawa rata-rata kemampuan literasi matematis siswa hanya mencapai level 3 (sedang) dan masih 
banyak siswa yang hanya mampu menyelesaikan level 1 dan level 2 (rendah). 
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ABSTRAK 
Aljabar merupakan salah satu ilmu matematika yang menekankan peserta didik  untuk memahami konsep atau prinsip 
penyederahanaan serta pemecahan masalah pada operasi bilangan rill yang direkam dalam bentuk symbol, dalam 
bentuk konstanta serta variabel. Permahaman konsep matematis peserta didik suatu aspek yang sangat penting dalam 
pembelajaran, karena dengan memahami konsep peserta didik dapat mengembangkan kemampuannya dalam setiap 
materi pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan pemahaman matematis peserta didik pada 
materi aljabar. Penelitian ini dibatasi pada pemahaman mekanikal yang dicirikan oleh kegiatan mengingat dan 
menerapkan rumus secara rutin dan menghitung secara sederhana, pemahaman induktif yaitu menerapkan rumus atau 
konsep dalam kasus sederhana atau dalam kasus serupa, pemahaman rasional yaitu membuktikan kebenaran suatu 
rumus dan teorema sertapemahaman intuitif yaitu memperkirakan kebenaran dengan pasti (tanpa ragu-ragu) sebelum 
menganalisis lebih lanjut. 
 
Kata Kunci : Konsep, Kemampuan pemahaman matematis, Aljabar 

 
PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam menentukan kualitas 
sumberdaya manusia (SDM). Tujuan pendidikan nasional berdasarkan Undang-Undang Republik 
Indonesia tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 nomor 20 tahun 2003 yaitu 
“Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara 
yang demokratis serta bertanggung jawab”. 

Matematika merupakan suatu komponen mata pelajaran yang mempunyai peranan penting 
dalam pendidikan. Pendidikan matematika dapat melatih siswa untuk berpikir, bernalar, 
berargumentasi dan bernegosiasi serta memecahkan suatu masalah. Menurut Sugiyono (2015:10), 
kemampuan matematis siswa diklasifikasikan ke dalam lima kompetensi utama yaitu: pemahaman, 
pemecahan masalah, komunikasi, penalaran, dan koneksi. Oleh karena itu, maka perlu 
dikembangkan pemahaman siswa dalam pembelajaran matematika. Kemampuan pemahaman 
merupakan kemampuan awal yang harus dimiliki oleh siswa dalam pembelajaran matematika. 
Menurut Carin dan Sund (dalam Susanto, 2013:7) pemahaman merupakan kemampuan untuk 
menerangkan dan menginterpretasikan sesuatu, yang berarti bahwa seseorang telah memahami 
sesuatu atau telah memperoleh pemahaman akan mampu menerangkan atau menjelaskan kembali 
apa yang telah ia terima. Bloom (Sagala, 2009: 157) menyatakan bahwa pemahaman 
(comprehension) mengacu pada kemampuan untuk mengerti dan memahami sesuatu setelah 
sesuatu itu terlebih dahulu diketahui atau diingat dan memaknai arti dari materi yang dipelajari. 

Hendriana dan Sumarmo (2014:10) mendefinisikan pemahaman matematis adalah 
kecakapan atau kemahiran menerapkan konsep/prinsip dalam menyelesaikan permasalahan 
matematika dan ilmu pengetahuan lain. 

Kemampuan pemahaman matematis merupakan suatu komponen kemampuan yang sangat 
penting dan harus dimiliki siswa dalam belajar matematika. Pentingnya memiliki kemampuan 
pemahaman matematis tercantum dalam tujuan pembelajaran matematika Kurikulum Matematika 
SMP (KTSP 2006 dan Kurikulum 2013). Menurut Hudoyono (2003:15) mengenai pentingnya 
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memiliki kemampuan pemahaman matematis, yaitu: Tujuan mengajar matematika adalah agar 
pengetahuan yang disampaikan dapat dipahami peserta didik. Pendidikan yang baik adalah usaha 
yang berhasil membawa siswa kepada tujuan yang ingin dicapai yaitu agar bahan yang disampaikan 
dipahami sepenuhnya oleh siswa. Dengan demikian, pemahaman matematis merupakan landasan 
penting untuk berpikir dalam menyelesaikan persoalan-persoalan matematika maupun masalah 
kehidupan nyata. Selain itu, kemampuan pemahaman matematis sangat mendukung pada 
pengembangan kemampuan matematis lainnya. 

Polya (Sumarmo, 2012:20) merinci kemampuan pemahaman pada empat tingkat yaitu: (a) 
Pemahaman mekanikal yang dicirikan oleh kegiatan mengingat dan menerapkan rumus secara rutin 
dan menghitung secara sederhana; (b) Pemahaman induktif: menerapkan rumus atau konsep dalam 
kasus sederhana atau dalam kasus serupa; (c) Pemahaman rasional: membuktikan kebenaran 
suatu rumus dan teorema; serta (d) Pemahaman intuitif: memperkirakan kebenaran dengan pasti 
(tanpa ragu-ragu) sebelum menganalisis lebih lanjut. 

Ruang lingkup materi adalah kompetensi dasar yang diterapkan untuk setiap muatan yang 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan bahwa ruang 
lingkup muatan matematika di SMP. Berdasakan silabus Kurikulum 2013 edisi revisi 2017, materi 
aljabar merupakan salah satu materi yang diajarkan kepada siswa kelas VII SMP. Kompetensi dasar 
yang harus dipelajari siswa yaitu menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada aljabar 
(penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian). 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Belajar matematika merupakan suatu proses yang terkait dengan ide-ide, gagasan, aturan 
atau hubungan yang diatur secara logis sehingga dalam pemebelajaran matematika harus mencapai 
pemahaman, karena pemahaman merupakan kemampuan untuk memahami makna dan arti dari 
bahan yang telah dipelajari. Menurut Sumarmo (Kesumawati, 2008:230) “Pemahaman diartikan 
dengan kata Understanding”. Proses terjadinya pemahaman karena adanya kemampuan dalam 
menghubungkan materi yang baru dengan materi yang telah dipelajari. 

Keberhasilan siswa dalam menguasai konsep awal matematika menjadi jalan pembuka 
untuk materi-materi yang akan dipelajari selanjutnya. Pemahaman konsep matematika merupakan 
landasan yang sangat penting berpikir dalam menyelesaikan permasalahan dalam matematika 
maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pemahaman konsep matematika yang baik, siswa 
akan mudah mengingat, menggunakan dan menyusun kembali suatu konsep yang telah dipelajari 
serta dapat menyelesaikan berbagai macam variasi soal matematika. 

Sunaryo (2018) menyatakan bahwa pemahaman matematik meskipun termasuk 
kemampuan berpikir tingkat rendah akan tetapi merupakan gerbang awal bagi siswa dalam 
memasuki kemapuan berpikir tingkat tinggi. Depdiknas (2003) mengungkapkan bahwa pemahaman 
konsep merupakan salah satu kecakapan atau kemahiran matematika yang diharapkan dapat 
tercapai dalam belajar matematika yaitu dengan menunjukkan pemahaman konsep matematika 
yang dipelajarinya, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan atau alogaritma 
secara luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. Sedangkan menurut NCTM 
(2000) untuk mencapai pemahaman yang bermakna maka pembelajran harus di arahkan pada 
pengembangan kemampuan koneksi matematik antar berbagai ide, memahami bagaimana ide-ide 
matematik saling terkait satu sama lain sehingga terbangun pemahaman menyeluruh, dan 
menggunakan matematik dalam konteks di luar matematika. 
 
 
 



 

306 

ISBN  978-623-95169-3-2 

KESIMPULAN 
Belajar matematika merupakan suatu proses yang terkait dengan ide-ide, gagasan, aturan 

atau hubungan yang diatur secara logis sehingga dalam pemebelajaran matematika harus mencapai 
pemahaman, karena pemahaman merupakan kemampuan untuk memahami makna dan arti dari 
bahan yang telah dipelajari. Pemahaman konsep matematis siswa adalah kemampuan dimana 
siswa mampu mengaplikasikan apa yang telah dipahami kedalam kegiatan belajar dan mampu 
menghubungkan konsep-konsep pembelajaran yang telah dipelajari sehingga siswa mampu 
menyelesaikan soal secara prosedur. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan literasi matematis siswa SMK dengan menggunakan 
model pembelajaran Group Investigation dengan strategi Scaffolding. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif 
pre-experimental. Desain penelitian ini menggunakan The one group Pretest-Postest Design. Populasi dalam penelitian 
ini adalah seluruh siswa kelas X SMK PGRI Cikoneng pada semester genap Tahun Ajaran 2020/2021. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
tes kemampuan literasi matematis. Metode pengumpulan data  yang digunakan adalah metode tes yang diberikan 
sebelum dan setelah pembelajaran (Pretest dan Postest).  Data analisis menggunakan uji N-Gain. Hasil penelitian 
menunjukan adanya peningkatan kemampuan literasi matematis siswa dengan menggunakan model pembelajaran 
Group Investigation dengan strategi Scaffolding. 
 
Kata Kunci : Model Group Investigation, Strategi Scaffolding, Kemampuan Literasi Matematis 

 
PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan peranan penting dalam mempersiapkan perkembangan ilmu 
pengetahuan.Melalui pendidikan diharapkan dapat mencetak individu yang kreatif dan inovatif. 

Pembelajaran Matematika bisa mempersiapkan siswa sanggup menghadapi perubahan di 
dalam kehidupan dan di dunia yang selalu berkembang. Matematika sering dianggap sulit oleh 
siswa, dikarenakan tingkat berfikir siswa memiliki hambatan saat menghadapi soal matematika. 
Tasyanti (2018) mengemukakan untuk mengatasi permasalahan berpikir matematis tingkat tinggi 
pada siswa, harus dipilih model pembelajaran yang tepat agar siswa mampu memecahkan masalah 
sehingga dapat mengkomunikasikannya dengan baik. Dalam menggunakan strategi dan metode 
pembelajaran yang bervariasi akan membuat ketertarikan peserta didik meningkat dalam proses 
pembelajaran. 

Amalia (2017) mengemukakan Group Investigasi (GI) merupakan salah satu cara untuk 
meningkatkan kemampuan  siswa dalam berpikir dan bernalar. Dalam model pembelajaran group 
investigation siswa dapat bekerjasama untuk menyelesaikan masalah dalam mengatasi pola pikir 
yang berbeda. Siswa bertanggung jawab atas penguasaan materi belajar yang ditugaskan lalu 
mengajarkan bagian tersebut pada anggota yang lain. Strategi scaffolding mampu mendorong siswa 
agar dapat belajar secara mandiri.  

Buyung & Dwijanto (2017) mengemukakan bahwa keberhasilan siswa di Indonesia selama 
ini banyak dinilai masyarakat dari sisi dalam negeri saja, misalnya keberhasilan siswa dalam 
menghadapi ujian nasional yang masih menjadi standar penilaian pendidikan oleh masyarakat 
awam, namun sebenarnya pendidikan tidak dapat dinilai maupun dipandang dari ruang lingkup yang 
sempit. Sebab masih kurangnya siswa di Indonesia menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 
kehidupan sehari-hari. Hal ini terlihat pada rendahnya nilai matematika Indonesia dalam studi 
komparatif internasional PISA (Programme for International Student Assesment). 

Zyngier (2019 dalam Fatwa,C. V. dkk. 2013) mengemukakan Literasi matematis 
didefinisikan sebagai kemampuan seseorang individu merumuskan, menggunakan dan menafsirkan 
matematika dalam berbagai konteks, termasuk kemampuan melakukan penalaran secara matematis 
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dan menggunakan konsep, prosedur, fakta, sebagai alat untuk mendeskripsikan, menerangkan dan 
memprediksi suatu fenomena atau kejadian. 

Rosalina, dkk (2019) mengungkapkan bahwa literasi matematis adalah kemampuan 
seseorang unntuk menalar, mempresentasi, mengkomunikasi, dan memecahkan masalah 
matematika yang dapat digunakan secara efektif untuk kehidupannya. 

Rosalina, dkk (2019 dalam Mahdiansya & Rahmawati, 2014) menerangkan bahwa Terdapat 
faktor-faktor yang memengaruhi literasi matematis siswa yaitu faktor internal dan eskternal. Faktor 
internal dapat dipilah menjadi aspek kognitif seperti kemampuan intelektual, kemampuan numerik, 
dan kemampuan verbal; dan aspek non kognitif seperti minat, motivasi dan keyakinan diri, 
sedangkan faktor eksternal meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan media 
massa serta lingkungan sosial. 

Kemampuan literasi matematis dapat membuat siswa  mengenal fungsi matematika dalam 
kehidupan, dan sebagai dasar pertimbangan untuk membuat keputusan yang dibutuhkan oleh 
masyarakat. Kemampuan literasi matematis sejatinya sangat dibutuhkan individu terutama bagi 
siswa lulusan SMK untuk bersaing dalam pesatnya kemajuan dan perkembangan teknologi seperti 
sekarang ini. Siswa SMK masih banyak yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran matematika, 
salah satunya siswa seringkali merasa kesulitan saat memahami materi, sehingga menyebabkan 
kurangnya kemampuan literasi matematis. 

Hal ini diperkuat ketika peneliti melakukan observasi pada sebuah SMK di Ciamis dan hasil 
observasi menunjukan bahwa siswa cenderung bosan ketika melaksanakan pembelajaran yang 
tidak bervariatif, keaktifan siswa menurun, tentunya kemampuan matematis siswa sulit dicapai.  

Berdasarkan latar belakang di atas maka, penelitian ini mengambil judul “Penerapan model 
Group Investigation dengan strategi Scaffolding Dalam Meningkatkan Kemampuan Literasi 
Matematis Siswa SMK”.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan literasi matematis siswa SMK dengan 
model Group Investigation dengan strategi Scaffolding.  
 
METODE  
 Jenis penelitian ini adalah penelitian Kuantitatif pre- Experimental dengan desain The one 
group Pretest-Postest Design. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMK PGRI 
Cikoneng Semester Genap tahun ajaran 2020/2021.  Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan 
menggunakan teknik Purposive Sampling. Oleh karena itu sampel yang digunakan pada penelitian 
ini terdiri dari satu kelas yakni kelas AKL 1. Memperoleh pembelajaran dengan model Group 
Investigation dengan Scaffolding.  

Adapun instrumen yang digunakan berupa instrumen kuantitatif. Tes kemampuan literasi 
matematis siswa sebagai instrumen data kuantitatif yang dikembangkan berdasarkan indikator 
literasi matematis oleh peneliti. Tes ini berbentuk uraian tiga soal, tujuannya agar peneliti dapat 
melihat proses pengerjaan soal sehingga dapat diketahui apakah siswa sudah mampu memecahkan 
suatu masalah atau belum. Tes kemampuan literasi matematis ini terdiri atas pretest dan posttest.  
Dalam penelitian ini terdapat variable bebas yakni model Group Investigation dengan Scaffolding 
dan variable terikatnya adalah kemampuan literasi matematis. Metode pengumpulan data  yang 
digunakan adalah metode tes yang diberikan sebelum dan setelah pembelajaran (Pretest dan 
Postest).  Data analisis menggunakan uji N-Gain.  

Peneliti membagi prosedur penelitian dalam penelitian ini menjadi tiga tahap, yaitu : 
1. Tahap persiapan Peneliti melakukan penyusunan proposal penelitian, penyusunan 

perangkat pembelajaran, penyusunan instrumen, pengujian dan perbaikan instrumen, serta 
perizinan tempat untuk penelitian.  
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2. Tahap pelaksanaan Peneliti melakukan memberikan pretest pada dua kelas, menentukan 
kelas kontrol dan kelas eksperimen, melakukan pembelajaran model Group Investigation 
dengan Scaffolding pada kelas eksperimen dan pembelajaran tanpa menggunakan model 
konvensional, dan memberikan posttest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol.  

3. Tahap akhir Pengolahan data dan analisis hasil pretest, posttest, dan N-gain untuk kelas 
eksperimen dan kelas kontrol, penarikan kesimpulan, dan menyusun rekomendasi. 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif.Data kuantitatif 

meliputi data hasil pretest, postest dan data N-gain. Data N-gain merupakan data peningkatan 
kemampuan literasi matematis siswa. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini dilaksanakan pada Semester Genap Tahun Ajaran 2020/2021 pada Bulan 
April – Mei 2021.Penelitian dilaksanakan di SMK PGRI Cikoneng yang beralamat di Jalan Raya 
Cikoneng No. 144 Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis. Penelitian dilaksanakan dengan 
menyusun jam pelajaran matematika kelas X yang digunakan sebagai sampel penelitian. 

Berdasarkan hasil pretest dan posttest hasil belajar diolah untuk menentukan gain 
ternormalisasi (N-Gain). Data N-Gain kelas eksperimen disajikan pada tabel 1 berikut ini : 

 
Tabel 1. Rekapitulasi N-Gain 

NO NAMA SISWA 
NILAI 

PRETEST 
NILAI 

POSTEST 
N-GAIN KRITERIA 

1 AH 7 8 0,33 Sedang 
2 AN 7 9 0,67 Sedang 
3 AR 6 9 0,75 Tinggi 
4 ARR 5 8 0,6 Sedang 
5 DMA 6 9 0,75 Tinggi 
6 DSR 7 8 0,33 Sedang 
7 DH 8 9 0,5 Sedang 
8 EYF 7 8 0,33 Sedang 
9 ES 6 10 1 Tinggi 

10 FF 7 9 0,67 Sedang 
11 HAA 6 9 0,75 Tinggi 
12 HH 7 10 1 Tinggi 
13 JN 6 9 0,75 Tinggi 
14 LW 7 10 1 Tinggi 
15 MR 6 9 0,75 Tinggi 
16 M 7 9 0,67 Sedang 
17 MAS 8 10 1 Tinggi 
18 MI 8 8 0 Rendah 
19 MRP. 8 9 0,5 Sedang 
20 NN 8 10 1 Tinggi 
21 PPP 7 9 0,67 Sedang 
22 PA 6 8 0,5 Sedang 
23 RK 6 9 0,75 Tinggi 
24 RMH 6 7 0,25 Rendah 
25 R 6 8 0,5 Sedang 
26 RP 6 8 0,5 Sedang 
27 RN 5 9 0,8 Tinggi 
28 SY 6 8 0,5 Sedang 
29 SJR 6 9 0,75 Tinggi 
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30 S 6 10 1 Tinggi 
31 TF 7 10 1 Tinggi 
32 TC 6 8 0,5 Sedang 
33 WS 7 8 0,33 Sedang 
34 WHN 5 7 0,4 Sedang 
35 YAA 6 8 0,5 Sedang 
36 SS 5 8 0,6 Sedang 

JUMLAH 6,47 8,72 0,64  

 
Penilaian hasil belajar dilakukan berdasarkan nilai dari hasil pre-test dan post-test siswa. 

Hasil analisis nilai pretest dan posttest disajikan pada tabel 1. Dari tabel tersebut dapat diketahui 
bahwa persentase ketuntasan siswa pada kompetensi pengetahuan dengan pembelajaran Group 
Investigation dengan Strategi Scaffolding menunjukkan peningkatan. Rata-rata skor pre-test siswa 
yaitu 6,5, Sedangkan Pada post-test terjadi peningkatan ketuntasan nilai, semua siswa tuntas. Rata-
rata skor post-test siswa yaitu sebesar 8,7. Persentase ketuntasan siswa pada post-test sebesar 
100%.  

Hasil peningkatan ketercapaian kompetensi pengetahuan dapat dilihat dengan hasil analisis 
ngain ternormalisasi yang disajikan pada tabel 1. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata 
perolehan nilai pretest dan posttest mengalami peningkatan, selain itu rata-rata perolehan nilai n-
gain sebesar 0,63 dengan kategori sedang. Hal ini membuktikan bahwa pada pembelajaran Group 
Investigation dengan Scaffolding ini siswa terlibat aktif dalam pembelajaran kelompok sehingga 
mampu bekerja sama dengan teman sekelompoknya dan juga siswa bebas mengungkapkan 
pendapatnya.  

Berdasarkan hasil N-Gain yang ada pada Tabel 1. Maka untuk mempermudah melihat 
kriteria perolehan skor N-Gain disajikan pada gambar 1.  

 
 

Berdasarkan diagram batang pada gambar 1 di atas, terdapat dua kategori berdasarkan 
perhitungan nilai N-Gain. Sebanyak 19 siswa memperoleh kategori sedang dengan rentang skor 
gain sebesar 0,70   g   >  0,30 dan sebanyak 15 siswa mendapatkan kategori tinggi dengan rentang 
Tinggi.   

Dasar kemampuan penilaian literasi matematis yang diambil peneliti sesuai dengan yang 
dikemukakan oleh OECD (2015 dalam Buyung & Dwijanto, 2017) mengemukakan bahwa : 
1. Merumuskan soal ke bentuk matematika 
2. Menerapkan konsep matematika, fakta, prosedur dan penalaran, 
3. Menafsirkan, dan mengevaluasi hasil yang diperoleh. 

Penerapan model pembelajaran Group Investigation dengan strategi Scaffolding pada 
setiap indikator kamampuan literasi matematis siswa dapat dilihat pada gambar 2. 
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Gambar 2. Rata-rata per indikator kemampuan literasi matematis siswa 

 
Gambar 2. Menunjukan rata-rata nilai kemampuan litarasi matematis pada setiap indikator 

yang menjadi dasar penilaian kemampuan literasi. 
Hasil peningkatan kemampuan literasi matematis siswa dapat dilihat dengan hasil analisis 

N-Gain pada tabel 1.  Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata perolehan nilai Pretest dan 
Posttest mengalami peningkatan selain itu juga perolehan nilai rata-rata N-Gain sebesar 0,636 
dengan kategori sedang. Hal ini membuktikan bahwa pembelajaran dengan menggunakan model 
pembelajaran Group Investigation dengan Scaffolding dapat meningkatkan kemampuan liiterasi 
matematis siswa.  

Untuk melihat hasil peningkatan kemampuan literasi matematis siswa dilihat dari rata-rata 
hasil uji N-Gain kita dapat lihat pada tabel 1 yang menunjukan nilai rata-rata N-Gain adalah 0,63 ini 
artinya adanya peningkatan pada nilai kemampuan siswa sebelum dan sesudah dilakukan treatment 
dengan kriteria sedang. Kurniati (2020) menyatakan bahwa rata-rata peningkatan kemampuan 
literasi matematika siswa kelas eksperimen lebih besar dari pada siswa kelas kontrol, yang artinya 
model pembelajaran kooperatif tipe group investigation lebih baik. 
 
KESIMPULAN 

Setelah melakukan penelitian dan analisis data hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 
terdapat peningkatan kemampuan literasi matematis siswa ketika menggunakan model 
pembelajaran Group Investigation dengan strategi Scaffolding. 

Merujuk pada penelitian dan pembahasan yang dipaparkan maka didapatkan saran yaitu : 
Semua siswa diharapkan lebih aktif dalam pembelajaran Group Investigation dan fokus ketika 
diberikan sebuah soal cerita, guru diharapkan menjadi motivator dan fasilitator juga mengupayakan 
dalam strategi pembelajaran matematika, ketika belajar secara kelompok perlu adanya tempat yang 
memadai sehingga siswa akan konsentrasi pada proses pembelajaran.  
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ABSTRAK 
Berpikir kreatif merupakan salah satu kemampuan berpikir yang perlu dikembangkan dalam dunia pendidikan sebagai 
bekal peserta didik dalam menghadapi persaingan global. Sehingga diperlukan instrumen yan baik sehingga dapat 
dijadikan alat untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk 
menghasilkan instrumen berpikir kreatif matematis berbasis etnomatematika yang valid ditinjau dari validitas isi. Metode 
penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu dengan menggunakan formula Indeks Aiken V. Indeks Aiken V 
digunakan sebagai formula untuk menguji kevalidan instrumen yang dikembangkan. Dua validator di bidang pendidikan 
matematika berperan dalam memvalidasi instrumen. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan 6 butir soal 
yang dikembangkan telah valid berdasarkan aspek isi dengan 5 butir soal yang memiliki validitas tinggi dan 1 butir soal 
yang memiliki validitas sedang. 
 
Kata Kunci: Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis, Etnomatematika, Validitas Isi. 

 
PENDAHULUAN 

Setiap manusia pasti akan berpikir, begitulah alaminya seorang manusia tercipta. Saat 
seseorang berpikir, seringkali apa yang dipikirkan menjadi bias, tidak mempunyai arah yang jelas, 
parsial, dan tidak jarang emosional dan terkesan egosentris. Kualitas hidup sesorang sesungguhnya 
ditentukan dengan bagaimana cara berpikir, sehingga dari pemikiran yang berkualitas itu dapat 
menciptakan inovasi baru dalam hidupnya.  

Berpikir adalah satu penemuan terarah terhadap satu tujuan berupa pemahaman yang 
dikehendaki (Purwanto, 2007). Selanjutnya Santrock (2008), mengemukakan bahwa berpikir adalah 
memanipulasi atau mengelola informasi dan mentransformasikan informasi dalam memori untuk 
membentuk konsep, bernalar dan berpikir secara kritis, membuat keputusan, bepikir kreatif, dan 
memecahkan masalah. Sehingga dapat dikatakan bahwa berpikir adalah proses mengolah dan 
mentransformasikan informasi dalam memori dengan tujuan memperoleh suatu penemuan berupa 
pemahaman dari suatu permasalahan serta tujuan yang dikehendaki, dengan salah satu jenis 
kemampuan berpikir yaitu berpikir kreatif. Menanggapi hal tersebut, kurikulum harus didesain 
dengan menjadikan kemampuan berpikir kreatif sebagai kompetensi yang menjadi profil lulusan, 
termasuk pada pelajaran matematika. Matematika merupakan salah satu bidang keilmuan yang 
memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Matematika juga merupakan pelajaran yang 
mampu mengembangkan kreatifitas dan menekankan pada pemecahan masalah. Aspek berpikir 
kreatif khususnya dalam matematika merupakan salah satu bagian keterampilan hidup yang perlu 
dikembangkan terutama dalam menghadapi persaingan di abad ke-21 ini.  

Berpikir kreatif sangat terkait dengan pemecahan masalah matematika, lebih khusus 
masalah matematika divergen. Menurut Munandar (1998) berpikir kreatif mengacu pada penemuan 
banyaknya kemungkinan jawaban terhadap suatu masalah yang berdasarkan pada kuantitas, 
ketepatgunaan, dan keberagaman jawaban berdasarkan data atau informasi yang tersedia. 
Pehkonken (1997) memandang bahwa berpikir kreatif sebagai suatu kombinasi dari berpikir logis 
dan berpikir secara divergen (memberikan bermacam-macam kemungkinan jawaban dari 
pertanyaan yang sama) yang didasarkan pada intuisi. Kemampuan berpikir kreatif merupakan 
kemampuan yang dibutuhkan setiap siswa dimasa  depan guna menghadapi berbagai 
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permasalahan baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun personal. Mengingat pentingnya 
kemampuan berpikir kreatif, kemampuan ini dijadikan sebagai salah satu aspek kemampuan berpikir 
yang sudah menjadi tuntutan dunia pendidikan dalam menghadapi dunia kerja dan persaingan 
global. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Career Center Maine Departemen of Labour USA, 
kemampuan berpikir kreatif memang penting karena kemampuan ini merupakan salah satu 
kemampuan yang dikehendaki dunia kerja (Mahmudi, 2010). 

Dalam menilai kemampuan berpikir kreatif matematis siswa, diperlukan aspek atau 
indikator-indikator sebagai tolak ukur untuk melihat sejauh mana kemampuan tersebut telah dimiliki 
oleh siswa. Adapun indikator kemampuan berpikir kreatif dikemukakan oleh Gilferd dan Torrance  
terdiri dari 4 indikator, yakni: 1) Fluency (kelancaran: memberikan banyak gagasan), 2) Flexibility 
(fleksibilitas: melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda), 3) Originality (orisinilitas: 
memberikan gagasan yang baru), 4) Elaboration (elaborasi: mengembangkan gagasan dari orang 
lain) (Santoso, 2012). Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa sebagian besar aspek 
dalam berpikir kreatif, seperti kelancaran, keluwesan, dan keaslian siswa masih tergolong dalam 
kategori rendah. Hal ini terlihat peserta didik belum mampu menjawab dengan lebih dari satu 
jawaban serta jawaban siswa masih terpaku pada penjelasan yang guru sampaikan atau dengan 
kata lain siswa belum mampu menuliskan jawaban dengan cara yang berbeda (Siregar, 2012). Oleh 
karena itu, perlu adanya perlakuan terhadap siswa sehingga kemampuan berpikir kreatif matematis 
dapat dikembangkan, salah satunya dengan berlatih mengerjakan masalah matematika divergen 
(Richardo et al, 2014).  

Berdasarkan penjelasan tersebut, pengembangan instrumen untuk mengukur kemampuan 
berpikir kreatif sangat perlu untuk dikembangkan. Sehingga diharapkan dapat membantu 
meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Meskipun banyak penelitian terkait pengembangan 
soal-soal berpikir kreatif matematis. Namun, jika soal-soal yang dikembangkan berkonteks 
etnomatematika (budaya) mampu memberikan dampak positif bagi peserta didik. Dampak positif 
tersebut berupa semakina luasnya wawasan siswa, kosakata yang dimiliki akan semakin kaya, 
sehingga akan memudahkan siswa dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi 
(Febrian et al, 2016). Melihat pentingnya meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa, dan efek 
positif dari penggunaan budaya, maka tujuan dari penelitian ini mengembangkan instrument test 
kemampuan berpikir kreatif matematis dalam konteks etnomatematika. Dalam mengembangkan 
butir-butir instrumen ini, peneliti mengacu pada indikator berpikir kreatif berdasarkan pendapat 
Gilferd dan Torrance, yang terdiri atas Fluency, Flexibility, Originality dan Elaboration. 
 
METODE PENELITIAN 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan 
ini digunakan jika data yang diperoleh berupa angka untuk diolah secara matematis (Mulyadi, 2011). 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji validitas isi instrument dengan mengolah secara matematis 
angka-angka yang diperoleh melalui penilaian validator. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode deskriptif, yaitu mendeskripsikan hasil analisis validitas isi instrumen penelitian 
dengan menggunakan formula Indeks Aiken V. Formula Indeks Aiken V dirumuskan sebagai berikut: 

 
dengan V adalah indeks kesepakatan rater mengenai validitas butir; s skor yang ditetapkan setiap 
rater dikurangi skor terendah dalam kategori yang dipakai (s = r – lo, dengan r = skor kategori pilihan 
rater dan lo skor terendah dalam kategori penyekoran); n banyaknya rater; dan c banyaknya kategori 
yang dapat dipilih rater. Dari hasil perhitungan formula Indeks Aiken V, suatu butir atau perangkat 
dapat dikategorikan berdasarkan indeksnya. Jika indeksnya kurang atau sama dengan 0,4 dikatakan 
validasinya kurang, 0,4 – 0,8 dikatakan validasinya sedang, dan jika lebih besar dari 0,8 dikatakan 
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sangat valid (Rentawati, 2016). Instrumen soal berpikir kreatif matematis terdiri dari 6 butir soal. Data 
analisis dari validitasi oleh dua validator dibidang matematika. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini berfokus pada pengembagan instrument tes berpikir kreatif. Instrument test 
yang kembangkan berjumlah 6 butir soal berbasis etnomatematika yang disusun dengan bentuk 
uraian berdasarkan kriteria berpikir kreatif. Kriteria berpikir kreatif yang digunakan dalam penelitian 
ini merujuk pada pendapat yang dikemukakan oleh Gilferd dan Torrance bahwa indikator dari 
kemampuan berpikir kreatif ada 4, yakni: 1) Fluency (kelancaran: memberikan banyak gagasan), 2) 
Flexibility (fleksibilitas: melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda), 3) Originality (orisinilitas: 
memberikan gagasan yang baru), 4) Elaboration (elaborasi: mengembangkan gagasan dari orang 
lain) (Santoso, 2012). 

Instrument tes kemampuan berpikir kreatif yang telah dikembangkan selanjutnya 
dikonsultasikan pada dua validator untuk mengetahui validitas isi, yaitu keterwakilan pertanyaan 
terhadap kemampuan khusus yang diukur (Lawrence, 1994). Setelah validator memberikan 
komentar terkait soal berpikir kreatif yang dikembangkan, dilanjutkan dengan peneliti yang 
melakukan revisi terkait soal yang masih kurang tepat.  

Setelah instrumen direvisi oleh peneliti, selanjutnya validator kembali mereview dan 
diperoleh kevalidan instrumen tes berdasarkan validitas isi menggunakan formula Indeks Aiken V. 
Berikut peneliti sajikan hasil penilaian validator dan perhitungan formula Indeks Aiken V pada tabel 1 
dan tabel 2. 
 

Tabel 1. Hasil Penilaian Validator 

No 
Butir 

Skor Dari 

Validator 1 Validator 2 

1 4 5 

2 4 5 

3 4 5 

4 5 4 

5 5 4 

6 4 4 

  
Selanjutnya, hasil penilaian validator tersebut dihutung dengan menggunakan formula Indeks Aiken 
V berikut. 

Tabel 2. Perhitungan Formula Indeks Aiken V 

No 
Butir 

Validator 
1 

Validator 
2 

S1 S2 ∑s V Validitas 

1 4 5 3 4 7 0,88 Tinggi 

2 4 5 3 4 7 0,88 Tinggi 

3 4 5 3 4 7 0,88 Tinggi 

4 5 4 4 3 7 0,88 Tinggi 

5 5 4 4 3 7 0,88 Tinggi 

6 4 4 3 3 6 0,75 Sedang 

  
Merujuk pada pendapat yang Retnawati (2016) kemukakan, maka perhitungan formula 

Indeks Aiken V pada tabel 3 dapat dikategorikan berdasarkan indeksnya. Pada butir soal nomor 1 
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sampai dengan nomor 5 dari hasil penilaian dua validator didapat perhitungan Indeks Aiken V 
dengan indeks 0,88 dimana nilai indeks tersebut lebih besar dari 0,8 maka dapat disimpulkan bahwa 
butir soal nomor 1 sangat valid. Butir soal nomor 6, berdasarkan perhitungan Indeks Aiken V dari 
penilaian validator didapatkan nilai indeksnya 0,75 dimana nilai indeks tersebut terletak diantara 0,4 
– 0,8 sehingga dapat disimpulkan bahwa validitas isi butir soal nomor 6 adalah sedang.  

Apabila butir instrument yang telah divalidasi tergolong pada kategori tinggi dan sedang 
maka butir instrumen berupa test bisa digunakan, namun Jika tergolong pada kategori kurang, maka 
tidak bisa digunakan (Retnawati, 2016). Dengan diperolehnya 6 butir soal yang valid dengan 
kategori tinggi dan sedang, maka butir instrumen memiliki validitas yang baik. Instrumen yang 
memiliki validitas yang baik, akan mampu mengukur secara tepat keadaan yang ingin diukur melalui 
analisis secara rasional (Azwar, 2012; Richardo et al, 2018). Dengan kata lain, instrumen yang 
dikembangkan telah mampu mengukur kemampuan berpikir kritis matematis. 
 
KESIMPULAN 
 Proses validasi isi instrumen test kemampuan berpikir kreatif dalam penelitian ini melalui 
beberapa tahapan, yaitu pembuatan instrumen, validasi instrumen, perbaikan instrumen test  
penilaian oleh validator, serta perhitungan berdasarkan formula Indeks Aiken V. Berdasarkan hasil 
perhitungan, diperoleh butir tes yang telah valid berdasarkan aspek isi dengan 5 butir soal yang 
memiliki validitas tinggi dan 1 butir soal yang memiliki validitas sedang. 
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ABSTRAK 
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui ukuran kemampuan pemahaman matematis siswa pada materi 
perbandingan.Metode yang digunakan adalah kajian pustaka.Dari beberapa jurnal yang terakreditasi di jurnal 
nasional.Berdasarkan hasil analisis menyatakan tingkat pemahaman siswa dapat di lihat dengan menggunakan atau 
mengacu terhadap indikator skemp yaitu a) pemahaman instrumental adalah hafal secara terpisah atau menerapkan 
sesuatu pada perhitungan rutin/sederhana, mengerjakan sesuatu secara alogritmik saja dan b) pemahaman relasional 
yaitu dapat mengaitkan sesuatu dengan hal lainnya secara benar dan menyadari proses yang dilakukan. 
 
Kata Kunci: Kemampuan Pemahaman Matematis 

 
PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan salah satu alat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pada 
dasarnya pendidikan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). 
Salah satu cara untuk melakukan pendidikan adalah matematika menjadi salah satu ilmu terpenting 
dalam pendidikan di sekolah, mengingat banyaknya mata pelajaran yang dipelajari siswa.  
Matematika adalah ilmu tentang bilangan dan ruang, matematika adalah ilmu yang mempelajari 
pola, bentuk dan struktur, matematika adalah ilmu yang abstrak dan spekulatif dan matematika 
adalah aktivitas manusia (Suherman), 2003). Menurut James dan James (Suherman, 2003), dalam 
kamus matematika, matematika dibagi menjadi tiga bidang: aljabar, analisis dan geometri, dan itu 
adalah pelajaran logis tentang keselarasan, bentuk, ukuran dan hubungan antar konsep. Namun, 
dalam pembelajaran, siswa mungkin tidak memahami konsep matematika. Hal ini dikarenakan 
dalam pembelajaran matematika terdapat kriteria kemampuan hasil belajar berfungsi optimal, yang 
sejalan dengan “pendapat” (Sumarmo, 2003 dalam (Riyanto & Siroj, 201 )). (1) Memahami dan 
menerapkan matematika prosedur, prinsip, konsep, dan gagasan. (2) Memecahkan masalah 
matematika (3) bernalar matematis. ( 4) melakukan koneksi (5) Komunikasi matematis. 

Salah satu elemen kunci pembelajaran matematika saat ini adalah pentingnya 
mengembangkan kemampuan pemahaman matematika siswa. Wahyudin (Ramadhani 2013: 3) juga 
kemudian menyatakan bahwa sebagian besar siswa tampak mengikuti penjelasan dan informasi 
guru dengan baik dan siswa jarang bertanya saat guru sibuk menjelaskan. Wahyudin (Ramadhani 
2013: 3) juga menunjukkan bahwa guru matematika sering mengajar secara deskriptif. Hal ini 
menunjukkan bahwa siswa tidak terlalu aktif dalam pembelajaran, oleh karena itu kemampuan 
mereka dalam memahami matematika sangat sulit dan juga banyak siswa yang tidak memahami 
pelajaran yang diambil dan dijelaskan oleh guru.  

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis mengajukan pertanyaan dalam penelitian ini. Yaitu 
cara mengukur kemampuan pemahaman matematis siswa pada materi perbandingan. Ditarik oleh 
penulis dari indikator skemp.  
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METODE PENELITIAN 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kajianpustaka atau 

studi kepustakaan yaitu berisi teori-teori yang relevan dengan masalahmasalah penelitian.Sumber 
dari pustaka ini adalah artikel atau karya ilmiah daribeberapa jurnal. Penelitian ini seutuhnya 
berdasarkan dari hasil analisis, data-datasekunder yang dapat dipercaya dan dijadikan sumber 
pemikiran, analisis dari berbagai 
artikel dari jurnal terkemuka. Penelitian ini lebih bersifat deskriptif, sehingga penelitihanya 
mengumpulkan data-data yang bersifat fakta ataupun kata-kata yang relevan dariberbagai artikel, 
pengamatan langsung yang terjadi di lapangan. 
 
PEMBAHASAN 
Kemampuan Pemahaman Matematis 

Menurut Driver (dalam Nurkarimah, 2006:12), Pemahaman adalah kemampuan untuk 
menjelaskan suatu situasi ataupun suatu tindakan. Sedangkan menurut Mayer (dalam Kesumawati, 
2010:20) pemahaman merupakan aspek fundamental dalam pembelajaran, sehingga model 
pembelajaran harus menyertakan hal-hal pokok tersebut. 

 Pada saat memulai pembelajaran matematika, pemahaman matematis adalah bagian dari 
yang sangat penting, dengan memberikan suatu arahan bahwa materimateri yang disampaikan 
kepada siswa bukan seksedar hafalan saja, tapi lebih dari itu sehingga pemahaman siswa dapat 
lebih mengerti tentang konsep materi pelajaran yang disampaikan. 

Sejalan dengan pendapat diatas (Hendriana, Sumarmo, & Hidayat, 2013) menyampaikan 
bahwa kemampuan pemahaman menjadi salah satu visi dan tujuan pendidikan nasional (PP No 17, 
tahun 2010). Hewson dan Thorley mengatakan bahwa pemahaman adalah konsepsi yang dapat 
dicerna oleh siswa serta dapat mengeksplorasi kemungkinan yang terkait dnegan konsepsi tersebut 
(Wijaya, Dewi, Fauziah, & Afrilianto, 2018). 

Menurut pendapat diatas kemampuan pemahaman matematis menjadi salah satu aspek 
penting dalam pembelajaran matematika, dimana matematika merupakan ilmu yang saling berkaitan 
antara konsep yang satu dengan konsep yang lainnya, matematika juga merupakan pembelajaran 
yang bertahap, dimana siswa harus memahami konsep dasar berlanjut sampai pada konsep yang 
lebih kompleks. Jika siswa sudah memiliki kemampuan pemahaman atas konsep-konsep dasar, 
maka siswa akan lebih mampu untuk menyelesaikan permasalahan matematika. 

Skemp membedakan pemahaman menjadi dua pemahaman yaitu pemahaman instrumental 
(instrumental understanding) dan pemahaman relasional (relational understanding). Pemahaman 
instrumental menurut skemp adalah Memahami konsep instrumental itu sendiri, yaitu siswa yang 
mengetahui konsep dapat menggunakan prosedur dan aturan matematika tanpa hanya mengetahui 
mengapa mereka mengingat rumus matematika. Pemahaman relasional (relational understanding) 
adalah pengetahuan yang didasarkan pada mengetahui penggunaan prosedur dan alasan 
penggunaan prosedur. Suatu konsep matematika dapat menghubungkan suatu konsep matematika 
dengan masalah yang bersangkutan dan menjelaskan mengapa hal itu digunakan. 
 
KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa untuk mengukur kemampuan 
pemahaman matematis siswa yaitu dengan menggunakan instrumen penelitian yang mengacu 
terhadap indikator menurut skemp. Skemp membedakan pemahaman menjadi dua pemahaman 
yaitu pemahaman instrumental (instrumental understanding) dan pemahaman relasional (relational 
understanding). 



 

319 

ISBN  978-623-95169-3-2 

Pemahaman instrumental (instrumental understanding), dapat terlihat bahwa indikator atau 
ciri utamanya yaitu:1) Adanya penghafalan rumus;2) Adanya penghafalan metode pengerjaan untuk 
suatu masalah tertentu dan mana yang tidak menggunakan metode tersebut; 
Pemahaman relasional (relational understanding) dapat terlihat bahwa indikator atau ciri utamanya 
yaitu :1) Mengetahui dan dapat menjelaskan metode pengerjaan yang telah dilakukan;2) Mampu 
menghubungkan metode dengan permasalahan;3) Dapat menggunakan metode sesuai dengan 
permasalahan yang baru. 
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ABSTRAK 
Manusia pada hakikatnya selalu mencari kebenaran, mengkaji beberapa teori sehingga menemukan kebenaran yang 
logis dan ilmiah. Setiap jawaban yang berhasil ditelusuri secara teori tidak jarang ditemukan berbeda satu sama lain. Hal 
ini sangat dipengaruhi oleh sudut pandang atau perspektif  masing-masing orang yang ber-teori. Untuk memperoleh 
suatu pengetahuan atau epistemologi dalam filsafat, terbagi menjadi dua cara yaitu rasionalisme dan empirisme. 
Empirisme tradisional menekankan bahwa pengalaman indera adalah satu-satunya panduan dalam memahami dunia 
sedangkan rasionalisme menekankan pada akal. Walaupun berbeda, para tokoh kedua aliran tersebut memiliki 
kesepakatan dan kesamaan dalam filosofis tentang matematika. Artikel ini mengkaji terntang bagaimana aliran 
rasionalisme dan empirisme dari sudut pandang para tokohnya. 
 
Kata Kunci:   Rasionalisme, Empirisme, Aliran Filsafat  

 
PENDAHULUAN 

Manusia pada hakikatnya selalu mencari kebenaran, mengkaji beberapa teori sehingga 
menemukan kebenaran yang logis dan ilmiah. Setiap jawaban yang berhasil ditelusuri secara teori 
tidak jarang ditemukan berbeda satu sama lain. Hal ini sangat dipengaruhi oleh sudut pandang atau 
perspektif  masing-masing orang yang ber-teori.  Pengetahuan yang saat ini semakin berkembang, 
tidak menyurutkan manusia mencari kebenaran. Sebaliknya, manusia semakin giat lagi melakukan 
penelitian-penelitian ilmiah, menguji teori yang baru dan akan terus berlangsung dalam memenuhi 
rasa keingintahuannya terhadap dunia. Oleh karena itu diperlukan pemikiran filosofis dalam 
menghadapi realitas kehidupan (Rahman et al., 2018) tidak terkecuali dalam pendidikan. Menjadi 
bentuk kewajaran apabila ada pertanyaan mengapa filsafat harus dipelajari? Filsafat sebagai disiplin 
ilmu merupakan elemen kunci dan memberikan pengaruh terhadap sesuatu hal (Winch, 2012). 
filsafat dapat membentuk manusia menjadi lebih bijaksana, kaya akan pandangan pengetahuan 
tanpa saling mendebat satu dengan lainnya. 

Kata filsafat sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu philosophia. Philos artinya pecinta dan 
shopia artinya hikmah atau kebijaksanaan. Jadi secara bahasa filsafat mengandung makna pecinta 
kebijaksaan atau Hasrat akan suatu kebenaran sejati. Menurut Nurrohman, kata filsafat 
kemungkinan  merupakan gabungan falsafah (bahasa arab) dan philosophi (bahasa Inggris).  
Berpikir filsafat merupakan pemikiran yang mendalam dengan tujuan menemukan kebenaran 
(Nurohman, 2020).  

Secara hirarki dan saling berkaitan, kajian filsafat terdiri dari tiga aspek yaitu ontology, 
epistemologi, dan aksiologi (Chasanah, 2017). Menurut Tafsir, struktur, hakikat, dan objek filsafat 
dipelajari pada aspek ontology (AHMAD TAFSIR, 2009). Epistemologi berkaitan dengan cara 
memperoleh kebenaran pengetahuan filsafat. Terakhir, aksiologi membahas masalah kegunaan 
filsafat dan bagaimana cara filsafat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Artikel ini membahas 
aspek kajian filsafat epistemologi.  

Untuk memperoleh suatu pengetahuan atau epistemologi dalam filsafat, terbagi menjadi dua 
cara yaitu rasionalisme dan empirisme. Empirisme tradisional menekankan bahwa pengalaman 
indera adalah satu-satunya panduan dalam memahami dunia. Lebih tegas lagi dikatakan bahwa 
pengalaman indera merupakan satu-satunya metode dan kriteria dalam mendapatkan pengetahuan 
dan kebenaran. Sejalan dengan empirisme tradisonal, empirisme modern pun memberikan 
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penekanan yang besar pada pengalaman inderawi manusia sebagai sumbernya. Menurut mereka, 
manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalaman panca indera baik itu melalui penglihatan, 
pendengaran, bau, sentuhan maupun rasa. Hal ini termasuk antara pengalaman langsung dan tidak 
langsung yang diperoleh. Pengalaman langsung berarti bahwa seseorang berkenalan dengan suatu 
objek sendiri melalui kontak fisik dengan objek, seperti A mencium mawar, D menyentuh meja dan Z 
mendengar suara. Di sisi lain, seseorang mendapatkan pengalaman tidak langsung apabila subjek 
secara pribadi terlibat dalam proses pengetahuan. Misalnya subjek tersebut mendapat pengetahuan 
tentang objek yang didengar dari seseorang atau membaca buku (Hossain, 2014). Oleh karena itu 
kaum empiris mengklaim bahwa semua pengetahuan substantif tentang dunia dan semua konsep 
didasarkan berdasarkan pengalamanv(Vanzo, 2016). 

Dasar kata rasionalisme adalah “ratio” yang berarti akal. Secara sederhana filsafat ini 
berpandangan bahwa sumber bagi pengetahuan dan kebenaran berasal dari akar atau pikiran 
manusia. Pada abad ke 17, diyakini sebagai kelahiran kembali nalar dengan istilah the age of 
renaissance. Sejak saat itulah muncul paham filsafat yang disebut “rasionalisme” dan tidak dapat 
dipisahkan dengan asosiasinya yaitu paradigma Galilean. Paradigma ini berpandangan bahwa alam 
gagasan dan kemampuan manusia mengembangkan potensi pikirannya dan bukan tradisi dan 
kepercayaan yang diikuti secara membuta. Itulah yang harus dipercaya sebagai sumber 
pengetahuan manusia tentang dunia berikut isinya (Machmud, 2011). Artikel ini akan membahas 
beberapa tokoh dari filsafat empirisme dan rasionalisme. 
 
METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan melakukan kajian 
berdasarkan literatur yang berbahasa Inggris dan Indonesia. Kajian literatur ini terkait dengan filsafat 
empirisme dan rasionalisme dilihat dari para tokohnya. Literatur diperoleh melalui basis data ilmiah 
nasional, internasional, laman web, DOAJ, dan Google Schoolar. Pencarian tidak dibatasi oleh 
kriteria jurnal penerbit namun berdasarkan tren publikasi yang mencakup semua artikel tentang 
filsafat empirisme dan rasionalisme dilihat dari para tokohnya. Kata kunci yang digunakan adalah 
empirime, rasionalisme, tokoh empirisme dan rasionalisme, dan rationalism, empiricsm. Selain jurnal 
Internasional, sumber literatur utama lain yang digunakan juga dalam bentuk buku. Seluruh sumber 
informasi berasal dari literatur berbahasa Inggris baik dalam bentuk jurnal ilmiah ataupun buku yang 
dapat dibaca ataupun diakses secara online (Maharani, 2020) 

Teknik pengumpulan data yang diguna dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Teknik 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model interaktif (Miles et al., 2018). 
Terdapat 3 langkah dalam melakukan analisis interaktif yakni proses reduksi, penyajian data dan 
penarikan kesimpulan. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian hasil dan pembahasan dipaparkan tokoh-tokoh dari filsafat empirisme dan 
rasionalisme sebagai berikut. 

1. Filsafat Rasionalisme 
a. Rene Descrates 

Rene Descartes atau Renatus Cartesius adalah seorang filsuf yang lahir pada tanggal 31 
Maret 1596 di kota kecil Bernama La Haye yang terletak diantara Tours dan Poitiers di Propinsi 
Touraine. Ketika berusia 10 tahun, ayahnya-Joachim mengirimkannya ke College Henri IV di La 
Fleche, sekolah baru yang merupakan simbol pendidikan Jesuit dan salah satu pusat akademi 
pelatihan terkemuka di Eropa. Ia menyukai latihan-latihan disana khususnya matematika 
(Descartes, 2020). Di sekolah ini pula ia memperoleh pengetahuan dasar tentang karya ilmiah 
Latin dan Yunani, bahasa Prancis, music dan acting, logika aristoteles dan Etika Nichomacus, 
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fisika, matematika, astronomi dan ajaran metafisika dari filsafat Thomas Aquinas (Machmud, 
2011).   

Pada tahun 1614, Descartes meninggalkan La Fleche dan mempelajari hukum sipil dan 
perundangan di Poitiers University. Pada tahun 1616, Descartes memperoleh gelar sarjana 
muda dalam bidang hukum. Walaupun ia kemudian bergabung dengan pasukan Pangeran 
Maurice, namun tidak pernah bertempur. Descartes lebih tertarik menggunakan fasilitias militer 
sebagai sarana untuk melihat dunia. Descartes secara tegas membedakan antara subjek 
(kepala, cogito, pikiran) dan dunia (hidup, sum, ada), keduanya dihubungkan oleh media ilmu 
pengetahuan melalui aktivitas berpikir. Dengan kata lain apabila tidak dipikirkan (olehku), maka 
dunia tidak ada lagi/ aku tidak ada. Descartes menjawab pertanyaan dalam mimpinya yaitu 
“quad vitae sektabor iter” dengan jawaban “cogito ergo sum”, aku berpikir karena itu aku ada. 

Tahun 1637, Descartes mempublikasikan karyanya dalam bahasa Perancis yang berjudul 
Discourse on the Method for Conducting One’s Reason Rightly and for Searching for Truth in 
Sciences. Risalah ini tentang optic, geometri, dan meteorologi. Sebelum karya ini banyak 
risalah yang tidak terpublikasikan misalnya Rules for the Direction of the Mind. Pada tahun 
1640 Descartes mempublikasikan karyanya yang kedua berjudul Meditations on First 
Philosophy. Namun pada kehadiran karya kedua ini menimbulkan berbagai kontroversi dan 
polemic dari para pengikut Aristoteles baik protestan maupun katolik. Beberapa orang  
tersinggung dan menganggap Descartes seorang ateis. Pada tahun 1644, Descartes 
mempublikasikan karya yang ketiga berjudul Principles of Philosophy. Karya terakhirnya 
berjudul Passions of the soul yang fenomenal membahas tentang beberapa topik seperti 
hubungan antara jiwa dan tubuh, asal-usul emosi, dan peran kehendak dalam mengendalikan 
emosi. Adapun analisis pemikiran Descartes diuraikan sebagai berikut (Arifin, 2018) 

 Rasio adalah hakikat dari pengetahuan, sehingga ia menegaskan tidak mempercayai 
apapun di luar rasio manusia. Kesaksian diluar nalar manusia cenferung tidak pasti dan 
tidak dapat dipercaya. 

 Dalam mendapatkan kebenaran dari sebuah pengetahuan Descartes menggunakan metode 
keraguan atau penyangsian. Metode ini merupakan langkah dimana ia menyangsikan 
segala sesuatu meski sekecil apapun. Dari sini Descartes membangun landasan berpikir 
dalam menentukan kebenaran dengan tidak menerima apapun sebagai hal benar kecuali 
yang diyakininya, memilah masalah menjadi bagian terkecil untuk mempermudah 
penyelesaian, berpikir runtut mulai dari hal sederhana sampai kompleks,  memeriksa 
kembali secara menyeluruh agar tidak ada yang terlewat atau terlupakan.  

 Selain metode keraguan, Descartes menggunakan metode intuisi dan deduksi dalam 
memperoleh kebenaran. Intuisi tidak menghasilkan pengetahuan, deduksi dilakukan atas 
dasar intuisi. Dengan kata lain pengetahuan yang benar muncul melalui deduksi atas intuisi 
itu sendiri 

b. Benecdictus Spinoza 
Benedictus de Spinoza mempunyai nama asli Baruch Spinoza lahir di Amsterdam tanggal 

24 November 1632. Ayahnya bekerja sebagai pedangang yang kaya raya. Saat kecil, Spinoza 
telah menunjukkan kecerdasannya. Ia tidak hanya belajar matematika namun juga ilmu alam, 
mempelajari bahasa Yunani, Italia, Jerman, Yahudi, Belanda, Perancis, Spanyol, dan bahasa 
Latin. Spinoza dan Rene Descartes dikelompokkan dalam satu mazhab yaitu rasionalisme. 
Suatu paham yang labih mengutamakan kemampuan akal daripada emosi dan batin (Adhim, 
2018). Menurut Spinoza, terdapat tiga tahapan dalam memperoleh pengetahuan. Pertama, 
persepsi indrawi atau imajinasi. Kedua, Refleksi yang mengarah pada prinsip-prinsip, dan 
terakhir adalah taraf intuisi (Arsi & Fail, 2021). 
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Dalam menjawab beberapa permasalahan metafisika modern seperti : Berapa substansi 
yang ada? Apa beda yang satu dengan yang lain? Bagaimana setiap substansi itu berinteraksi? 
Bagaimana substansi itu muncul? Apakah alam semesta mempunyai permulaan? Spinoza 
menggunakan metode deduksi matematis. Ia mengawali dengan langkah definisi, aksioma, 
proporsi kemudian membuat pembuktian dengan menyimpulkan berdasarkan definisi, aksioma 
atau proporsi (Adhim 2018) 

2. Filsafat Empirisme 
a. George Berkeley 

Lahir 12 Maret 1685 – meninggal 14 Januari 1753 pada umur 67 tahun adalah seorang filsuf 
Irlandia yang juga menjabat sebagai uskup di Gereja Anglikan. Dia hidup pada abad ke-18 dan 
termasuk ke dalam tokoh filosof modern. Bersama John Locke dan David Hume, ia tergolong 
sebagai filsuf empiris Inggris yang terkenal. Berkeley mengembangkan suatu pandangan 
tentang pengenalan visual jarak dan ruang. Selain itu, ia juga mengembangkan sistem 
metafisika yang serupa dengan idealisme untuk melawan pandangan skeptisisme. George 
Berkeley mengatakan   sesuatu   yang   menarik   tentang kalkulus. Bukunya The Analyst 
(1734) adalah satu-satunya filosofis yang memberikan kritik bahwa matematikawan sebagai ahli 
matematika. Hal ini terjadi mungkin karena kalkulus tidak menjadi prasyarat bagi mahasiswa 
atau dosen.. Empirisme Berkeley membuktikan bahwa tidak ada yang ada, kecuali di pikiran 
Tuhan. Analis adalah serangan terhadap kalkulus diferensial Newton dan Leibniz. Subjudulnya 
yaitu "Sebuah Wacana Ditujukan kepada Seorang Matematikawan Kafir dimana meneliti 
apakah objek, prinsip, dan kesimpulan dari Analisis modern. Ahli matematika kafir yang 
dimaksud adalah Astronomer Royal, Edmund Halley, yang memberikan namanya ke komet, 
dan membayar untuk penerbitan Prinsip Newton. 

Menurut saudara laki-laki Berkeley, Berkeley menulis The Analyst sebagai tanggapan atas 
kematian tabib Raja yang bernama Dr. Garth. Serangan Berkeley pada matematika melampaui 
kalkulus. Dia juga mencela klaim matematikawan yang mengatakan bahwa segmen garis dapat 
dibagi menjadi beberapa sub-segmen pendek. Karena itu, ruas garis akan memiliki banyak 
bagian yang tak terhingga. Berkeley tidak mengatakan berapa panjang yang paling pendek, 
atau bahkan mengklaimnya bisa diketahui. Berkeley tidak membahas konsekuensi ini. Tapi dia 
menolak konstruksi Euclid karena membagi dua segmen garis. Dia juga tidak menerima 
diagonal persegi satuan. Semua segmen garis bisa diukur. karena tidak ada bilangan rasional 
sama dengan √2, tidak ada ruas garis dengan panjang √2. Jadi tidak ada ruas garis 
menghubungkan sudut berlawanan dari persegi satuan. Angka tidak ada. Angka adalah simbol 
yang tidak berarti. Ini adalah bagian dari doktrinnya bahwa abstraksi dan konsep umum tidak 
ada.  

Empirisme berpandangan bahwa indra lebih utama daripada rasio. Selain itu, empirisme 
menekankan pada perolehan pengetahuan melalui pengalaman. Adapun filosof besar pada 
aliran ini antara lain sebagai berikut, Thomas Hobbes, John Locke, George Berkeley, dan David 
Hume. 

Dewasa ini, pandangan kaum empiris acap kali menjadi dasar bagi penelitian ilmiah. 
Dengan kata lain, sesuatu tidak dapat dikatakan sebagai ‗pengetahuan‘ apabila tidak 
didasarkan pada observasi empiris. Meskipun pemikirannya sangat dipengaruhi Locke, 
Berkeley menolak beberapa pandangan dasar Locke yaitu menolak adanya idea-ide abstrak 
yang ditarik dari objek-objek konkret. Contoh, ide kubus disimpulkan dari kubus konkret. 
Berkeley tidak percaya akan adanya ide-ide di luar fikiran. Adanya sesuatu adalah karena 
kesan-kesan yang teramati oleh subjek. Berkeley berpendapat bahwa pengalaman dan idea itu 
satu dan sama. Sekilas pandangan Berkeley tampak seperti rasionalisme karena memutlakkan 
subjek. Namun jika diperhatikan lebih lanjut, pandangan ini termasuk empirisme, karena 
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pengetahuan subjek diperoleh lewat pengalaman, bukan prinsip-prinsip dalam rasio, meskipun 
pengalaman-pengalaman itu adalah pengalaman batin. Dia tidak percaya adanya dunia luar, 
sebaliknya beranggapan bahwa dunia adalah idea- idea kita. Keyakinan Berkeley yang asasi 
adalah ; 

 Segala realitas di luar manusia tergantung kepada kesadaran; 

 Tidak ada perbedaan antara dunia rohani dan dunia bendawi; 

 Tidak ada pembedaan antara gagasan pengalaman batiniah dan gagasan pengalaman 
lahiriah sebab pengamatan adalah identik dengan gagasan yang diamati; 

 Tidak ada sesuatu yang berada kecuali roh, yang dalam realitasnya yang konkrit adalah 
pribadi-pribadi atau tokoh-tokoh yang berfikir. 

Menurut Berkeley, segala pengetahuan kita bersandar pada pengamatan. Pengamatan 
identik dengan gagasan yang diamati. Bagaimana pengamatan terjadi? Pengamatan bukan 
terjadi karena hubungan antara subjek yang mengamati dan objek yang diamati, melainkan 
karena hubungan antara pengamatan indera yang satu dengan pengamatan indera yang lain. 
Contoh, pengamatan jarak atau ukuran luas antara subjek dan objek yang diamati. 
Pengamatan ini terjadi karena hubungan antara pengamatan penglihatan dan pengamatan raba 
(pengamatan saya hanya menunjukkan bahwa ada warna meja, peraba saya menunjukkan 
bentuk; kasar dan halusnya).  
Walaupun filsafat Berkeley terkesan paradoks, tapi sesungguhnya dia mencoba untuk 
konsisten pada keyakinan terhadap Tuhan. Sebagai seorang uskup Irlandia, Berkeley terlihat 
menjadikan pandangan-pandangan filosofisnya sebagai landasan ontologis bagi eksistensi 
Tuhan. Bahkan, Berkeley berupaya untuk membangun argumentasi logis dalam penempatan 
Tuhan dalam posisi tertinggi dalam Filsafatnya. Hal itu berimplikasi pada pandangan Berkeley 
dalam mempersepsi realitas. Setidaknya ini merupakan langkah yang patut diapresiasi, 
daripada sekadar percaya kepada Tuhan tanpa alasan logis yang rasional 

b. Imanuel Kant 
Filsafat klasik mencapai puncaknya pada akhir abad kedelapan belas. Metafisika Kant 

adalah kelanjutan dari pencarian Platonis akan kepastian dan keabadian dalam pengetahuan 
manusia. Dia membedakan dua jenis pengetahuan apriori. The "analitik apriori" adalah jenis 
yang kita kenal dengan analisis logis, dengan arti istilah yang digunakan. dan "a priori sintetis" 
analisis tidak logis .  

Dalam The Critique of Pure Reason, dia memberikan contoh yang telah disebutkan: (1) 
intuisi ruang, dasar geometri, dan (2) intuisi waktu, dasar dari aritmatika. Dalam Kritik Praktis (3) 
intuisi moral, fondasi agama (Reuben, 1997). 

Kant mulai mencatat semua konten yang bisa diturunkan dari pengalaman ditarik dari 
penilaian matematis, gagasan tentang ruang dan waktu akan tetap ada. Dari sini dia 
menyimpulkan bahwa apapun peristiwa yang dialami oleh indra terletak secara otomatis dalam 
kerangka spasial dan hubungan temporal. Ruang dan waktu adalah 'bentuk apriori dari 
sensibilitas manusia': Mereka mengkondisikan apapun yang ditangkap melalui indera. 
Matematika bisa secara akurat menggambarkan dunia empiris karena prinsip matematika selalu 
melibatkan konteks ruang dan waktu. Ruang dan waktu menjadi dasar dari semuanya. Bagi 
Kant dan para pendahulunya, matematika dan Pikiran tidak berubah, abadi, dan universal. 

Apa hubungan antara filsafat matematika Kant dan filsafatnya versi moral-intuisi agama? 
Tidak seperti Descartes dan Leibniz, Kant tidak menggunakan kepastian matematika (ruang dan 
waktu) untuk mendukung kepastian Keberadaan Tuhan. Dia menganggap intuisi tugas secara 
independen dari intuisi ruang atau waktu. Dia memisahkan teorinya tentang Tuhan dari teori 
matematika. Namun keduanya memiliki logika yang sama. Pemikiran Kant tersebut kemudian 
menginspirasi banyak filsuf setelahnya untuk menyajikan gagasan pemikiran tentang jangkauan 
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pengetahuan manusia, seperti Soren Kierkegaard, Gabriel Marcel, dan yang lainnya. Diantara 
gagasan yang dapat digunakan untuk menyempurnakan pemikiran Kant adalah bahwa 
pengetahuan tidak hanya saintifik saja. Perasaan (moral dan estetika) misalnya juga akan dapat 
mengantarkan manusia pada pengetahuan. 

 
KESIMPULAN  

Filsafat pengetahuan semakin berkembang mengenai bagaimana kebenaran itu diperoleh, 
hubungan setiap substansinya, dan pengkajian secara mendalam. Apabila melihat bagaimana 
pengetahuan itu diperoleh, maka filsafat terbagi menjadi dua yaitu rasionalisme dan empirisme. 
Keduanya sangat berkontribusi dalam perkembangan ilmu matematika. Descartes, Spinoza dan 
tokoh rasionalisme lainnya berpendapat bahwa kebenaran diperoleh dari deduksi yang berawal dari 
proses intuisi. Sementara Berkeley, Kant dan tokoh empirisme lainnya berpendapat bahwa 
pengetahuan didasarkan pada pengamatan yang melibatkan proses indrawi. Aliran empirisme 
maupun rasionalisme sama-sama memandang matematika berhubungan dengan besaran-besaran 
fisik atau objek-objek yang diperluas. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai kemampuan literasi matematis siswa yang ditinjau dari 
perbedaan gender. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Subjek penelitian adalah 
siswa kelas VII SMP Negeri 1 Baregbeg sebanyak enam orang. Pengumpulan data meliputi tes tertulis dan  wawancara. 
Data dianalisis berdasarkan aspek kemampuan literasi menurut OECD yaitu a) Merumuskan situasi secara matematis b) 
menggunakan konsep, fakta, prosedur dan penalaran matematika c) Menafsirkan, menerapkan dan mengevaluasi hasil 
matematika . Hasil penelitian menunjukkan bahwa: a)  Kemampuan peserta didik laki-laki menunjukkan kemampuan 
literasi matematis pada kategori cukup, peserta laki-laki kebanyakan mampu menjawab pertanyaan namun tidak 
menuliskan langkah-langkah dalam menyelesaikan soal yang diberikan dan peserta didik menjawab pertanyaan 
sebagian salah; b) kemampuan peserta didik perempuan menunjukkan kemampuan literasi matematis pada kategori 
baik. Ketiga subyek perempuan mampu menjawab pertanyaan dengan aspek merumuskan situasi secara matematis, 
terlihat dalam pengerjaan menuliskan jawaban yang sesuai dengan indikator yang diberikan dan sebagian mampu 
menjawab pertanyaan dengan baik. 
 
Kata Kunci: Kemampuan Literasi Matematis, Gender. 

 
PENDAHULUAN 
 Matematika adalah pengetahuan dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk 
menunjang keberhasilan belajar dalam menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan 
karena matematika sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu melalui matematika 
dapat dikembangkan pemikiran-pemikiran yang kritis, sistematis, logis dan kreatif dalam 
menyelesaikan masalah. Programme for International Student Assessment (PISA) telah 
mengeluarkan laporan terbaru di tahun 2018 tentang penilaian PISA Indonesia, dengan klasifikasi 
siswa : 
1) Siswa di Indonesia mencapai Level 2 atau lebih tinggi dalam sains. Di minimalkan, siswa 

tersebut dapat mengenali penjelasan yang benar untuk fenomena ilmiah yang dikenal dan dapat 
menggunakan pengetahuan tersebut untuk mengidentifikasi, dalam kasus sederhana, apakah 
suatu kesimpulan valid berdasarkan data disediakan. 

2) Di Indonesia, persentase siswa yang berprestasi di bidang sains dapat diabaikan, artinya 
mereka mahir di Level 5 atau 6. Para siswa ini dapat secara kreatif dan mandiri menerapkan 
pengetahuan mereka tentang sains pada berbagai macam situasi, termasuk situasi yang tidak 
biasa. 

Menurut Ojose dalam Mahiruddin P, et al (2011: 90) berpendapat bahwa literasi matematis 
merupakan pengetahuan untuk mengetahui dan menerapkan dasar matematik dalam kehidupan 
sehari-hari. Dalam pengertian ini, seseorang yang memiliki kemampuan literasi matematis yang baik 
memiliki kepekaan konsep konsep matematika mana yang relevan dengan fenomena atau masalah 
yang Dihadapi. Dari kepekaan ini kemudian dilanjutkan dengan pemecahan masalah menggunakan 
konsep matematika. 

Dalam pemahaman literasi matematis ada sebuah perbedaan pemahaman kemampuan 
yang menyangkut antara siswa laki-laki dan perempuan. Dalam penelitian ini, penulis berinisiatif 
melakukan penelitian dengan perbandingan gender. Menurut Fakih dalam Safitri (2016: 29), gender 
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merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara 
sosial dan kultural. Misalnya perempuan itu biasanya dikenal lebih lembut, cantik, emosional, dan 
keibuan.Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa. 

Fakih dalam Risywandha dan Khabibah (2008) mengatakan bahwa gender adalah segala 
sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun 
kultural. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. 
Sementara lakilaki dianggap kuat, rasional, jantan, atau perkasa. Ciri atau sifat tersebut dapat 
dipertukarkan. Artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan, sementara juga ada 
perempuan yang kuat, rasional, atau perkasa. Bem dalam Risywandha dan Khabibah (1981) 
berpendapat bahwa karakteristik yang diasosiasikan dengan maskulinitas dan feminitas terletak 
pada dua dimensi yang berbeda. Rentang yang satu berkisar dari maskulinitas rendah sampai yang 
tinggi, dan rentang lain berkisar dari feminitas yang rendah sampai yang tinggi. Selanjutnya gender 
dibagi menjadi empat macam, yaitu maskulin, feminin, androgini, dan tak dapat dibedakan. 
Meskipun secara formal dalam UUD 1945 hak laki laki dan perempuan tidak dibedakan tetapi dalam 
kenyataannya sangat berbeda. Berbagai studi yang pernah dilakukan menjelaskan bagaimana 
ketimpangan dalam berbagai aspek selalu dialami kaum perempuan Indonesia, termasuk dalam 
pendidikan. 

Perempuan dalam proses pembelajaran di kelas, pada dasarnya memiliki hak dan 
kesempatan yang sama untuk aktif dalam proses pembelajarannya. Perempuan dan laki-laki dalam 
setiap situasi pendidikan tersebut sama-sama terbuka untuk mengakses buku buku di kelas. Namun, 
bahan-bahan belajar dan sikap guru yang secara halus dapat mempengaruhi penilaian mereka 
tentang diri mereka sendiri serta masyarakat. Bahan-bahan belajar yang dimaksud adalah bahan-
bahan belajar yang membedakan peran gender laki-laki dan perempuan. 

Menurut Zubaidah (2013) Kepercayaan diri perempuan yang lebih baik daripada laki-laki 
dalam menyelesaikan tugas-tugas belajarnya, turut mendukung prestasi pendidikannya. Namun 
masyarakat memandang laki-laki sebagai the first sex dan perempuan sebagai the second sex, 
maka sistem tersebut secara tidak langsung akan mempengaruhi perkembangan matematika pada 
anak perempuan karena matematika dianggap sebagai mata pelajaran untuk laki-laki sehingga 
mengakibatkan persepsi matematika antara laki-laki dan perempuan juga berbeda, dan akhirnya 
mengakibatkan juga pada hasil belajar matematika antara laki-laki dan perempuan. 
 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Subjek 
penelitian adalah siswa kelas VII SMP Negeri 1 Baregbeg sebanyak enam orang, yaitu 3 siswa laki-
laki dan 3 siswa perempuan. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan diperoleh pembahasan 
mengenai deskripsi kemampuan literasi matematis siswa kelas VII SMP Negeri 1 Baregbeg tahun 
ajaran 2021/2022. Tes kemampuan literasi matematis sebanyak 3 soal diberikan kepada 6 siswa 
yaitu 3 orang laki-laki dan 3 orang perempuan yang masing-masing sampel dari siswa kemampuan 
rendah, sedang dan tinggi. Dari hasil analisis data diperoleh bahwa siswa dengan kemampuan 
tinggi, sedang dan rendah ketiganya mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal literasi 
matematika. Berdasarkan analisis data, pemahaman soal literasi matematis dari setiap klasifikasi 
siswa berkemampuan rendah, sedang, tinggi perlu ditingkatkan hal ini mengingat Indonesia dalam 
penilaian PISA selalu berada pada kelompok 10 negara terbawah. Rendahnya kemampuan literasi 
matematis dapat disebabkan siswa belum terbiasa menjawab instrumen asesmen berbasis literasi 
matematis, hal ini sejalan dengan (Sampoerna Foundation) yang menyatakan sebaran soal dalam 
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ujian nasional masih sangat kontekstual, yakni penuh dengan perhitungan. Sehingga siswa banyak 
dituntut melakukan perhitungan dengan menerapkan rumus-rumus tanpa melakukan analisa, oleh 
karena itu kemampuan literasi matematis merupakan bekal bagi siswa dalam mengelola fakta 
sebagai landasan dalam mengambil keputusan terkait dengan matematika dalam kehidupannya. 

Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti kesukaran dalam 
mengerjakan soal literasi matematis dikarenakan siswa hanya menghafal rumus dan pembelajaran 
yang dibawakan oleh guru masih prosedural, hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Budiono, 2015) 
yang menyatakan guru belum memahami literasi matematis dan belum menyusun instrumen 
asesmen berdasarkan literasi matematis, serta instrumen untuk latihan dan soal ujian yang disusun 
oleh guru memiliki tingkatan kemampuan literasi matematis yang rendah. 

Ditinjau dari perspektif gender subyek laki-laki mampu mengerjakan dan menjelaskan hasil 
pengerjaan dengan tepat pada aspek ke 2 dan 3, yaitu menggunakan konsep, fakta, prosedur, dan 
penalaran matematika dan menafsirkan, menerapkan dan mengevaluasi hasil matematika, tapi tidak 
menutup kemungkinan untuk aspek no 1 subyek laki-laki mampu menyelesaikan meski dengan 
jawaban yang kurang tepat dan tidak adanya kendala saat wawancara sebagian sudah mampu 
menjelaskan hasil pengerjaan. Sedangkan subyek perempuan sudah mampu mengerjakan dan 
menjelaskan hasil pengerjaan dengan tepat namun sedikit keraguan saat wawancara. Subyek 
perempuan mampu menyelesaikan pada aspek 1 dan 3, namun terlihat pada saat wawancara 
sebagai subyek masih belum paham dan memilih diam jika tidak tau atas hasilnya. Sejalan dengan 
hasil penelitian (Setiawan dkk, 2019), bahwa kemampuan literasi matematis siswa laki-laki terlihat 
dapat menentukan langkah-langkah penyelesaian dan menarik kesimpulan dengan tepat. Pada sesi 
wawancara, mampu menjelaskan kembali langkah-langkah penyelesaian dengan yakin. 
Kemampuan literasi matematis siswa perempuan juga terlihat dari dapat menentukan langkah-
langkah penyelesaian dan menarik kesimpulan dengan baik dan dapat menjelaskan kembali 
jawaban yang sudah dituliskan saat diwawancara. Akan tetapi dalam subyek perempuan memiliki 
kecenderungan malu-malu dan kurang percaya diri akan argumennya. Sejauh ini pemahaman dari 
tiga aspek literasi matematis antara subyek laki-laki dan subyek perempuan sama dengan tidak 
adanya perbedaan kemampuan literasi matematis, sejalan dengan hasil penelitian (Martinah dkk, 
2019) yang menyatakan tidak terdapat pengaruh yang berbeda pada kategori perbedaan gender 
perempuan dan laki-laki terhadap literasi matematis peserta didik. 
 
KESIMPULAN 

1. Kemampuan peserta didik laki-laki 
Peserta laki-laki menunjukkan kemampuan literasi matematis pada kategori cukup, Peserta 
laki-laki kebanyakan mampu menjawab pertanyaan namun tidak menuliskan langkah-langkah 
dalam menyelesaikan soal yang diberikan dan peserta didik menjawab pertanyaan sebagian 
salah. 

2. Kemampuan peserta didik perempuan 
Peserta didik perempuan menunjukkan kemampuan literasi matematika pada kategori baik. 
Ketiga subyek perempuan mampu menjawab pertanyaan dengan aspek merumuskan situasi 
secara matematis, terlihat dalam pengerjaan menuliskan jawaban sesuai indikator yang 
diberikan dan mampu menjawab pertanyaan dengan baik. 
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ABSTRAK 
Dampak COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) pada mulanya sangat berpengaruh dalam sektor perekonomian, 
namun saat ini dirasakan juga pada dunia  pendidikan. Dibeberapa forum pendidikan mengharuskan mencari cara 
lain  dalam proses pembelajaran. Seperti halnya yang terjadi pada Indonesia mulai dari jenjang sekolah dasar hingga 
perguruan tinggi mengambil cara lain  pembelajaran jarak jauh secara online atau daring (dalam jaringan). Seluruh 
jenjang pendidikan yang berada di bawah kemendikbud RI dan Kemenag RI semuanya mengalami dampak negatif 
akibat virus korona, sehingga mereka “dipaksa” untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh dalam rangka mencegah 
penularan covid-19. Padahal tidak semua siswa dan mahasiswa terbiasa belajar melalui daring. Sebagai peletak 
dasar pendidikan bagi generasi muda negeri ini, siswa/i SMP Driewanti Bekasi layak untuk mendapatkan perhatian 
dalam meningkatkan prestasi belajar. Namun, pelaksanaan pembelajaran dalam jaringan ini juga perlu 
memperhatikan metode dan cara penyampaian materi khususnya untuk siswa/i di sekolah menengah pertama.  Oleh 
karena itu peneliti melakukan penelitian untuk menganalisis apakah pembelajaran jarak jauh di tengah pandemi 
covid-19 ini dapat berjalan dengan efektif di SMP Driewanti Bekasi dengan menggunakan metode penelitian 
deskriptif kualitatatif dan teknik pengumpulan data kuisioner yang diisi siswa/i melalui google form untuk mengetahui 
pendapat siswa/i tentang efektivitas pembelajaran daring di masa Covid-19. 
 
Kata Kunci: Efektivitas, pembelajaran daring, prestasi belajar 

 
PENDAHULUAN 

Lebih dari setahun pandemik COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) melanda dunia 
(Strickland & Zorpette, 2020). Namun, sampai saat ini belum diketahui pasti bagaimana virus 
penyebabnya pertama kali menyerang manusia. Beragam kajian pun dilakukan untuk memastikan 
asal virus corona. Salah satunya yang dilakukan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO (World 
Health Organization). Studi ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi bagaimana wabah 
dimulai dan mencegah pandemi terulang di masa mendatang. Dengan penyebaran virus ini yang 
semakin besar dan masif membuat pemerintah Indonesia melakukan beberapa upaya untuk 
menanggulangi wabah pandemik ini. Pemerintah pusat mengintruksikan pemerintah daerah untuk 
menyiagakan 100 rumah sakit. Kesiagaan juga dilakukan di 135 bandara dan pelabuhan 
internasional dengan memasang alat pendeteksi suhu tubuh.   

Kemampuan pada pembelajaran secara online masih banyak siswa, pengajar dan dosen 
belum mahir terutama bagi siswa, pengajar ataupun dosen yang berada pada daerah-daerah. 
Pembelajaran daring adalah pemanfaatan jaringan internet pada proses pembelajaran (Mata, 
Biomolekul, Ipa, & Bengkulu, 2020). Dengan pembelajaran jarak jauh/ daring baik siswa, pengajar 
maupun dosen mempunyai keleluasaan ketika pada pelaksanaannya (Robandi & Mudjiran, 2020). 
Adapun platform yang dapat dipakai pada pembelajaran jarak jauh ini antara lain: google classroom, 
goggle meet, zoom, Wa kelompok dan lain-lain (Mardani, 2020). Pembelajaran online pada 
pelaksanaannya membutuhkan dukungan perangkat-perangkat mobile seperti telepon pintar, tablet 
dan laptop yang dapat digunakan untuk mengakses informasi dimana saja dan kapan saja 
(Wahyuningsih, 2012). Penggunaan teknologi mobile memiliki kontribusi besar di dunia pendidikan, 
termasuk di dalamnya adalah pencapaian tujuan pembelajaran jarak jauh. 

Efektivitas pembelajaran adalah satu standar mutu pendidikan dan sering kali diukur dengan 
tercapainya tujuan, yang diperoleh setelah pelaksanaan proses belajar mengajar, yang 
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menyediakan kesempatan belajar sendiri atau melakukan aktivitas seluas-luasnya kepada siswa 
untuk belajar (Yuliansah, 2018).  

Pembelajaran jarak jauh adalah pembelajar yang direncanakan di tempat lain atau di luar 
tempatnya mengajar dan ketika proses pembelajaran tidak terjadi tatap muka langsung antara 
pengajar dan pembelajar (Wienaldi, 2021). Sehingga pembelajaran menekankan pada pembelajaran 
mandiri (self study) (Elviana, 2017) dan menggunakan teknik-teknik khusus dalam mendesain materi 
pembelajaran seperti penataan organisasi, administrasi dan metodologi khusus komunikasi melalui 
berbagai media seperti komputer, televisi, radio, telepon, internet, video dan sebagainya (Pradipta & 
Wardathi, 2018). 

Sehubungan dengan hal ini, peran media sangat dibutuhkan dalam pembelajaran dimana 
perkembangannya saat ini media bukan lagi dipandang sekedar alat bantu tetapi merupakan bagian 
yang penting dalam sistem pendidikan dan pembelajaran (Kurnia & Suyitno, 2018). Mengingat 
begitu besarnya peran media dalam pembelajaran maka penelitian ini diharapkan dapat membantu 
sekolah dalam mengukur tingkat efektifitas pembelajaran daring selama pandemi pada siswa. 
Sebagai peletak dasar pendidikan bagi generasi muda negeri ini, siswa layak untuk mendapatkan 
perhatian dalam hal pembimbingan berbagai kompetensi yang meningkatkan prestasi belajar 
mereka.  

Pembelajaran jarak jauh sangat menarik untuk dikaji dan peneliti ingin mengetahui tentang 
efektivitas pembelajaran jarak jauh, karena didalam pembelajaran jarak jauh tersebut tersimpan cara 
yang luar biasa dengan berkoloborasi dengan teknologi informatika serta internet untuk disampaikan 
kepada siswa/i SMP Driewanti Bekasi. 
 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis efektivitas pembelajaran daring (dalam jaringan) 
di SMP Driewanti Bekasi, Jawa Barat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pembelajaran jarak 
jauh yang di berikan oleh guru di SMP Driewanti Bekasi, Jawa Barat selama masa pandemi covid-19 
ini efektif dalam pelaksanaan pembelajarannya dan seluruh siswa dapat menerima seluruh materi 
yang telah diberikan oleh guru dengan baik dan dapat dipahami walau hanya menggunakan media 
online seperti Zoom Meeting, Google Classroom, WhatsApp dan media pembelajaran daring lainnya 
dan hanya di dampingi atau di awasi oleh orang tua mereka masing-masing. Penelitian ini 
merupakan penelitian deskriptif kualitatif (Maulana & Hamidi, 2020), populasi penelitian ini adalah 
siswa SMP Driewanti Bekasi, Jawa Barat dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa 
angket yang di isi oleh siswa melalui google form yang di kirimkan melalui WhatsApp Grup yang 
menghasilkan pembelajaran dalam jaringan ini juga dapat membantu serta mempermudah proses 
pembelajaran daring dan cukup efektif namun, masih memilki beberapa kendala dalam prosesnya. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah 
penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjabarkan fenomena yang terjadi pada 
subjek penelitian secara mendalam (Dida et al., 2019). Kami melakukan penelitian di SMP Driewanti 
Bekasi, Jawa Barat. Pada penelitian ini fenomena yang diamati adalah analisis pembelajaran jarak 
jauh di masa pandemi Covid-19. Populasi penelitian adalah siswa SMP Driewanti Bekasi, Jawa 
Barat kelas VII dan sampel dipilih secara acak sebanyak 20 siswa. Teknik pengumpulan data pada 
penelitian ini adalah kuisioner, dengan instrumen penelitian adalah angket yang diisi oleh siswa 
melalui Google Form. Angket yang disebar terdapat 20 pernyataan dengan indikator yaitu tanggapan 
siswa tentang metode pengajaran guru di kelas, teknik dalam pembelajaran daring, hal-hal yang 
dirasakan siswa selama pembelajaran daring dan kepatuhan dalam mentaati protokol kesehatan. 
Jenis angket berupa angket tertutup dimana angket telah terdapat jawaban alternatif yang telah 
ditentukan oleh peneliti. Angket yang digunakan untuk memperoleh data tentang pendapat siswa 
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mengenai keefektivitasan pembelajaran daring di masa pandemi Covid-19. Data hasil penelitian 
dianalisis secara deskriptif kualitatif. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Efektivitas pembelajaran daring dipengaruhi kemampuan guru dalam melakukan kegiatan 
majemen (Astuti & Prestiadi, 2020). Paling tidak ada tiga manajemen yang dilakukan guru dalam 
mengelola pembelajaran jarak jauh yaitu manajemen waktu, manajemen kelas, dan manajemen 
pembelajaran. 

1. Manajemen Waktu Kegiatan guru dalam mengatur jam pelajaran jarak jauh tidak mesti sama 
dengan jam pelajaran tatap muka langsung. Penugasan belajar dalam pembelajaran jarak 
jauh diatur oleh guru yang memungkinkan melebihi dari jam tatap muka langsung. Di sini ada 
kelonggaran waktu karena mungkin terjadi jaringan online nya kurang bersahabat, sihingga 
memerlukan waktu yang lebih dalam mengerjakan tugas.  

2. Manajemen Kelas Kegiatan guru dalam mengatur kegiatan belajar siswa di masing-masing 
kelas. Guru yang mengajar lebih dari satu kelas untuk satu mata pelajaran, maka melalui 
medua pembelajaran jarak jauh guru membuat forum kelas. Dan mata pelajaran yang 
diajarkannya, sementara dapat pula bagi guru yang menggunakan WhastApp Group (WAG) 
anggota kelasnya untuk satu mata pelajaran.  

3. Manajemen Pembelajaran Kegiatan guru dalam mengelola situasi belajar melalui 
pembelajaran jarak jauh dengan mengerjakan kuis dan soal-soal yang diberikan oleh guru. 
Guru dapat berinteraksi, menjelaskan materi secara online melalui aplikasi Zoom, melakukan 
diskusi, dialog dan tanya jawab. Dalam manajemen pembelajaran ini tentu diminta kepiawaian 
guru dan kebijaksanaan guru sehingga ritme tugas yang diberikan tidak membebani siswa. 
Seperti yang telah disinggungkan diatas, bahwa pembelajaran jarak jauh memungkinkan para 
peserta mengambil kelas kapanpun dan dimanapun. Hal ini memungkinkan mereka untuk 
menyesuaikan pendidikan dan pelatihannya dengan tanggung jawab dan komitem-komitmen 
lainnya. Seperti keluarga dan pekerjaan. Ini juga memberi kesempatan kepada para peserta 
didik yang mungkin tidak dapat belajar karena keterbatasan waktu, jarak atau dana untuk ikut 
peserta. 

Berdasarkan hasil kuisioner yang diisi oleh 20 siswa SMP Driewanti Bekasi, Jawa Barat 
diperoleh data yang disajikan dalam Tabel 1, yang berisi nomor pernyataan serta persentasenya. 

 
Tabel 1. Data hasil kuisioner siswa SMP Driewanti Bekasi, Jawa Barat  

mengenai analisis efektivitas pembelajaran daring di masa pandemi covid-19. 

No 
Pernyataan 

Selalu Sering Jarang Pernah Tidak Pernah 
Jumlah dalam % 

1 0 5 15 45 35 
2 5 15 50 30 0 
3 5 0 20 35 40 
4 5 0 40 35 20 
5 5 0 30 20 45 
6 5 5 10 45 35 
7 15 25 50 0 10 
8 10 10 30 45 5 
9 30 0 35 20 5 

10 5 15 55 20 10 
11 5 15 20 50 10 
12 15 0 35 40 10 
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13 15 15 20 25 25 
14 5 15 40 25 15 
15 25 10 45 15 5 
16 5 0 50 30 15 
17 5 0 10 15 70 
18 10 5 10 35 40 
19 5 0 10 20 65 
20 5 0 5 15 75 

 
Angket yang disebar kepada siswa secara online melalui google form yang dikirim melalui 

WhatsApp Grup kelas. Penggunaan angket ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai 
analisis efektivitas pembelajaran daring di masa pandemi covid-19. Berikut merupakan pernyataan 
dan hasil yang diperoleh di dalam angket yang diajukan kepada siswa. 

1. Selama proses pembelajaran daring, siswa cukup aktif dalam mendengarkan penjelasan 
guru. Hal ini dapat ditunjukkan dengan perolehan sebesar 45% yang berarti siswa kurang dari 
setengah kelas cukup memperhatikan penyampaian guru. 

2. Selama proses pembelajaran daring siswa jarang mengalami gangguan signal dengan 
persentase 50%. Hal tersebut mungkin saja disebabkan karena domisili siswa yang masih 
sekitaran Jabodetabek dengan setengah koresponden menyatakan jarang mengalami 
gangguan signal. 

3. Setiap pembelajaran via zoom siswa tidak pernah menyalakan vidio zoom dengan perolehan 
persentase sebanyak 40% namun masih ada siswa yang konsisten menyalakan video zoom 
selama pembelajaran daring menggunakan aplikasi zoom. 

4. Siswa jarang menjawab pernyataan guru yang di sampaikan kepada siswa. Sekitar 35% 
siswa pernah menjawab pernyataan yang guru ajukan dalam pembelajaran daring. 

5. Siswa dengan persentase 45% tidak pernah mengumpulkan tugas yang diberikan guru 
melalui luring (luar jaringan) hal ini disebabkan karena pengumpulan tugas dapat dilakukan 
secara digital dan dapat dikumpulkan secara kolektif dengan teman yang lainnya. 

6. Tidak sampai setengah koresponden yaitu 45% yang pernah fokus mendengar semua 
penjelasan guru, lainnya konsentrasi siswa buyar karena kondisi pembelajaran daring yang 
dilakukan di rumah masing-masing siswa yang berbeda-beda situasi dan kondisinya. 

7. Jarang penjelasan yang guru sampaikan membuat suasana  menjadi jenuh. Hal ini didapat 
perolehan suara sebanyak 50%. 

8. 45% siswa antusias mendengarkan penjelasan guru yang disampaikan dengan metode video. 
9. Sebanyak 35% siswa diberikan kesempatan oleh guru berdialog dengan teman-teman selama 

pembelajaran daring. 
10. Menurut pengakuan 55% siswa, guru jarang memberikan metode pembelajaran yang 

menyenangkan selama pembelajaran daring berlangsung. Siswa mengalami kebosanan 
karena terlalu lama melakukan aktivitas kegiatan belajar mengajar dengan daring. 

11. Setengah atau 50% dari koresponden menyatakan bahwa penjelasan guru, dapat di pahami 
dengan baik selama pembelajaran berlangsung. 

12. Siswa pernah diberi kesempatan untuk merenggangkan badan oleh guru saya apa bila saya 
kelelahan duduk dengan persentase 40%. 

13. Selama pembelajaran daring berlangsung, siswa jarang diberi izin oleh guru untuk pergi ke 
kamar mandi untuk buang air kecil dengan perolehan persentase 25%. 

14. Siswa jarang mengalami kelelahan selama pembelajaran daring berlangsung, hal ini 
dimungkinkan karena pembawaan guru dalam menyampaikan materinya walau secara daring 
tidak membosankan dan tidak membuat siswa merasa lelah. 
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15. Guru jarang memberikan tugas dan dikumpulkan melalui luring dalam waktu yang singkat. 
Guru sangat memahami kondisi siswa dengan pembelajaran daring dengan penerapan 
pembatasan social berskala besar membuat siswa untuk tidak berkumpul dan menyerahkan 
tugas secara luring. 

16. Sebanyak 50% koresponden menyatakan bahwa tugas yang di berikan guru jarang terlalu 
banyak. 

17. Perolehan persentasi sebanyak 70% siswa menyatakan bahwa guru tidak pernah mengabsen 
siswa sejak awal pembelajaran di mulai di SMP Driewanti Bekasi, Jawa Barat. 

18. 40% siswa menyatakan bahwa guru tidak pernah memberikan pengarahan, mengenai 
mekanisme pembelajaran via daring. Namun demikian, guru tetap memberikan informasi 
tentang mekanisme pembelajaran via daring dengan adanya pendapat siswa. 

19. Guru tidak pernah memberikan pengarahan agar mematuhi portokol kesehatan, setelah 
pembelajaran via daring berakhir dengan perolehan suara dari 65% siswa. 

20. Koresponden sebanyak 75% menyatakan bahwa tidak pernah mematuhi portokol kesehatan 
dalam lingkungan keluarga dan mengingatkan anggota keluarga untuk mematuhi portokol 
kesehatan karena aktivitas anggota keluarga dengan mobilitas yang terbatas. 

Berdasarkan pernyataan pada nomor 1 dan 3 siswa merasa kurang puas dalam mengikuti 
pembelajaran daring dengan perolehan persentase sekitar 45%. Terbukti dengan aktivitas siswa 
ketika pembelajaran daring banyak yang tidak menyimak penjelasan guru ketika menyampaikan 
materi pelajaran serta tidak mengaktifkan video pada zoom, hal ini menjadi indikasi bahwa siswa 
tidak serius dalam melaksanakan pembelajaran daring. Selanjutnya pada pernyataan nomor 4 dan 6 
membuktikan siswa yang kurang fokus dalam menyimak penjelasan materi yang diajarkan oleh guru 
secara daring dengan kurangnya antusias siswa dalam menjawab pernyataan-pernyataan yang 
diajukan guru selama daring. Kemudian pernyataan nomor 7 dan 8, siswa merasakan kejenuhan 
selama pembelajaran daring serta antusias siswa yang menurun ketika guru menjelaskan materi 
melalui video pembelajaran selama daring. Guru dinilai sebagian siswa menjelaskan materi dengan 
baik dengan menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan. Hal tersebut dapat dilihat 
dari perolehan persentase lebih dari 50% pada pernyataan nomor 10 dan 11. 

Berdasarkan pada pernyataan nomor 2 terkait konektivitas signal selama daring, sebagian 
siswa menyatakan tidak menemui kendala yang berarti. Hal ini memungkinkan karena daerah 
jangkauan guru dan siswa masih area Jabodetabek dan jaringan operator yang didapatkan oleh 
siswa tercukupi berkat bantuan kuota pembelajaran untuk siswa dari pemerintah pusat. Sehingga 
siswa tidak ada alasan terkendala kekurangan kuota internet. Ditambah lagi kepemilikan gawai oleh 
masing-masing siswa membuat pembelajaran daring tidak menemui kendala penyampaian 
sambungan internetnya. 

Berdasarkan pernyataan nomor 5, 15 dan 16 koresponden menyatakan tidak terbebani 
adanya tugas yang dikumpulkan secara luring (luar jaringan). Hampir setengah kelas siswa 
mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru selama daring, kemudian jika ada tugas yang 
dikumpulkan secara luring, siswa merasakan tidak terbebani karena siswa dapat menggunakan jasa 
pengantaran tanpa harus melanggar protokol kesehatan dan juga program pembatasan social 
berskala besar atau PSBB yang dicanangkan pemerintah daerah.  

Berdasarkan pernyataan nomor 12, 13 dan 14 siswa masih diizinkan untuk beristirahat 
sejenak sekadar merenggangkan badan dan memberikan izin siswa untuk pergi ke toilet. Hal ini 
dilakukan guru karena melihat kebosanan siswa selama pembelajaran daring. Dengan pemberian 
izin tersebut setidaknya dapat mengurangi kejenuhan yang dialami siswa. Sebagai seorang pendidik 
diperlukan kepekaan dalam lingkungan sekitar terutama kondisi siswanya. 

Berdasarkan pernyataan nomor 17 dan 18 menyatakan bahwa 70% siswa tidak dipanggil 
untuk absensi satu persatu selayaknya kebiasaan yang terjadi saat pembelajaran di sekolah. Siswa 
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hanya cukup mengisi presensi google form yang diberikan guru melalui whatssapp grup. Hal ini 
tentunya memudahkan kerja guru namun terdapat kekurangan pada perhatian guru untuk intens 
dekat dengan siswanya. 
  Berdasarkan pernyataan nomor 19 dan 20 sebanyak 65% siswa yang tidak memperhatikan 
pada saat guru memberikan pengarahan agar siswa mematuhi protokol kesehatan setelah 
pembelajaran daring berakhir. Hal tersebut sangatlah penting mengingat penyebaran virus korona 
sangat berbahaya. Sebanyak 75% siswa abai dalam pelaksanaan prokes di dalam keluarga. Perlu 
adanya perhatian dan pendampingan khusus bagi siswa dalam sosialisasi bahaya covid-19.  
 Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa selama pembelajaran daring siswa berusaha 
untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik walaupun terdapat beberapa kendala seperti 
ganguan signal, diharuskannya on camera selama daring, kurangnya variasi dalam penyampaian 
materi pembelajaran, keterbatasan siswa dalam beraktivitas selama daring dan kurangnya 
pemahaman siswa akan sosialisasi tentang kepatuhan protokol kesehatan. Sehingga membuat 
pembelajaran daring selama pandemi ini kurang efektif sehingga berakibat pada kurangnya 
pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran dan hasil belajar siswa.  
 
KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa dampak dari 
pandemi covid-19 saat ini memberikan kontribusi cukup besar pada dunia pendidikan, karena 
dengan mewabahnya covid-19 ini kegiatan belajar mengajar yang biasanya dilakukan secara tatap 
muka diubah menjadi pembelajaran jarak jauh dari rumah. Sehingga menyebabkan ketidakefektifan 
pembelajaran daring bagi siswa terutama di SMP Driewanti Bekasi, Jawa Barat. Perlu adanya 
langkah dan solusi untuk kemajuan pendidikan di Indonesia di tengah wabah pandemik covid-19. 
Besar harapan, dengan kondisi pembelajaran daring dapat meningkatkan kreativitas dan keahlian 
baik guru dan siswa dalam menggunakan teknologi beserta aplikasinya. 
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ABSTRAK 
Terdapat empat hal yang mendorong seseorang untuk berfilsafat yaitu rasa ingin tahu, ketidakpuasan, keraguan dan 
ketakjuban.Adanya kemampuan abstraksi matematik yang rendah adalah kurangnya aktivitas siswa dalam mengenali 
mengkonstruksi suatu objek matematika sehingga mengakibatkan kemampuan matematika rendah. Pada penelitian ini 
membahas mengenai aktivitas siswa dalam mengenali segitiga yang mengelompokkannya dalam panjang sisi, besar 
sudut, ukuran gambar, posisi gambar dan sebagainya. Pada pengengelompokan ini maka siswa harus mengetahui dulu 
panjang sisi dan bagaimana penyelesaian dalam mencari sisi dengan menggunakan teorema pythagoras. Berdasarkan 
hasil analisis, peran pythagoras dalam kemampuan mengabstraksi matematika terlihat dari cara mengkonstruksi 
aktivitas siswa dalam mengenali segitiga, dari berbagai model segitiga, Pengelompokkan berdasarkan kesamaan-
kesamaan yang dimilikinya. Sedangkan pertimbangan yang digunakan untuk mengelompokkan adalah panjang sisi, 
besar sudut, ukuran gambar, posisi gambar dan sebagainya. Untuk pengengelompokan ini maka siswa harus 
mengetahui dulu panjang sisi dan bagaimana penyelesaian dalam mencari sisi dengan menggunakan berbagai macam 
cara mengkonstruksi teorema pythagoras sesuai dengan permasalahan yang ditanyakan. 
 
Kata Kunci:  Pythagoras, Rumus segitiga, Abstraksi Matematis 

 
PENDAHULUAN 

Filsafat berasal dari bahasa yunani yaitu Philos yang berarti cinta, senang, suka, dan Sophia 
berarti pengetahuan, hikmah dan bijaksana (Nurgiansah, 2020;Prana Bhakti & Ulfa, 2020). Empat 
hal yang dapat mendorong orang dalam berfilsafat yaitu keraguan, ketidakpuasan, hasrat dan 
ketakjuban (Sukardojo, 2000). Sedangkan filsafat matematika yaitu cabang filsafat yang bertujuan 
untuk merenungkan dan menjelaskan sifat dari matematika (Ernest et al., 2016). Pandangan 
absolutis tentang kebenaran matematika mutlak dan matematika adalah salah satu ilmu 
pengetahuan yang tidak diragukan serta bersifat objektif, hal ini berlawanan dengan pendapat 
Fallbilis yang menerangkan kebenaran matematika tidak mutlak dan tidak pernah bisa dianggap 
sesuatu yang yang tidak perlu ada revisi dan koreksi (Ernest, P.1991). Kebenaran merupakan kata 
“benda” namun jangan mencari benda dalam kebenaran karena hasilnya tidak akan ada hasilnya 
(Wahana, 2008). Menurut ahli filsafat Relativisme (Pluralisme) kebenaran itu adalah relatif, 
kebenaran dapat menjadi benar dan masih pula tergantung kepada pemikiran, perasaan, hawa 
nafsu. 

Salah satu tokoh filsafat relativisme (Pluralisme) adalah Pythagoras. Pythagoras adalah 
seorang  matematikawan yang terkenal dengan teoremanya dan lebih dikenal dengan bapak 
bilangan. Salah satu peninggalan pythagoras adalah kuadrat hypotenusa dari suatu segitiga siku-
siku adalah sama dengan jumlah kuadrat dari kaki-kakinya (sisi-sisi siku-sikunya). Pengaruh ide 
phytagoras dilaksanakan pula oleh plato dan semua filsuf dari barat. 

Pada pembelajaran matematika perlu dikembangkan kemampuan berpikir matematis, tujuan 
tersebut tercantum dalam Permendiknas Nomor 20 tahun 2006 tentang tujuan pembelajaran 
matematika di sekolah adalah agar siswa mampu mengembangkan kemampuan pemahaman 
matematis, penalaran matematis, pemecahan masalah dan komunikasi matematis. Sementara 
kemampuan berpikir matematis tercermin dalam lagkah-langkah pembelajaran untuk mencapai 
kompetensi dasar dan kompetensi inti yang dapat teridentifikasi pada sikap, pengetahuan dan 
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keterampilan. Pembelajaran tidak lepas dari pembelajaran bermakna, proses belajar matematika 
akan lebih mudah dipahami jika pengetahuan tersebut bermakna (Freudental, 1991) proses belajar 
matematika akan menjadi bermakna bagi siswa.perlunya memahami matematika secara 
komprehensif dimana matematika tidak hanya dipandang sebagai konsep semata. Konteks 
matematika adalah penyelesaian soal cara penggunaan matematika yang digunakan dalam 
kehidupan sehari-hari (Puspaningtyas, 2019).  

Pada bidang matematika penelitian kemampuan abstraksi belum banyak dilakukan 
sehingga kemampuan abstraksi masih rendah, fakta rendahnya kemampuan abstraksi presentasi 
PISA bahwa tahun 2000 peringkat urutan 10 besar terbawah, menunjukan 33,1 % kemampuan 
siswa indonesia hanya bisa mengerjakan soal jika dipertanyakan dari soal kontekstual diberikan 
secara tepat (Wijaya, 2012). Berdasarkan rendahnya kemampuan berpikir matematik perlu 
dikembangkan. Dalam kemampuan berpikir matematika dalam membahas materi segtiga 
dipengaruhi oleh ahli filsafat Pythagoras yang lebih dikenal dengan teorema Pythagoras.  

Filsafat matematika pada dasarnya adalah pemikiran relatif terhadap matematika. 
Matematika menjadi suatu pokok soal yang dipertimbangkan secara cermat dan dengan penuh 
perhatian. Pemikiran filsafat juga bersifat reflektif dalam arti menengok diri sendiri untuk memahami 
bekerjanya budi itu sendiri. Teorema Phytagoras merupakan sebuah aturan matematika yang bisa 
dipakai dalam menentukan panjang salah satu sisi dari suatu segitiga siku-siku. Perlu diingat dari 
teorema ini yaitu teorema hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Maka dari itu tidak dapat 
digunakan untuk menentukan sisi dari sebuah segitiga lain yang tidak berbentuk siku-siku. Teorema 
pythagoras masuk ke dalam salah satu materi dalam mata pelajaran matematika dasar yang 
mempunyai perluasan serta manfaat yang sangat banyak. 

Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini akan mendeskripsikan peran teorema 
pythagoras dalam kemampuan berpikir abstraksi. 
 
METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dengan menyajikan gambaran berdasarkan 
studi pustaka, artikel, buku, serta beberapa pendapat para ahli filsafat matematika yang 
dikembangkan berdasarkan latar belakang penelitian. Dikumpulkan kemudian dianalisis berdasarkan 
data yang ada. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pythagoras 

Pythagoras adalah bapak filsafat yang dikenal karena teorema pythagoras. Lebih dikenal 
dengan nama bapak bilangan. Disebut bapak bilangan karena menurutnya segala sesuatu 
berhubungan dengan bilangan matematika, serta segala sesuatu di ukur dengan bilangan 
matematika. Pythagoras selain sebagai bapak ahli bilangan juga dikenal sebagai ahli musik. 
Phytagoras lahir di Samos dan merupakan keturunan terpandang. Pada masa itu pemimpin tirani 
merampok dan tidak menghiraukan iundang-undang dan membunuh saudara sendiri. Samos juga 
merupakan tempat lahirnya Thales (Ali Maksum, 2011).  

Pythagoras menjadi terkenal setelah mendirikan sebuah kelompok, “the Brotherhood of 
Pythagoreans”(Persaudaraan ilmu Pythagoras), yang dikhususkan untuk mempelajari 
matematika. Kelompok ini sangat dikultuskan sebagai simbol, ritual dan doa. Selain itu, Pythagoras 
percaya bahwa “Banyak aturan alam semesta,” dan ilmu Pythagoras memberikan nilai numerik 
untuk banyak objek dan gagasan. Nilai-nilai numerik, pada gilirannya, dihubungkan dengan nilai 
mistik dan spiritual. Dengan sifatnya yang pasti dan eksak mengakibatkan matemat dianggap 
sesuatu yang ideal, matematika beranggapan bahwa pikiran lebih utama daripada indera, intuisi 
ketimbang observasi. Bentuk filsafat bermula dari pythagoras yang menyebutkan jika dunia indrawi 
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tidak bersesuaian dengan matematika maka yang disalahkan adalah dunia indrawi, carilah metode 
yang kian mendekati ideal para matematisasi (Bertrand Russell, 2007). Ilmu angka dan ilmu bentuk 
adalah satu-satunya ilmu pasti (pure mathematics) ( Hakim, Atang & Ahmad, 2008). 

Menurut Pythagoras, bilangan merupakan anasir penyusunan segala macam bentuk dan 
perhubungan. Benda-benda itu merupakan imitasi dari bilangan-bilangan yang mengubah materi 
menjadi bentuk adalah bilangan. Oleh karena itu, segala bentuk ditentukan oleh angka. Bilangan 
merupakan dasar dari segalanya, maka apabila memperoleh angka yang benar, kita akan 
memperoleh kebenaran sesuatu (Hadiwijono, H. 1994). Selanjutnya, menurut Pythagoras, bilangan-
bilangan itu dapat digolongkan menjadi dua kelompok yang paling berlawanan, ada bilangan ganjil 
dan ada bilangan genap, ada bilangan berhingga ada pula bilangan tak terhingga. 

Pythagoras juga dikenal baik sebagai penemu hukum geometri atau teorema yang berguna 
untuk menentukan panjang sisi miring dalam segitiga. Panjang sisi miring (hipotenusa) pada segitiga 
siku-siku menurut teorema Pythagoras ditentukan oleh perhitungan akar dari penjumlahan hasil 
kuadrat dari kedua sisi yang lain. Pythagoras “Dalam segitiga siku-siku, jumlah kuadrat sisi siku-siku 
sama dengan kuadrat sisi miring itu yang selalu digunakan (Epping, A o.f.m,dkk, 1983). Teorema 
yang sederhana ini berlaku umum dan menjadi dasar perkembangan geometri Non-Euclid. Teorema 
Pythagoras ini juga menjadi inspirasi awal baik bagi Einstein dalam menyusun teori relativitas umum 
maupun bagi seluruh fisika modern yang mencoba menyusun teori terpadu melalui manifestasi 
ruang-waktu geometri (Russell, 2007).  
 
Kemampuan Abstraksi Matematis 

Menurut kamus Bahasa Indonesia (KBBI, 2015) abstraksi berasal dari kata proses atau 
perbuatan memisahkan. Sedangkan menurut Kamus Oxford (OALD, 2015) abstraksi didefinisikan 
sebagai tindakan atau proses mempertimbangkan sesuatu. Sedangkan menurut (Wiryanto, 2014) 
mempunyai dua arti, yaitu proses melukiskan suatu situasi, dan konsep sebagai hasil dari sebuah 
proses. Langkah dasar dalam menciptakan konsep-konsep baru dan sering muncul gagasan baru. 
Berdasarkan pengertian maka dapat disimpulkan bahwa abstraksi matematis adalah kegiatan untuk 
membangun atau mengkonstruksi objek matematika yang bersifat abstrak menjadi struktur yang 
baru (Ferrari, 2003; Hershkowitz, et al. 2001).  

Abstraksi dalam matematika adalah proses memperoleh konsep matematika dan 
menghilangkan kebergantungan kepada dunia nyata merumuskan konsep-konsep dasar matematika 
(Shulhany, dkk, 2003). Menurut Piaget (Gray dan all, 2007) terdapat tiga bentuk abstrak yaitu 
Abstraksi Empiris, Abstraksi Empiris semu, dan Abstraksi reflektif. Abstraksi Empiris proses 
memperoleh pengetahuan berdasarkan sifat-sifat dari berbagai objek dan berdasarkan pengalaman-
pengalaman yang muncul. Abstraksi semu merupakan abstraksi memfokuskan pada perlakuan 
khusus menemukan sifat-sifat objek berdasarkan membayangkan suatu tindakan. Abstraksi Reflektif 
memfokuskan pada ide tentang tindakan pada objek tematik pada pemikiran asimilasi yang 
berkaitan dengan kategori operasi mental dan abstraksi terhadap objek mental. Menurut (Hasanah, 
2010) terdapat beberapa karakteristik dari Abstraksi yaitu: 
1) Mengidentifikasi karakteristik melalui pengalaman langsung 
2) Mengidentifikasi berdasarkan objek yang diimajinasikan 
3) Membuat generalisasi 
4) Mempresentasikan gagasan matematik dalam bahasa dan simbol-simbol 
5) Melepaskan sifat-sifat kebendaan 
6) Membuat hubungan antar proses atau konsep untuk membentuk suatu pengertian baru 
7) Mengaplikasikan konsep 
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Peranan Pythagoras dalam kemampuan mengabstraksi Segi Tiga 
Dalam mengabstraksi segitiga dimulai dari mengenali segitiga, ciri-ciri segitiga dan 

pengertian segitiga, kemudian untuk mengetahui hubungan konstruksi segitiga ciri-ciri yang dimiliki 
segitiga dirangkai berdasarkan jenis segitiga yang diketahui. Pada aktivitas mengenali segitiga, 
Siswa diberikan beberapa model dari segitiga, ia mampu untuk mengelompokkan berdasarkan 
kesamaan-kesamaan yang dimilikinya dari beberapa model segitiga itu. Sedangkan pertimbangan 
yang digunakan untuk mengelompokkan adalah panjang sisi, besar sudut, ukuran gambar, posisi 
gambar dan sebagainya. Untuk pengelompokan ini maka siswa harus mengetahui dulu panjang sisi 
dan bagaimana penyelesaian dalam mencari sisi dengan menggunakan teorema pythagoras.  

Dalam tahap mengkonstruksi segitiga menggunakan tripel Pythagoras yang berisi angka-
angka. Triple Pythagoras adalah hubungan sisi tegak lurus dengan ketiga siku-sikunya. Proses 
mengkonstruksi pythagoras pada hubungan ini telah dikenal sejak zaman Babilonia dan Mesir kuno, 
tripel Pythagoras yang berisi angka-angka. Bentuk tripel pythagoras adalah sebagai berikut. 

𝑎2 + 𝑏2 = 𝑐2 

Pada teorema Pythagoras ada yang disebut dengan Primitive Tripel Pythagoras. Menurut 
(Afaf, 2016) menyebutkan bahwa Primitive Tripel Pythagoras adalah gagasan tentang triple segitiga 
yang membahas tentang pythagoras sedemikian hingga ketiga panjang sisi segitiga siku-siku 
tersebut faktor pembagi bersama terbesarnya adalah 1 dengan ciri hypotenusa harus merupakan 
jumlah kuadrat dari bilangan asli. 

Konstruksi selanjutnya adalah cara mengkonstruksi dengan Square Root Spiral, berikut 
disajikan Gambar mengenai konstruksi dari Square Root Spiral. Spiral dimulai dengan segitiga siku-
siku sama kaki, dengan masing-masing kaki memiliki panjang satuan. Segitiga siku-siku lainnya 
terbentuk, sebuah segitiga siku-siku auto median dengan satu kaki menjadi sisi miring dari segitiga 
sebelumnya (dengan panjang 2) dan kaki lainnya memiliki panjang 1; panjang sisi miring segitiga 
kedua ini adalah 3. Proses kemudian berulang; segitiga ke-i pada barisan tersebut adalah segitiga 
siku-siku dengan panjang sisi i dan 1, dan dengan sisi miring i + 1. Misalnya, segitiga ke-16 memiliki 
sisi berukuran 4 (=√16), 1 dan sisi miring 17. Dapat dilihat Tabel 1 tentang definisi root spiral. 

 

 
Gambar 1 Pythagoras Root Spiral 
 

Selain dengan menggunakan abstraksi root spiral siswa dapat menggunakan kemampuan 
abstraksi matematis nya dengan pembuktian secara umum dengan manipulasi aljabar dengan 
menggunakan segitiga siku-siku yang kongruen  
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Gambar 2 Segitiga kongruen 

Gambar 2 merupakan bujur sangkar dengan sisi c. yang dibentuk dari segitiga kongruen 
tersebut maka apabila soal tersebut berubah menjadi soal yang membahas mengenai bujur sangkar 
maka dapat di gunakan manipulasi aljabar. 

Dengan menghitung luas bujur sangkar dapat diperoleh : 
 

(a + b ) = c2 + 4. ½ ab 
a2 + 2ab + b2           = c2 + 2 ab 
a2 + b2                      =            c2 

Selanjutnya apabila siswa dihadapkan kepada gambar yang lain maka siswa tersebut juga 
harus dapat mengabstraksikan kemampuannya dengan berbagai macam konsep yang diketahui. 
Salah satunya adalah dengan menggabungkan teorema pythagoras dengan manipulasi bukti Euclid.  

 
Gambar 4   manipulasi bukti Euclid 

 
DBQE = NLBD…Kedua bangun Kongruen 
 = MLBC…alas sama-sama BL dengan tinggi tetap BD 
 = SRBC…alas sama-sama BC dengan tinggi tetap BR 
 = a2 
ADEP = KNDA…kedua bangun kongruen 
 = KMCA…alas sama-sama AK dengan tinggi tetap AD 
 = UTCA…alas sama-sama AC dengan tinggi tetap AU 
 = b2 
c2  = BDQE + ADEP 
 = a2     +    b2 

                          
Aktivitas merangkai ciri-ciri yang sama pula siswa bisa mengabstraksikan kemampuannya 

ketika menemukan persoalan yang berkaitan dengan segitiga,  maka dapat dikatakan siswa dapat 
mengkonstruksi teorema pythagoras dalam berbagai macam ide.   
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KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil analisis diatas maka peran pythagoras dalam kemampuan mengabstraksi 

matematika terlihat dari cara mengkonstruksi aktivitas siswa dalam Aktivitas mengenali segitiga, dari 
berbagai model dari segitiga, Pengelompokkan berdasarkan kesamaan-kesamaan yang dimilikinya 
dari beberapa model segitiga itu. Sedangkan pertimbangan yang digunakan untuk mengelompokkan 
adalah panjang sisi, besar sudut, ukuran gambar, posisi gambar dan sebagainya. Untuk 
pengelompokan ini maka siswa harus mengetahui dulu panjang sisi dan bagaimana penyelesaian 
dalam mencari sisi dengan menggunakan berbagai macam cara mengkonstruksi teorema 
pythagoras sesuai dengan permasalahan yang ditanyakan. 
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ABSTRAK 
Berkaitan dengan pembelajaran, pemanfaatan teknologi informasi dalam e-learning tidak hanya pendidik yang terampil 
memanfaatkan teknologi untuk pembuatan bahan ajar akan tetapi diperlukan suatu rancangan agar dapat melaksanakan 
pembelajaran dengan efektif. Aspek pengelolaan pembelajaran e-learning yaitu perencanaan pembelajaran. 
Perencanaan pembelajaran pada dasarnya merupakan gambaran mengenai beberapa aktivitas dan tindakan yang akan 
dilakukan pada saat berlangsungnya proses pembelajaran. Aplikasi perencanaan pembelajaran berbasis e-learning 
memuat rencana, perkiraan, dan gambaran umum kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan jaringan komputer, 
baik intranet maupun internet. Lingkup perencanaan pembelajaran meliputi empat komponen utama, yaitu tujuan, materi 
atau bahan ajar, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Faktor yang mempengaruhi belajar, salah satunya adalah cara 
belajar. Belajar tanpa memperhatikan teknik dan model pembelajaran akan memeproleh hasil yang kurang memuaskan. 
Dalam kegiatan belajar mengajar, model pembelajaran sangat diperlukan. Pada masa pandemi seperti saat ini, model 
pembelajaran yang memadai adalah model pembelajaran e-learning. Oleh karena itu, tujuan dari artikel ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh media e-learning zoom meeting dalam pembelajaran matematika.  
 
Kata Kunci:  E-learning, Zoom Meeting, Pembelajaran Matematika 

 
PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan usaha membina dan mengembangkan kepribadian manusia baik 
jasmani ataupun rohani. Menurut beberapa ahli mengartikan pendidikan adalah suatu proses 
pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam mendewasakan 
melalui pengajaran dan pelatihan. Pendidikan juga merupakan suatu usaha untuk mewujudkan 
suasana pembelajaran dan pengembangan diri baik secara fisik maupun non fisik yang dapat 
diterapkan dilingkungan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Matematika merupakan ilmu 
yang menjadi dasar dari perkembangan ilmu pengetahuan yang lain. Mengingat peran ilmu 
matematika yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, maka kualitas pemikiran siswa dalam 
mata pelajaran ini perlu ditingkatkan.  

Kemajuan teknologi yang berkembang sangat pesat secara tidak langsung telah 
mempengaruhi segala aspek kehidupan manusia, baik dalam bidang politik, ekonomi,  budaya, 
bahkan dalam bidang pendidikan. Kemajuan teknologi telah memungkinkan terjadinya lingkungan 
belajar global  yang berhubungan dengan jaringan yang menempatkan siswa di tengah-tengah 
proses pembelajaran. Pembelajaran berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi akan mendukung 
semua materi pembelajaran siswa di sekolah terutama dalam mata pelajaran matematika. Dalam 
perspektif dunia pendidikan, matematika dipandang sebagai pelajaran yang sulit dan membosankan 
oleh sebagian besar siswa. Hal ini berpengaruh terhadap rendahnya pencapaian hasil belajar siswa 
pada mata pelajaran matematika. Secara umum ada dua faktor yang mempengaruhi dalam proses 
belajar siswa, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal seperti faktor fisiologis 
(kesehatan tubuh), psikologis (minat, bakat, intelegensi, emosi, kelelahan, dan cara belajar). 
Sedangkan faktor eksternal seperti lingkungan dan instrumental seperti guru, kurikulum, model 
pembelajaran, serta media pembelajaran (Nisa et al., 2021). 

Sejak pandemi covid 19 melanda Indonesia, proses pembelajaran mengalami perubahan 
yang sangat signifikan. Pembelajaran yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka, kini harus 
dilakukan secara online. Hal ini menjadi tantangan yang berat untuk lembaga pendidikan, khususnya 
untuk seorang guru. Tanggung jawab seorang guru sangat besar, salah satunya adalah 
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merencanakan dan melaksanakan pengajaran terhadap siswa. Untuk itu, e-learning bisa menjadi 
solusi  agar proses pembelajaran tetap berjalan. E-learning adalah sebuah model pembelajaran 
dimana siswa dan guru menggunakan bantuan internet dan teknologi informasi dalam proses belajar 
mengajar. Pembelajaran yang disusun dengan tujuan menggunakan sistem elektronik atau 
komputer sehingga mampu mendukung proses pembelajaran (Michael, 2013:27). Pembelajaran 
daring (online) berpotensi menjadi keuntungan atau kerugian dalam pembelajaran matematika yang 
berkarakter logis, kritis dan sistematis (Anwaril, 2021). Keuntungan dari pembelajaran daring 
tersebut terdapat pada sisi waktu, tempat dan keluasan kelas, dan adapun kerugiannya adalah 
ketidaksiapan guru dan siswa  yang berpotensi memunculkan kecemasan baru yang belum pernah 
terjadi selama pembelajaran tatap muka.  Untuk memudahkan kegiatan belajar mengajar  tersebut 
pendidik dan peserta didik dapat menggunakan beberapa aplikasi pendukung kegiatan belajar 
mengajar salah satunya media  zoom meeting. Zoom  merupakan aplikasi yang menyediakan 
layanan konferensi jarak jauh dengan menggabungkan konferensi video, pertemuan online, obrolan, 
hingga kolaborasi seluler. 
 
METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini merupakan penelitan kepustakaan (library research) atau yang sering 
disebut juga dengan kajian literatur (literature review) yaitu serangkaian penelitian yang berkaitan 
dengan metode pengumpulan data pustaka atau penelitian terkait model pembelajaran e-learning. 
Adapun sifat dari penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu pemaparan secara teratur data yang 
telah diperoleh, kemudian diberikan penafsiran dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik 
oleh pembaca. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder 
merupakan data yang diperoleh bukan dari pengamatan langsung. Akan tetapi data tersebut 
diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Sumber data 
sekunder yang dimaksud yaitu beberapa jurnal yang berkaitan dengan model pembelajaran e-
learning dan zoom meeting.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Pembelajaran Matematika 

Pembelajaran adalah suatu usaha yang sengaja melibatkan dan menggunakan 
pengetahuan profesional yang dimiliki guru untuk mencapai tujuan kurikulum. Pembelajaran 
adalah suatu aktivitas yang dengan sengaja dilakukan untuk memodifikasi berbagai kondisi 
yang diarahkan agar tercapai suatu tujuan, yaitu tercapainya tujuan kurikulum. Pembelajaran 
diartikan sebagai hasil dari memori, kognisi dan metakognisiyang berpengaruh terhadap 
pemahaman. 

Pembelajaran matematika merupakan suatu proses belajar mengajar yang mengandung 
dua jenis kegiatan yang tidak dapat dipisahkan. Kegiatan tersebut adalah belajar dan mengajar. 
Dapat dikatakan bahwa pembelajaran matematika adalah suatu proses belajar atau proses 
interaksi antara guru dan siswa yang melibatkan pengembangan pola pikir siswa dalam 
memahami atau memecahkan masalah yang ada sehingga siswa diharapkan mampu untuk 
mengaplikasikan kedalam kehidupan sehari-hari.  

Adapun tujuan pembelajaran matematika menurut Kementerian Pendidikan dan  
Kebudayaan (Kemendikbud, 2017) sebagai berikut:  

1. Memahami konsep matematika yang mencakup kompetensi dalam menjelaskan 
implikasi antar konsep dan menggunakan algoritma secara luwes, akurat, efisien, dan 
tepat dalam menyelesaikan masalah.   

2. Menggunakan pola sebagai penyelesaian masalah berdasarkan fakta atau data yang 
ada. 
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3. Menggunakan manipulasi matematika, baik dalam penyederhanaan maupun 
menganalisis unsur yang ada dalam pemecahan masalah dalam konteks matematika 
maupun luar matematika. 

4. Memiliki sikap menghargai manfaat matematika dalam kehidupan dengan cara 
perhatian, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan minat dalam mempelajari 
matematika. 

5. Memiliki perilaku dan sifat yang sesuai dengan nilai matematika seperti konsisten, 
menghormati pendapat orang lain, kerja sama, adil, jujur, teliti, cermat, dan 
berkemauan untuk saling berbagi dengan orang lain.   

Berdasarkan penjelasan tujuan pembelajaran di atas, maka dapat disimpulkan  bahwa 
pembelajaran matematika adalah kegiatan interaksi antara guru dan siswa, maupun siswa 
dengan siswa. 

B. E-learning 
Pembelajaran e-learning merupakan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi internet 

untuk menyampaikan materi dengan cakupan yang luas. E-learning merupakan strategi sekolah 
untuk menghadapi persaingan kualitas pendidikan. Adanya e-learning memungkinkan 
terjadinya proses pendidikan tanpa melalui tatap muka langsung dan pengembangan ilmu 
pengetahuan kepada pelajar dan mahasiswa bisa dilakukan dengan mudah.  

E-learning mempunyai ciri-ciri yaitu : 
a) Memiliki konten yang relevan dengan tujuan pembelajaran; 
b) Menggunakan metode instruksional, misalnya penyajian contoh dan latihan soal untuk 

meningkatkan pembelajaran; 
c) Menggunakan elemen-elemen media seperti kata-kata dan gambar-gambar untuk 

menyampaikan materi pembelajaran; 
d) Memungkinkan pembelajaran langsung berpusat pada pendidik (synchronous elearning) 

atau di desain untuk pembelajaran mandiri (asynchronous elearning); 
e) Membangun pemahaman dan keterampilan yang terkait dengan tujuan pembelajaran 

baik secara perseorangan atau meningkatkan kinerja pembelajaran kelompok. 
Menurut Siahaan (2004) bahwa fungsi pembelajaran elektronik atau e-learning terhadap 

kegiatan pembelajaran di dalam  kelas (classroom instruction) memiliki tiga fungsi, yaitu : 
a) Suplemen (tambahan) 

E-learning dikatakan berfungsi sebagai suplemen atau tambahan jika peserta didik 
memiliki kebebasan memilih, apakah akan memanfaatkan materi pembelajaran 
elektronik atau tidak. Dalam hal ini tidak ada kewajiban atau keharusan bagi peserta 
didik untuk mengakses materi pembelajaran elektronik. Sekalipun sifatnya opsional, 
peserta didik yang memanfaatkannya tentu akan memiliki tambahan pengetahuan atau 
wawasan. 

b) Komplemen (pelengkap) 
E-Learning dikatakan sebagai pelengkap jika materi pembelajaran elektronik 

diprogramkan untuk melengkapi materi pembelajaran yang diterima peserta didik di 
dalam kelas.E-learning sebagai komplemen berarti materi pembelajaran elektronik 
diprogramkan untuk melengkapi materi pengayaan atau remedial.  
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c) Substitusi (pengganti) 
E-Learning dapat dikatakan sebagai substitusi, jika e-learning dilakukan sebagai 

pengganti kegiatan belajar, misalnya dengan menggunakan model-model 
pembelajaran. 

Dapat disimpulkan bahwa e-learning merupakan sistem pendidikan yang memanfaatkan 
teknologi komputer dan media internet sebagai sarana untuk mempermudah proses belajar 
mengajar yang memungkinkan terjadinya proses pendidikan tanpa melalui tatap muka secara 
langsung. Pada dasarnya, e-learning menuntut warga belajar memiliki kemandirian belajar yang 
cukup tinggi. Untuk menunjang pembelajaran e-learning digunakan media  pembelajaran yang 
efektif berbasis teknologi yaitu zoom meeting.  

C. Zoom Cloud Meeting  
Zoom Cloud Meeting adalah sebuah aplikasi yang dapat menunjang kebutuhan komunikasi 

di manapun dan kapanpun dengan bayak orang tanpa harus bertemu fisik secara langsung. 
zoom cloud meetings merupakan sebuah media pengajaran daring yang berupa aplikasi yang 
mempunyai fitur konferensi jarak jauh dengan menggabungkan konferensi video, obrolan 
online, pertemuan online dan juga bisa dikolaborasikan dengan seluler. Dalam kegiatan 
pembelajaran online dengan memanfaatkan penggunaan aplikasi zoom cloud meeting, terdapat 
dua buah teori yang dapat meninjau kegiatan pembelajaran tersebut, yaitu teori behavioristik 
dan teori kognitif. . Teori behavioristik merupakan salah satu teori yang membahas tentang 
berubahnya perilaku seseorang yang didasari dari sebuah pengalaman. Teori behavioristik 
menekankan terbentuknya perilaku yang terlihat dari hasil proses belajar Di dalam sebuah teori 
kognitif, tingkah laku individu dapat diarahkan melalui sudut pandang individu tersebut dan juga 
pengalamannya dalam situasi yang memiliki relasi dengan sebuah tujuan. 

 
KESIMPULAN 

Berdasarkan beberapa penjelasan yang telah diuraikan, maka dapat didimpulkan bahwa :  
1. Pembelajaran matematika adalah suatu proses belajar atau proses interaksi antara guru dan 

siswa yang melibatkan pengembangan pola pikir siswa dalam memahami atau memecahkan 
masalah yang ada sehingga siswa diharapkan mampu untuk mengaplikasikan kedalam 
kehidupan sehari-hari. 

2. E-learning merupakan sistem pendidikan yang memanfaatkan teknologi komputer dan media 
internet sebagai sarana untuk mempermudah proses belajar mengajar yang memungkinkan 
terjadinya proses pendidikan tanpa melalui tatap muka secara langsung. 

3. Zoom Cloud Meetings merupakan sebuah media pengajaran daring yang berupa aplikasi yang 
mempunyai fitur konferensi jarak jauh dengan menggabungkan konferensi video, obrolan 
online, pertemuan online dan juga bisa dikolaborasikan dengan seluler. 

4. Pembelajaran secara online (e-learning) mendapat tanggapan sangat baik dari siswa karena 
pembelajaran yang lebih fleksibel saat menggunakanya. Dengan adanya pembelajaran online 
menjadikan siswa lebih mandiri dan mendorong siswa untuk lebih aktif dalam belajar. Hanya 
saja terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, salah satunya adalah ketersedian paket 
data internet yang biayanya dikeluarkan secara lebih ekstra oleh siswa saat pembelajaran 
online.  Pembelajaran online melalui Zoom menjadikan pembelajaran lebih efektif, karena 
banyaknya fitur fitur pendukung saat berlangsungnya pembelajaran online di tengah pandemic 
covid-19. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh model pembelajaran e-learning 
berbantuan  zoom cloud meeting terutama terhadap hasil belajar siswa.  
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ABSTRAK 
Dalam proses pembelajaran matematika aspek penting yang harus dimiliki siswa adalah kemampuan komunikasi 
matematis. Kemampuan komunikasi matematis merupakan kemampuan dalam menyampaikan ide, konsep atau 
gagasan baik secara lisan maupun tulisan serta kemampuan memahami dan menerima konsep atau gagasan orang lain 
secara bijak, kritis dan untuk mempertajam pemahaman. Pentingnya kemampuan komunikasi matematis dalam proses 
pembelajaran juga dapat dipengaruhi oleh kepribadian siswa, setiap siswa memiliki kepribadian yang berbeda-beda 
yang dapat berpengaruh terhadap kemampuan komunikasi matematisnya. Dua tipe kepribadian yang dimiliki siswa, 
yaitu ekstrovert dan  introvert. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kemampuan komunikasi matematis siswa 
ditinjau dari tipe kepribadian. Berdasarkan literature, kajian pustaka dan penelitian terdahulu, bahwa tipe kepribadian 
siswa ekstrovert berpengaruh lebiih baik pada kemampuan komunikasi matematis dibandingkan dengan siswa introvert. 
 
Kata Kunci: Kemampuan Komunikasi Matematis, Tipe Kepribadian. 

 
PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan suatu aspek yang sangat penting bagi kehiduoan individual 
kehidupan suatu bangsa. Pendidikan adalah proses memanusiakan manusia, dan derajat manusia 
seutuhnya itu melalui proses pendidikan. Kualitas pendidikan yang baik dan sesuai dengan tujuan 
pendidikan nasional sangat membutuhkan bimbingan, pengajaran atau proses pembelajaran yang 
dapat meningkatkan mutu pendidikan. Selain bimbingan dan pengajaran dalam proses 
pembelajaran, siswa harus menguasai keterampilan. Karena jika seseorang tidak memiliki 
keterampilan sejak dini maka keterampilan tersebut harus dipersiapkan dengan salah satu cara yaitu 
melalui pendidikan. Sebagaimana yang dikemukakan King, et al., (Redhana, 2019) mengidentifikasi 
keterampilan adab ke- 21 sebgai keterampilan “The 4Cs”, 4Cs ini meliputi critical, creativity, 
collaboration  dan communication. Pendidikan yang berkualitas akan melahirkan individu dan 
bangsa yang berkualitas untuk meningkatkan mutu pendidikan.  

Matematika merupakan salah satu bidang studi yang sangat penting dalam pendidikan, hal 
ini terlihat dari semua jenjang pendidikan mempelajari bidang studi matematika dengan jam 
pelajaran lebih banyak di bandingkan dengan pelajaran lainnya. Matematika sangat penting 
dipelajari karena dapat membentuk kepribadian siswa dan dapat mengembangkan kemampuan 
tertentu yang ada pada siswa. Tujuan dari pembelajaran matematika, yaitu : (1) memahami konsep 
matematika, menjelaskan keterkaitan antara konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma 
secara luwes, akurat, efisien dan tetap dalam pemecahan masalah, (2) menggunakan penalaran 
pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun 
bukti atau menjelaskan gagasan dan penyelesaian matematika, (3) memecahkan masalah yang 
meliputi kemampuan pemahaman masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model 
dan menemukan solusi, (4) mengkomunikasikan gagasan matematika dengan symbol, diagram atau 
media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah, (5) memiliki sikap ingin tau, perhatian dan 
minat dalam mempelajari matematika serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah, 
Permendikbud (Herna:2017,42). Dalam hal ini mengkomunikasikan gagasan matematika dengan 
symbol, diagram atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah, menjadi salah satu 
tujuan dari pembelajaran matematika. 
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349 

ISBN  978-623-95169-3-2 

Kemampuan komunikasi matematika, NCTM (dalam Joko Susilo:2018, 12) mengemukakan 
bahwa kemampuan komunikasi matematika merupakan kemampuan siswa dalam menggunakan 
matematika sebagai alat komunikasi (bahasa matematika), dan kemampuan siswa dalam 
mengkomunikasikan matematika yang dipelajarinya sebagai isi pesan yang harus 
disampaikan.kemampuan komunikasi yang baik membuat siswa dapat mengemukakan berbagai 
representasi yang beragam, sehingga siswa lebih mudah dalam menyelesaikan berbagau 
permsalahan dengan beragam alternatif. 

Dalam proses belajar, komunikasi matematis dan kepribadian siswa merupakan hal yang 
sangat penting. Maka sebelum proses pembelajaran dimulai diharapkan guru mengetahui 
karakteristik tipe kepribadian setiap siswa, sehingga guru dapat membedakan kemampuan 
komunikasi matematis siswa dari karakteristik tipe kepribadiannya. Syamsu Yusuf dan Juntika 
Nurihsan, 2013:5 mengungkapkan bahwa kepribadian diartikan sebagai seperangkat asumsi tentang 
kualitas tingkah laku manusia beserta definisi empirisnya. Carl Gustav Jung berkesimpulan bahwa 
kepribadian seseorang adalah tipe dan karakter yang memiliki tanda dalam usaha penyesuaian diri 
dengan lingkungan yang berlaku pada komunitas seseorang. Menurut pandangannya terdapat 2 tipe 
kepribadian, yaitu tipe kepribadian ekstrivert dan tipe kepribadian introvert (Syamsu Yusuf dan 
Juntika Nurihsan, 2013:77) 
 
KAJIAN LITERATUR 
1. Kemampuan Komunikasi Matematis 

Kemampuan komunikasi menurut Majid adalah suatu proses penyampaian informasi, ide 
atau gagasan dari seseorang kepada orang lain dimana pengirim, pesan, penerima desain pesan 
atau informasi dan cara penyampaian sebagai tolak ukur keberhasilan dalam komunikasi sehingga 
informasi yang disampaikan dapat bermakna (Dika Ayu Astuti dan Dian Novita, 2019: 194). 
Kemampuan komunikasi menurut Umar (2012) merupakan hal yang perlu dikembangkan oleh siswa 
untuk mengasah kemampuan berpikir matematika baik dalam bentuk lisan maupun tulisan sehingga 
siswa dapat memberikan respon yang tepat antar siswa satu ke siswa lainnya. 

Nuraida I., & Amam, A. (2019) mengemukakan bahwa kemampuan komunikasi  matematis 
adalah kemampuan menyampaikan gagasan/gagasan matematika naik secara lisan maupun tulisan 
serta kemampuan memahami dan menerima gagasan/gagasan matematika orang lain secara 
cermat, analitis, kritis dan evaluative, untuk mempertajam pemahaman. Indkator kemampuan 
komunikasi matematis antara lain : menghubungkan benda nyata, gambar dan diagram ke dalam 
gagasan matematika; Menjelaskan konsep numeric atau verbal, situasi dan hubungan dengan objek 
nyata, gambar, grafik dan algebra States peristiwa sehari-hari dalam bahasa matematika; 
Mendengarkan, berdiskusi dan menulis tentang matematika; Membaca dengan pemahaman tentang 
presntasi matematika tertulis; Kumpulkan pertanyaan akurat yang relevan dengan situasi masalah; 
Membuat dugaan, menyusun argument, merumuskan definisi dan generalisasi. 

Adapun indikatir kemampuan komunikasi matematis siswa menurut NCTM (Fachrurazi, 
2011), yaitu : 

1) Kemampuan mengekspresikan ide-ide matematis melalui lisan, tulisan dan 
mendemonstrasikannya seta menggambarkannya secara  visual. 

2) Kemampuan memahami, menginterpretasikan dan mengevaluasi ide-ide matematis baik 
secara lisan, tulisan maupun dalam bentuk visualnya. 

3) Kemampuan dalam n=menggunakan istilah-istilah, notasi-notasi matematika dan struktur-
strukturnya untuk menyajikan ide-ide, mengammbarkan hubungn-hubungan dengan model-
model situasi. 
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2. Tipe Kepribadian 
Kepribadian diartikan sebagai seperangkat asumsi tentang kualitas tingkah laku manusia 

beserta definisi empirisnya (Syamsu Yusuf dan Juntika Nurihsan, 2013: 5). Kepribadian (personality) 
merupakan salah satu kajian psikologi yang lahir berdasarkan pemikiran, kajian atau temuan-temuan 
(hasil praktik penanganan kasus) para ahli. Mengetahui kerakteristik kepribadian siswa merupakan 
hal penting bagi guru, hal ini sesuai dengan pernyataan Ulya (2016) dalam (Mutiara Siska dkk, 2020: 
173) menyatakan bahwa guru harus mengetahui kepribadian siswa agar mampu menentukan model 
atau metode pembelajaran yang berdampak pada peningkatan kualiras pembelajaran serta hasil 
belajar siswa. 

Seorang ahli psikologi yaitu Carl Gustav Jung berkesimpulan bahwa terdapat 2 tipe 
kepribadian, yaitu tipe keribadaian ekstrovert dan tipe kepribadian introvert. Tipe kepribadia 
ekstrovert yang dimaksud adalah orang yang memiliki orientasi dasar eksterenal yang lebih maju je 
dunia luar, dan merupakan tipe yang mengaitkan diri secara social, aktif fan lebih menyukai 
tantangan. Sedangkan tipe kepribadian introvert menurutnya adalah orang yang memiliki orientasi 
internal dan lebih berhati-hati.  

Feirs & Feist (Anisa, 2016: 534) mengemukakan penggolongan tipe kepribadian ekstrovert 
dan introvert dapat menggambarkan pola komunikasi dan interaksi social setiap individu. Seseorang 
tipe kepribadian ekstrovert pada saat berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain, memiliki  
karakteristik utamanya yaitu mudah bergaul, implusiv, tetapi juga bisa gembira, aktif, cakap dan 
optimis serta sifat-sifat lain yang ngeindeikasikan penghargaan atas hubungan dengan orang lain, 
sedangkan seseorang dengan tipe kepribadian introvert adalah individu yang memiliki karakteristik 
yang berlawanan dengan tipe kepribadian ekstrovert, yang cenderung pasif, tidak mudah bergaul, 
teliti , pesimis, tenang dan dapat terkontrol. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tujuan dari pembelajaran matematika salah satunya yaitu, mengkomunikasikan gagasan 
matematika dengan symbol, diagram atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. 
Kemampuan komunikasi dalam proses pembelajaran merupakan hal yang sangat penting, agar 
siswa dapat menyampaikan ide atau gagasan dari permasalahan yang mereka miliki dengan jelas 
baik itu secara lisan maupun tulisan. Dalam proses belajar komunikasi matematis, pemahaman 
matematis dan kepribadian siswa merupakan hal yang sangat penting. 

Kepribadian siswa dalam belajar mempengaruhi pada proses pembelajaran, karena setiap 
siswa memiliki perdedaan kepribadian. Dari perbedaan kepribadia yang siswa miliki maka cara 
mereka dalam belajar juga berbeda. Penting bagi guru dalam mengetahui karakteristik kepribadian 
siswa, agar guru mampu menentukan model atau metode pembelajaran yang berdampak pada 
peningkatan kualitas serta hasil belajar siswa. Tidak lepas dari itu model pembelajaran yang 
digunakan oleh guru masih bersifat konvensional, yang menjadikan siswa kurang aktif dalamproses 
pembelajaran dan menjadikan siswa tersebut memiliki kemampuan komunikasi yang rendah. 
Kreativitas guru sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran, untuk mendukung siswa agar 
berperan aktif dalam proses pembelajaran dan meningkatkan kemampuan komunikasi 
matematisnya. 

Terdapat 2 tipe kepribadian yang dikemukakan oleh seorang ahli psikologi, yaitu tipe 
kepribadian ekstrovert dan tipe kepribadian introvert. Tipe kepribadian ekstrovert cenderung memiliki 
orientasi dasar yang lebih menuju ke dunia luar, dan slalu berperan aktif, berani dan menyukai 
tantangan. Sedangkan tipe kepribadian introvert merupakan orang yang memiliki orientasi dasar 
internal yang cenderung kurang aktif, lebih hari-hati, dan teliti. Jung berpendapat bahwa orang yang 
memiliki dua kecenderungan, baik itu ektroversi maupun introversi tetapi salah satuya lebih 
dominan. 
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Dalam proses pembelajaran siswa dengan tipe kepribadian ekstrovert, memiliki kemampuan 
komunikasi matematis dalam menulis suatu ide, gagasan atau menyelesaikan permasalahan 
cenderung ingin cepat selesai dan tergesa-gesa sehingga membuatnya tidak teliti. Tipe kepribadian 
ekstrovert juga tidak memiliki kekhawatiran akan jawaban yang sudah dibuatnya itu benar atau 
salah. Sedangkan siswa dengan tipe kepribadian introvert berbanding terlabalik dengan tipe 
kepribadian ekstrovert, siswa yang introvert memiliki kemampuan komunikasi matematis dalam 
menulis menyampaikan suatu ide/gagasan atau menyelesaikan permasalahan lebih berhati-hati dan 
memiliki kekhawatiran yang membuatnya teliti dalam menyelesaikan permasalahan. Kepribadian 
siswa dan kemampuan komunikasi  matematis siwa dalam proses pembelajaran akan berkembang 
lebih baik dengan dukungan bimbingan, pengajaran dan kreativitas guru dalam proses 
pembelajaran.  
 
KESIMPULAN 

Kemampuan komunikasi matematis siswa yang memiliki tipe kepribadian introvert dalam 
menulis lebih baik dibandingkan dengan siswa yang memiliki tipe kepribadian ekstrovert, sedangkan 
kemampuan kmunikasi matematis siswa yang memiliki tipe kepribadian ekstrovert lebih aktif dan 
berani dalam menyampaikan ide nya secara lisan dibandingkan dengan siswa yang memiliki tipe 
kepribadian introvert. 
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ABSTRAK 
Kesulitan belajar merupakan suatu keadaan di mana siswa tidak dapat memahami dengan baik pembelajaran yang 
disampaikan. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan rangkuman dari artikel-artikel jurnal 
nasional mengenai gambaran kesulitan siswa dalam mempelajari matematika. Penulisan artikel ini menggunakan 
metode pengumpulan data pustaka dari beberapa jurnal nasional yang mengungkapkan kesulitan belajar matematika. 
Dalam beberapa penelitian mengungkapkan berbagai temuan pada kesulitan siswa dalam mempelajari matematika. 
Kesulitan siswa dalam mempelajari matematika diklasifikasikan ke dalam tiga jenis kesulitan, yaitu kesulitan dalam 
menggunakan konsep, kesulitan dalam menggunakan prinsip, dan kesulitan dalam menyelesaikan masalah-masalah 
verbal. Kesulitan dalam menyelesaikan masalah-masalah verbal merupakan perluasan dari kesulitan dalam 
menggunakan konsep dan menggunakan prinsip. 
 
Kata Kunci:  Kesulitan Belajar Siswa, Matematika. 

 
PENDAHULUAN 

Tercapai atau tidaknya tujuan pendidikan salah satunya dapat dinilai dari hasil belajar siswa. 
Rendahnya hasil belajar matematika merupakan salah satu permasalahan bagi mutu pendidikan 
saat ini. Untuk itu perlu dilakukan  evaluasi atau tes hasil belajar siswa. Hasil belajar ini merupakan 
prestasi belajar siswa. Wardiman Djojonegoro mengungkapkan bahwa penguasaan siswa pada 
jenjang pendidikan menengah terhadap pendidikan MIPA masih rendah (Usman dalam Abrar, 2014). 
Hal ini menunjukkan bahwa pengajaran matematika di sekolah hingga saat ini umumnya kurang 
berhasil. 

 Upaya untuk mengatasi rendahnya hasil belajar  matematika telah dilakukan oleh 
pemerintah. Seperti penyempurnaan kurikulum, pengadaan buku paket, peningktan pengetahuan 
guru-guru melalui penataran, pelatihan-peatihan, workshop mata pelajaran baik secara segional 
maupun secara nasional (Abrar, 2014). Selain itu, telah dilakukan berbagai penelitan terhadap 
factor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar matematika. 

 Rendahnya hasil belajar matematika tersebut, disebabkan karena adanya kesulitan yang 
dialami siswa dalam memahami matematika. Kesulitan belajar adalah kegagalan siswa dalam 
mencapai tujuan belajar, ditandai dengan tidak menguasai tingkatan penguasaan minimal, tidak 
dapat mencapai prestasi yang semestinya, tidak dapat mewujudkan tugas-tugas perkembangan,  
dana atau tidak dapat mencapai tingkat penguasaan yang diperlukan sebagai prasyarat bagi 
kelanjutan untuk belajar di tingkat berikutnya. Lerner dalam Mahdayani (2016) menambahkan bahwa 
kesulitan matematika memiliki karakteristik tertentu, yakni kesulitan dalam memproses informasi, 
kesulitan yang berkaitan dengan kemampuan bahasa dan membaca, serta kecemasan matematika.  

 Dengan karakteristik tersebut, maka kesulitan siswa sangat beragam yang dipengaruhi oleh 
potensi yang ada pada diri masing-masing siswa. Kesulitan belajar siswa akan menimbulkan suatu 
keadaan dimana siswa tiddapat belajar sebagaimana mestinya sehingga memiliki prestasi belajar 
yang rendah (Kurniawan, 2017). Kesulitan siswa dalam belajar matematika kemungkinan karena 
siswa belum mengetahui cara belajar yang baik. Kesulitan itu dapat terlihat dari cara belajar siswa. 
Widdiharto dalam Dwidarti, et al (2019) menyatakan bahwa kesulitan dalam matematika ditandai 
oleh tidak mengingat satu syarat atau lebih dari suatu konsep. Hal ini menujukkan bahwa siswa 
masih mengalai kesulitan untuk memahami suatu materi dalam matematika. Penyebab kesulitan 
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tersebut karena siswa tidak menguasai konsep. Kesulitan belajar siswa akan berdampak terhadap 
prestasi belajar siswa karena untuk memperoleh prestasi yang baik dapat diperoleh dari perlakuan 
belajar di sekolah maupun diluar sekolah dan atas ketentuan serta usaha siswa dalam belajar 
(Jumramiatun, et al, 2020). Hal ini juga terjadi dalam belajar matematika oleh karena itu memahami 
kesulitan belajar siswa dalam pelajaran matematika penting bagi guru dijadikan masukan untuk 
memperbaiki proses belajar mengajar di kelas. 

Menurut Cooney dalam Permatasari & Nuraeni (2021) mengungkapkan bahwa kesulitan 
belajar dikategorikan dalam tiga jenis, yaitu: kesulitan dalam mempelajari konsep, kesulitan dalam 
menerapkan prinsip, dan kesulitan dalam menyelesaikan masalah verbal. Kesulitan dalam 
penggunaan konsep, bisa disebabkan karena siswa tidak mau bertanya ketika guru menjelaskan 
sementara siswa belum memahaminya. Kesulitan dalam menerapkan prinsip sering terjadi karena 
tidak memahami konsep dasar yang melandasi atau termuat dalam prinsip tersebut. Kesulitan dalam 
menyelesaikan masalah verbal yaitu kesulitan dalam memahami sebuah soal cerita yang pada 
umumnya disebabkan karena siswa tidak mengetahui apa yang diketahui, dan apa yang ditanyakan, 
tidak dapat mengubah kalimat soal ke dalam model matematika.  

Tidak dipungkiri matematika menjadi salah satu mata pelajaran dengan tingkat kesulitan 
belajar yang paling banyak dialami siswa. Siswa memiliki kecemasan tersendiri saat dihadapkan 
dengan pelajaran matematika. Kecemasan yang tinggi yang dialamai oleh sebagian besar peserta 
didik adalah bahwa dia menganggap esensi dari kemampuan matematika adalah kemampuan untuk 
menghitung dengan benar. Sudut-sudut pandang ini dapat dikategorikan lebih jauh ke dalam sudut 
pandang prosedural dan konseptual dimana dalam prosesnya membutuhkan strategi pemecahan 
masalah (Fauzi, 2019). Oleh karena itu perlu penelusuran lebih dalam terhadap apa saja kesulitan- 
kesulitan siswa pada pembelajaran matematika. Menyikapi hal tersebut maka penulis melakukan 
studi pendahuluan untuk mengetahui kesulitan siswa pada pembelajaran matematika. 
 
METODE PENELITIAN 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitan literatur yaitu 
serangkaian penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, atau penelitian 
yang obyek penelitiannya digali melalui beragam informasi kepustakaan dari beberapa jurnal 
nasional. Penelitian kepustakaan atau yang sering disebut dengan kajian literatur (literature review, 
literature research) merupakan penelitian yang mengkaji secara kritis terkait dengan pengetahuan, 
gagasan, atau temuan yang terdapat dalam kajian tersebut yang berorientasi akademik (academic-
oriented literature), serta merumuskan kontribusi teoritis dan metodologisnya untuk topik tertentu. 
Adapun sifat dalam penelitian ini yakni analisis deskriptif, dimana data yang diperoleh diuraikan 
secara teratur, kemudian dimaknai dan dijelaskan agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder adalah data 
yang diperoleh bukan dari hasil pengamatan langsung. Akan tetapi data tersebut merupakan data 
hasil dari penelitian terdahulu. Sumber data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini berupa 
buku dan laporan ilmiah primer atau asli yang terdapat di dalam artikel atau jurnal (tercetak dan/atau 
non-cetak) berkenaan dengan kesulitan dalam mempelajari matematika. 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode 
dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kajian literature dengan 
tujuan menggali data dari literatur yang terkait dari apa yang telah dimaksudkan dalam fokus kajian. 
Data-data yang sudah didapatkan dan dikumpulkan dari berbagai literatur merupakan suatu 
kesatuan dokumen yang digunakan dalam menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Data-
data yang sudah diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif. 
Metode analisis deskriptif dilakukan dengan mendeskripsikan fakta-fakta yang telah ditemukan 
selanjutnya dengan memberikan penjelasan secukupnya. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Kesulitan belajar tidak dialami hanya oleh siswa yang berkemampuan di bawah rata-rata 

tetapi dapat dialami oleh siswa dengan tingkat kemampuan manapun dari kalangan atau kelompok 
manapun. Tingkat dan jenis sumber kesulitannya beragam (Miranti, 2015). Berdasarkan beberapa 
kajian penelitian ditemukan bahwa masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam 
pembelajaran matematika diantaranya penelitian Dwidarti, et al (2019) dalam penelitiannya yang 
berjudul “Analisis Kesulitan Siswa Dalam Menyelesaikan Soal Cerita Pada Materi Himpunan” 
dengan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal 
cerita pada materi himpunan. Subjek yang diambil dari penelitian ini yaitu siswa yang memiliki 
kemampuan matematika tinggi, kemampuan matematika sedang, dan kemampuan matematika 
rendah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa subjek berkemampuan matematika tinggi dan 
berkemampuan matematika sedang masih mengalami kesulitan dalam menerapkan prinsip dan 
keterampilan, sedangkan subjek berkemampuan matematika rendah masih mengalami kesulitan 
dalam memahami konsep, menerapkan prinsip, dan keterampilan. Berdasarkan hasil analisis di 
atas, maka dapat disimpulkan bahwa subjek masih mengalami kesulitan baik dalam memahami 
konsep, menerapkankan prinsip dan keterampilan. Tidak hanya siswa yang memiliki kemampuan 
matematika rendah yang mengalami kesulitan, namun siswa yang memiliki kemampuan matematika 
tinggi dan kemampuan matematika sedang juga masih mengalami kesulitan dalam menyelesaikan 
soal cerita matematika. 

Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Permatasari & Nuraeni (2021) dalam 
penelitiannya yang berjudul “Kesulitan Belajar Siswa SMP mengenai Kemampuan Koneksi 
Matematis pada Materi Statistika” dengan tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk 
menganalisis kesulitan belajar siswa SMP mengenai kemampuan koneksi matematis pada materi 
Statistika, menganalisis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal dan mengetahui factor 
penyebab siswa mengalami kesulitan belajar. Selanjutnya hasil penelitian menunjukkan siswa 
dengan koneksi matematika tinggi tidak mengelami kesulitan konsep, prinsip, dan masalah verbal 
hanya terdapat kesalahan encoding error dalam mengerjakan soal, siswa dengan kemampuan 
koneksi matematis sedang sedikit mengalami kesulitan belajar konsep dan prinsip serta melakukan 
kesalahan transformation error, process skills error, dan encoding error,siswa dengan kemampuan 
koneksi matematis rendah mengalami kesulitan belajar konsep, prinsip, dan masalah verbal serta 
melakukan kesalahan di semua aspek. Penyebab kesulitan belajar dan kesalahan siswa saat 
mengerjakan soal yaitu tidak menyukai matematika, malas belajar, guru mengajar terlalu cepat, 
kelas tidak kondusif, perhatian keluarga, teman pergaulan yang tidak mendukung. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Fajri & Nida (2019) dalam penelitiannya yang 
berjudul “ Analisis Kesulitan Siswa Kelas X SMA Negeri 6 Aceh Barat Daya PAda MAteri 
Trigonometri” dengan tujuan penelitian yaitu  mengetahui jenis kesulitan belajar matematika pada 
materi Trigonometri. HAsil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan siswa mengalami kesulitan 
pada materi trigonometri. Kesulitan dalam menggunakan konsep disebabkan kerena siswa tidak 
paham dalam mendefinisikan konsep trigonometri (sinus, cosinus, tangen). Kesulitan dalam 
memahami prinsip disebabkan karena siswa kesulitan dalam melakukan operasi hitung serta tidak 
bisa menentukan nilai perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Kesulitan dalam 
memecahkan masalah dalam bentuk verbal disebabkan karena siswa tidak mampu menunjukkan 
unsur yang diketahui dan ditanyakan dalam soal bentuk cerita. Oleh karena itu, hendaknya 
pemahaman konsep dasar bentuk akar, teorema pythagoras dan perbandingan dapat lebih 
diperkuat dalam pembelajaran. Sejalan dengan Soejono (1984) mengemukakan sebagai berikut: 
Kesulitan dalam menggunakan konsep meliputi:1.) Siswa lupa nama singkatan/nama teknik suatu 
objek, 2.) Ketidakmampuan mengingat satu atau lebih syarat cukup dan sebagainya. Kesulitan 
belajar dalam menggunakan prinsip, meliputi: 1.) Siswa tidak mempunyai konsep yang dapat 
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digunakan untuk mengembangkan prinsip sebagai butir pengetahuan baru, 2.) Siswa tidak 
menggunakan prinsip karena kurang kejelasan tentang prinsip tersebut dan sebagainya, dan 
Kesulitan dalam memecahkan masalah berbentuk verbal meliputi: 1.) Tidak mengerti apa yang 
dibaca akibat kurangnya pengetahuan siswa tentang konsep atau beberapa istilah yang tidak 
diketahui 2.) Tidak mampu menetapkan variabel untuk persamaan dan sebagainya. 

Penelitian Sirri, et al (2020) dengan judul penelitian “Analisis Kesulitan Peserta Didik Dalam 
Menyelesaikan Soal Kemampuan Berpikir Reflektif Matematis Ditinjau Dari Tipe Kepribadian” 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesulitan peserta didik dalam menyelesaikan soal 
kemampuan berpikir reflektif matematis ditinjau dari tipe kepribadian dan faktor 
penyebabnya.pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meengguanakan tes 
kemampuan berpikir reflektif, kuesioner tipe kepribadian dan wawancara. Kemudian dipilih empat 
peserta didik dari kelas VIII-2 yang memiliki tipe kepribadian guardian, artisan, idealis, dan rasional. 
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh simpulan bahwa subjek tipe idealis dan guardian 
mengalami kesulitan dalam menjelaskan istilah konsep bangun datar, melakukan kegiatan 
perhitungan dan menyatakan suatu prinsip atau rumus bangun datar, serta kesulitan dalam 
menyelesaikan masalah verbal. Subjek tipe idealis mengalami kesulitan dalam mengelompokkan 
objek, subjek tipe rasional dan artisan meliputi sulit dalam menyimpulkan informasi dari suatu 
konsep yang diberikan, melakukan perhitungan, menyatakan dan menempatkan suatu prinsip atau 
rumus bangun datar, serta kesulitan dalam menyelesaikan masalah verbal. Subjek tipe rasional 
mengalami kesulitan dalam melakukan perhitungan dan menempatkan prinsip. Faktor penyebab 
kesulitan pada subjek tipe idealis dan rasional meliputi faktor internal yaitu kurangnya pemahaman 
subjek terhadap materi bangun datar segi empat, ketidakmampuan melakukan perhitungan, 
kurangnya motivasi dari diri sendiri untuk belajar matematika. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu 
kurangnya motivasi di lingkungan pertemanan, lingkungan tempat tinggal yang kurang kondusif dan 
minimnya buku penunjang kegiatan pembelajaran. Selanjutnya subjek dengan tipe guardian dan 
artisan meliputi faktor internal yaitu kurangnya pemahaman subjek terhadap materi bangun datar, 
sedangkan faktor eksternalnya yaitu lingkungan tempat tinggal yang kurang kondusif. 

Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Solekha et al (2017) dalam penelitiannya “Analisis 
Kesulitan Siswa Dalam Menyelesaikan Soal Matematika Ditinjau Dari Koneksi Matematis Materi 
Limit Fungsi” Fokus dalam penelitian ini adalah” bagaimanakah kesulitan siswa dalam 
menyelesaikan soal matematika materi limit fungsi ditinjau dari koneksi matematis siswa kelas XI 
IPA SMA Negeri 1 Pakel Tulungagung.” Hasil yang diperoleh dari penelitian yakni pada subjek yang 
memiliki tingkat koneksi matematis tinggi cenderung tidak memiliki kesulitan dalam menyelesaikan 
soal. Pada tingkat koneksi matematis sedang , siswa cenderung mengalami kesulitan pada 
penerapan prinsip dan menyelesaikan masalah verbal. Dan pada tingkat kemampuan koneksi 
matematis rendah siswa cenderung mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal limit fungsi yaitu 
pada pemahaman konsep, penerapan prinsip dan masalah verbal. 

Dari berbagai penelitian di atas secara umum menemukan letak kesulitan siswa pada 
konteks yang sama yakni siswa menganggap dirinya tidak mampu menyelesaikan masalah atau 
kurang percaya diri terhadap kemampuan yang dimilikinya, dan siswa banyak mengalami kesulitan 
pada penafsiran soal yang diakibatkan oleh kemampuan awal siswa masih kurang dan kemampuan 
verbal siswa dalam memahami dan menterjemahkan soal dalam bentuka matematis dan ini terjadi 
pada berbagai tingkat sekolah. 

Mengatasi permasalahan-permasalahan kesulitan dalam pembelajaran matematika pada 
siswa banyak hal yang dapat dilakukan oleh guru maupun siswa. Secara khusus, penelitian 
pendidikan mengasumsikan bahwa sebagian besar gagasan matematika dikembangkan dalam 
interaksi antara guru dan murid dalam situasi komunikasi yang bertujuan untuk memperoleh 
pengetahuan bersama, sehingga guru perlu melakukan komunikasi atau dialog dengan siswa untuk 
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menemukan permasalahn letak kesulitan dan secara bersamaan memberikan solusi 
pemecahannya. 
 
KESIMPULAN 

Dari berbagai penelitian di atas secara umum kesulitan dalam mempelajari matematika 
dklasifikasikan menjadi tiga yaitu kesulitan dalam menggunakan konsep, kesulitan dalam 
menggunakan prinsip, dan kesulitan dalam menyelesaikan masalah-masalah verbal. Kesulitan 
dalam menyelesaikan masalah-masalah verbal merupakan perluasan dari kesulitan dalam 
menggunakan konsep dan menggunakan prinsip. 
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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa. Penelitian ini merupakan 
penelitian deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian terdiri dari 30 Siswa Sekolah Menengah Atas Islam Qurani 
(SMAIQu) Al-Bahjah Pusat Cirebon. Data diperoleh dari hasil kerja siswa dengan melihat korelasi lima teka-teki klasik 
filsafat matematika seperti menciptakan/ menemukan, keterbatasan/ ketakterbatasan, objek/ proses, perubahan, dan 
keberadaan/ ketiadaan. Hasil kerja siswa tersebut dinilai dengan indikator kemampuan komunikasi matematis.Hasil 
penelitian yang diperoleh adalah 1) ketika kita berkomunikasi matematis, kita mengatakan bahwa solusinya adalah 
"ditemukan", 2) bukan ketakterbatasan yang dihasilkan oleh pikiran/otak kita, tetapi gagasan tentang yang tak terbatas, 
3) permasalahan yang dihadapi terdapat interaksi dialektik antara objek dan proses, 4) matematika tumbuh dan berubah, 
angka-angka berubah, 5) Dalam matematika, ketiadaan biasanya merupakan masalah kemustahilan. 
 
Kata Kunci: Filsafat matematika, Kemampuan komunikasi matematis siswa, dan Lima teka-teki klasik. 

 
PENDAHULUAN 

Kompetensi masa depan yang harus dimiliki siswa antara lain: kemampuan komunikasi, 
kemampuan berpikir jernih dan kritis, kemampuan mempertimbangkan segi moral suatu 
permasalahan, kemampuan menjadi warga negara yang bertanggung jawab, memiliki rasa 
pengertian dan toleransi terhadap pandangan yang berbeda, memiliki daya saing dalam masyarakat 
global, memiliki minat yang luas, memiliki kesiapan untuk bekerja, memiliki kecerdasan sesuai 
dengan bakat atau minatnya, dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap lingkungan, Kemendikbud 
(Mulyasa, 2021). 

Komunikasi secara umum dapat diartikan sebagai suatu cara untuk menyampaikan suatu 
pesan dari pembawa pesan ke penerima pesan untuk memberitahu, pendapat, atau perilaku baik 
langsung secara lisan, maupun tak langsung melalui media. Di dalam berkomunikasi tersebut harus 
dipikirkan bagaimana caranya agar pesan yang disampaikan seseorang itu dapat dipahami oleh 
orang lain. Untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi, orang dapat menyampaikan dengan 
berbagai bahasa termasuk bahasa matematis, (Wijayanto et al., 2018). 

Setiap kali kita mengomunikasikan gagasan-gagasan matematika, kita harus menyajikan 
gagasan tersebut dengan suatu cara tertentu. Ini merupakan hal yang sangat penting, sebab bila 
tidak demikian, komunikasi tersebut tidak akan berlangsung efektif. Gagasan tersebut harus 
disesuaikan dengan kemampuan orang yang kita ajak berkomunikasi. Kita harus mampu 
menyesuaikan dengan pola pikir yang mampu siswa gunakan. Tanpa itu, komunikasi hanya akan 
berlangsung dari satu arah dan tidak mencapai sasaran, Hiebert (Siciliano et al., 2017). 

Ada dua alasan penting mengapa pembelajaran matematika berfokus pada komunikasi, 
yaitu : (1) mathematics is essentially a language; matematika hanya sekedar alat bantu berpikir, alat 
menemukan pola, menyelesaikan masalah atau membuat kesimpulan. Matematika juga adalah alat 
yang tidak terhingga nilainya untuk mengomunikasikan berbagai ide dengan jelas, tepat dan ringkas. 
(2) mathematics and mathematics learning are, at heart, social activities; sebagai aktivitas sosial 
dalam pembelajaran matematika, interaksi antar siswa seperti komunikasi antar guru dan siswa 
adalah penting untuk mengembangkan potensi matematika siswa, Baroody (Meylinda et al., 2021). 
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Siswa mengomunikasikan pengetahuan yang dimilikinya, maka dapat terjadi renegosiasi 
respon antar siswa, dan peran guru diharapkan hanya sebagai filter dalam proses pembelajaran, 
Cobb (Ramadhani et al., 2020). Berdasarkan ketiga ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa 
kemampuan komunikasi matematis adalah suatu kemampuan berkomunikasi yang harus disajikan 
dengan cara tertentu dari berbagai ide yang jelas, tepat dan ringkas. Komunikasi juga sebagai alat 
untuk berinteraksi antar siswa dan guru serta akan terjadi renegosiasi respon antar siswa sedangkan 
guru sebagai filter dalam proses pembelajaran untuk mengembangkan potensi matematika siswa. 

Dalam Filsafat Matematika, (Hersh, 1927) dikenal Lima Teka-Teki Klasik diantaranya adalah: 
menciptakan/ menemukan, keterbatasan/ ketakterbatasan, objek/ proses, perubahan, dan 
keberadaan/ ketiadaan. Platonis berpikir entitas matematika tidak dapat diciptakan, melainkan 
matematika telah ada sebelumnya tanpa harus menciptakannya. Formalis dan Intuisi menyatakan 
bahwa matematika diciptakan, bukan ditemukan karena tidak akan ditemukan kalau kita tidak 
menciptakannya. Poincare mengatakan bahwa apa yang dimiliki oleh otak (pikiran) kita merupakan 
objek yang terbatas, tetapi suatu ide takterbatas. Kreisel dan Putnam mengatakan yang dibutuhkan 
bukanlah objek, tetapi objektivitas misalnya angka itu objektif dan objek dimisaljkan sebagai kata 
benda maka proses sebagai kata kerja. Mary Tiles mengatakan bahwa pengenalan elemen ideal 
tidak meninggalkan yang sudah ada misalnya mengenai perubahan yang terjadi. Keberadaan berarti 
bahwa objek diperoleh dari objek yang diketahui dengan sejumlah langkah terbatas, begitu pula 
dengan ketiadaan adalah objek diperoleh dengan sejumlah langkah yang diketahui takterbatas. 
1. Kemampuan Komunikasi Matematis 

NCTM  (Nasution et al., 2020), menyatakan bahwa komunikasi matematis adalah satu 
kompetensi dasar matematis yang esensial dari matematika dan pendidikan matematika. Tanpa 
komunikasi yang biak, maka perkembangan matematika akan terhambat. Simbol merupakan 
lambang atau media yang mengandung maksud dan tujuan tertentu. Simbol komunikasi ilmiah dapat 
berupa tabel, bagan, grafik, gambar persamaan matematika dan sebagainya. Tujuan 
mengembangkan kemampuan komunikasi matematis dalam pembelajaran menurut NCTM (Nasution 
et al., 2020), yaitu (a) mengorganisasikan dan menggabungkan cara berpikir matematik, mendorong 
belajar konsep baru dengan cara menggambarkan objek, menggunakan diagram, menulis, dan 
menggunakan simbol matematis, (b) mengomunikasikan pemikiran matematika secara logis dan 
jelas sehingga mudah dimengerti, (c) menganalisis dan mengevaluasi pemikiran matematis dan 
strategi lain, bereksplorasi mencari cara dan strategi lain dalam menyelesaikan masalah, dan (d) 
menggunakan bahasa matematik untuk mengekpesikan ide-ide dengan benar. NCTM (Nasution et 
al., 2020), merinci indikator komunikasi matematis yang meliputi (a) memodelkan situasi-situasi 
dengan menggunakan gamabr, grafik, dan ekspresi aljabar, (b) mengungkapkan dan menjelaskan 
pemikiran tentang ide-ide dan situasi-situasi matematis, (c) menjelaskan ide dan definisi matematis, 
(d) Membaca, mendengarkan, menginterprestasikan dan mengevaluasi ide-ide matematis, (e) 
mendiskusikan ide-ide matematis dan membuat dugaan-dugaan dan alasan-alasan yang 
meyakinkan serta (f) menghargai nilai, notasi matematika dan perannya dalam masalah sehari-hari 
dan pengembangan matematika dan disiplin ilmu lainnya. 
 
METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian terdiri dari 30 
Siswa Sekolah Menengah Atas Islam Qurani (SMAIQu) Al-Bahjah Pusat Cirebon. Data diperoleh dari 
hasil kerja siswa dengan melihat korelasi lima teka-teki klasik filsafat matematika seperti 
menciptakan/ menemukan, keterbatasan/ ketakterbatasan, objek/ proses, perubahan, dan 
keberadaan/ ketiadaan. Hasil kerja siswa tersebut dinilai dengan indikator kemampuan komunikasi 
matematis, NCTM (Nasution et al., 2020). Jika ditemukan data yang unik, dilakukan wawancara tidak 
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terstruktur untuk menggali lebih dalam mengapa data tersebut berbeda/ menyimpang dari hasil pada 
umumnya. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Pada jawaban soal pertama siswa belum dapat menjawab soal dengan baik karena belum 

bisa mengidentifikasi soalnya dan saat peneliti menanyakan alasan kenapa belum mengerti apa itu 
pernyataan, bukan pernyataan, dan kalimat terbuka, siswa menjawab bahwa dia tidak mengerti sama 
sekali dengan soal yang telah diberikan. Peneliti menanyakan bagaimana siswa menyelesaikan soal 
tersebut, siswa menjawab yang penting semua soal terisi dan siswa belum dapat menjelaskan 
dengan benar dikala peneliti menyatakan kenapa jawaban seperti itu, jawaban, siswa hanya diam 
dan tersenyum. Dari sini bahwa siswa belum memiliki pemahaman dalam materi logika matematika.  

Pada jawaban soal kedua siswa cukup baik dapat menjawab secara seksama dimana siswa 
belum dapat membedakan soalnya sehingga jawaban ditulis semua sesuai soal hanya 
menambahkan atau, jika maka, dan jika dan hanya jika. Dari hasil siswa, peneliti menanyakan 
bagaimana cara siswa mengerjakan soal dan siswa menjawab saya menjawab sebisa mungkin yang 
terpenting semua terisi mengenai benar atau tidak saya pasrah sambil tersenyum. Saat peneliti 
bertanya kembali mengapa muncul pada penyelesaian itu sama persis dengan soalnya, siswa 
menjawab bahwa soal tersebut jawabannya tinggal ditambah satu dua kata agar mendapat semua 
jawaban. 

Dalam hal ini menunjukkan siswa belum memahami pengunaan sifat-sifat logika 
matematikai. Peneliti menanyakan bagaimana sikap siswa dalam mengerjakan soal yang diberikan 
dan siswa menjawab bahwa dia cukup percaya diri akan jawabannya dan mengetahui akan 
kemampuannya dimana yang dapat dilakukan hanya sampai ini. Peneliti kembali bertanya adakah 
insiatif bertanya kepada teman atau lainya dan siswa menjawab bahwa tidak ada karena siswa lain 
sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Dapat disimpulkan juga siswa A memiliki konsep diri positif. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siswa 

A (a

) 

(b

) 

Gambar 1 : (a) Jawaban pada soal pertama, (b) Jawaban 

pada soal kedua 

Siswa B 

(a) (b) 

Gambar 2 : (a) Jawaban pada soal pertama, (b) Jawaban pada soal 

kedua 
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Pada jawaban soal pertama siswa belum dapat menjawab soal dengan baik karena belum 
bisa mengidentifikasi soalnya dan saat peneliti menanyakan alasan kenapa belum mengerti apa itu 
pernyataan, bukan pernyataan, dan kalimat terbuka, siswa menjelaskan dengan bahasanya sendiri 
dikala peneliti menyatakan darimana bisa menjawab seperti itu. Peneliti menanyakan bagaimana 
siswa menyelesaikan soal tersebut, siswa menjawab bahwa dia tidak tahu cara mengerjakan dengan 
cara logika matematika dan pada saat pertama kali siswa melihat soal, soal mirip dengan kehidupan 
sehari-sehari sehingga soal dikerjakan sesuai dengan ingatan terhadap soal tersebut. Dari sini 
bahwa siswa belum memiliki pemahaman dalam  materi logika matematika dan terdapat 
pencampuran bidang ilmu lain dalam pengerjaannya. 

Pada jawaban soal kedua siswa cukup baik dapat menjawab secara benar, walau masih ada 
keraguan dalam dirinya dalam menjawab soal sehingga masih terjadi penulisan yang sama dalam 
satu kalimat dan harus dicoret-coret. Dari hasil siswa, peneliti menanyakan bagaimana cara siswa 
mengerjakan soal dan siswa menjawab saya menjawab sesuai soal yang diberikan dengan jawaban 
sebenar mungkin. Saat peneliti bertanya kembali mengapa muncul pada penyelesaian itu sama 
persis dengan soalnya, siswa menjawab bahwa soal tersebut jawabannya tinggal ditambah satu dua 
kata agar mendapat jawaban yang benar. 

Dalam hal ini menunjukkan siswa belum memahami pengunaan sifat-sifat logika 
matematikai. Peneliti menanyakan bagaimana sikap siswa dalam mengerjakan soal yang diberikan 
dan siswa menjawab bahwa dia merasa kurang  percaya diri akan jawabannya dan sampai-sampai 
ada jawaban yang membuatnya ragu sehingga harus dicoret-coret. Peneliti kembali bertanya adakah 
insiatif bertanya kepada teman atau lainnya dan siswa menjawab ada karena dirinya merasa tidak 
percaya dengan jawabannya. Sehingga, dapat disimpulkan juga siswa B memiliki konsep diri 
negative 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pada jawaban soal pertama siswa dapat menggambarkan masalah kontekstual dengan baik. 

Peneliti menanyakan bagaimana siswa menyelesaikan soal tersebut dan siswa menjelaskan dengan 
bahasanya sendiri. Disaat peneliti bertanya dari mana jawaban seperti itu dan siswa menjawab dari 
pemikiran dia sendiri. 

Pada jawaban soal kedua siswa belum menjawab karena kehabisan waktu karena fokus 
pada soal pertama. Disaat peneliti menanyakan kepada siswa kenapa tidak bertanya kepada teman 
akan cara menjawab atau jawabannya, siswa menjawab bahwa belum tentu teman yang menjawab 
itu jawabannya benar serta waktunya sudah habis walau dapat dari teman tidak ada waktu untuk 
menyalin. Siswa merasa lebih baik dengan jawabannya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa siswa 
memiliki nilai konsep diri positif.  

Gambar 3 : (a) Jawaban pada soal pertama, (b) Jawaban pada soal kedua 

Siswa C 

(a) (b) 
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KESIMPULAN 
Hasil penelitian yang diperoleh adalah 1) ketika kita berkomunikasi matematis, kita 

mengatakan bahwa solusinya adalah "ditemukan", 2) bukan ketakterbatasan yang dihasilkan oleh 
pikiran/otak kita, tetapi gagasan tentang yang tak terbatas, 3) permasalahan yang dihadapi terdapat 
interaksi dialektik antara objek dan proses, 4) matematika tumbuh dan berubah, angka-angka 
berubah, 5) Dalam matematika, ketiadaan biasanya merupakan masalah kemustahilan. 
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ABSTRAK 
Pemahaman konsep matematika adalah salah satu tujuan penting dalam pembelajaran. Pada proses pembelajaran 
matematika terdapat beberapa kesalahan yang sering ditemukan diantaranya berkaitan dengan penempatan nilai, 
pemahaman simbol, dan kekeliruan proses perhitungan. Kesalahan pada konsep dasar matematika akan menyebabkan 
peserta didik mengalami kesulitan dalam mempelajari konsep matematika selanjutnya. Pengetahuan yang dimiliki 
peserta didik cenderung bersifat prosedural yakni peserta didik hanya menghafal rumus yang diberikan oleh guru tanpa 
terjadi pembentukan konsepsi yang benar. Peserta didik akan menemukan hambatan jika diberikan soal yang tidak 
dapat diselesaikan dengan rumus secara langsung, tetapi melalui beberapa penerapan rumus atau konsep yang 
berbeda. Setiap peserta didik tentunya memiliki kesulitan yang berbeda dalam memahami konsep matematika. Kesulitan 
pemahaman konsep tersebut tidak hanya ditinjau dari prestasi tetapi terdapat beberapa faktor yang lain yang dapat 
mempengaruhi pemahaman konsep matematis peserta didik. Oleh karena itu, tujuan dari penulisan artikel kajian 
pustaka ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk kesulitan yang dialami oleh peserta didik dalam memahami konsep 
matematika.  
 
Kata Kunci:    Konsep, kesulitan memahami konsep, pemahaman konsep matematika. 

 
PENDAHULUAN 

Pendidikan matematika merupakan ilmu dasar yang digunakan secara luas dalam berbagai 
bidang kehidupan, karena pendidikan matematika merupakan pendidikan yang memiliki peran 
sangat penting. Dengan pendidikan seseorang dapat keluar dari ketidaktahuan tentang sesuatu 
menjadi tahu. Hal ini sesuai dengan pendapat Setianingsih et al. (2020) pendidikan memegang 
peran penting dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang berkompetensi dalam 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam proses pembelajaran di sekolah 
pelaksanaannya tidak berpusat pada guru (center teacher) melainkan berpusat pada siswa, dimana 
siswa terlibat langsung untuk menggali pengetahuan baru. Aledya (2019) mengatakan bahwa 
matematika mempunyai peran penting dalam mengembangkan daya pikir manusia yang mendasari 
perkembangan teknologi. Melalui pembelajaran matematika, peserta didik diharapkan dapat 
menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, logis, sistematis, cermat, efektif, serta efisien 
dalam memahami konsep matematis (Istikomah, 2017). Guru perlu mengoptimalkan peserta didik 
dalam memahami konsep sehingga peserta didik dapat memecahkan masalah dengan kebiasaan 
berpikir kritis, logis, sistematis dan terstruktur (Tias & Wutsqa, 2015). Pemahahaman konsep 
merupakan hal yang penting pada proses pembelajaran. Sebelum mempelajari matematika lebih 
lanjut, peserta didik harus memahami konsep-konsep dasar dalam matematika (Warmi, 2019). 
Kenyataan dilapangan peserta didik cenderung menghafal contoh yang diberikan oleh guru tanpa 
memahami konsep yang ada pada contoh tersebut. Memahami konsep matematika bukanlah hal 
yang mudah bagi peserta didik. Oleh karena itu, guru perlu menyajikan proses pembelajaran dengan 
menggunakan metode atau model pembelajaran yang tepat serta menyenangkan, sehingga peserta 
didik lebih aktif dari biasanya.  

Setiap peserta didik tentunya memiliki hambatan dalam belajar. Hambatan merupakan hal 
yang menyebabkan kesulitan dalam proses pembelajaran (Firmansyah, 2017). Kesulitan tersebut 
dapat menyebabkan kegagalan dalam mencapai tujuan  belajar. Widdiharto (Waskitoningtyas, 2016) 
menyatakan bahwa kesulitan belajar merupakan kurang mampunya peserta didik dalam memahami 
konsep, prinsip, atau algoritma penyelesaian permasalahan. Salah satu faktor yang menyebabkan 
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peserta didik mengalami kesulitan dalam belajar yaitu rendahnya kemampuan pemahaman konsep. 
Hal ini sesuai dengan pendapat Laili & Puspasari (2018) kekurangmampuan peserta didik dalam 
belajar dapat dilihat lembar jawaban peserta didik dalam menyelesaikan persoalan. Peserta didik 
dapat menyelesaikan persoalan dengan tuntas tetapi banyak kesalahan. Kesalahan tersebut diduga 
karena kekeliruan penggunaan konsep dalam menyelesaikan persoalan. 

Aktivitas berpikir peserta didik tidak selamanya berlangsung secara lancar. Hal ini sesuai 
dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardianto (2018) dimana dalam proses pembelajaran 
peserta didik terkadang sulit berkonsentrasi. Sehingga, peserta didik tidak menangkap apa yang 
sedang dipelajari pada saat pembelajaran berlangsung. Hal ini menyebabkan peserta didik 
mengalami kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan. Kesulitan yang dialami peserta didik 
tentu berbeda antara peserta didik yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu, tujuan dari artikel ini 
yaitu untuk menggambarkan kesulitan-kesulitan yang dialami oleh peserta didik dalam memahami 
konsep matematika. 
 
METODE PENELITIAN  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kajian pustaka atau studi 
kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas 
karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang telah maupun yang belum dipublikasikan yang 
bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi untuk diolah dan disajikan dalam bentuk jurnal 
yang terkait untuk memperoleh gagasan mengenai kesulitan kesulitan pemahaman konsep 
matematis. Sumber dari kajian pustaka ini adalah artikel atau karya ilmiah dari beberapa jurnal. 
Literatur atau bahan pustaka ini kemudian dijadikan sebagai referensi atau landasan teoritis dalam 
penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif melalui kajian literatur 
dari beberapa artikel dari jurnal terkemuka.  
 
KAJIAN LITERATUR 

Paham berarti mengerti, tahu benar akan sesuatu hal. Sedangkan pemahaman konsep 
merupakan kemampuan untuk menemukan, memahami, mengemukakan dan mengaplikasikan ke 
dalam kehidupan sehari-hari (Rahmi et al., 2020). Annajmi (2016) mengatakan bahwa pemahaman 
konsep merupakan suatu kemampuan yang menjadi landasan bagi peserta didik dalam 
mengerjakan matematika.Pemahaman konsep matematika merupakan suatu kemampuan 
memahami ide atau rumus-rumus matematika agar peserta didik dapat menghindari kesalahan pada 
saat memilih metode yang akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Pemahaman 
konsep matematis perlu ditanamkan kepada peserta didik sejak dini yaitu sejak peserta didik duduk 
dibangku Sekolah Dasar agar peserta didik berhasil dalam mempelajari matematika selanjutnya. 
Kemampuan pemahaman konsep merupakan salah satu kemampuan kognitif yang harus dimiliki 
peserta didik dalam pembelajaran matematika (Destiniar et al., 2019). Kemudian Susanto 
(Mawaddah & Maryanti, 2016) mengatakan bahwa peserta didik yang memiliki kemampuan 
pemahaman konsep matematis ialah ketika peserta didik dapat merumuskan strategi penyelesaian, 
menerapkan perhitungan sederhana, mengubah suatu bentuk ke bentuk lain, serta dapat 
menggunakan simbol untuk mempersentasikan konsep dalam pembelajaran matematika. Artinya, 
setiap peserta didik wajib memiliki kemampuan pemahaman konsep yang baik agar dapat 
menyelesaikan persoalan (Nurdin et al., 2019). 

Menurut Skemp (Ningsih, 2016) pemahaman matematika dapat digolongkan ke dalam 2 
jenis yaitu: 
1. Pemahaman instrumental yaitu peserta didik mampu mengingat kembali hal-hal yang telah 

dikomunikasikan kepadanya, hal yang termasuk dalam tingkat ini adalah pengetahuan tentang 
fakta dasar, istilah, ataupun hal-hal yang bersifat rutin seperti perhitungan sederhana. 
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2. Pemahaman relasional yaitu peserta didik peserta didik dapat mengaitkan sesuatu dengan hal 
lainnya secara benar dan menyadari proses yang dilakukan. 

Adapun indikator pemahaman konsep merujuk pada KTSP tahun 2006, yaitu: 
1. Menyatakan ulang sebuah konsep. 
2. Mengklasifikasikan objek menurut sifat-sifat tertentu. 
3. Memberikan contoh dan non contoh suatu konsep. 
4. Menyajikan konsep dalam bentuk representasi matematis. 
5. Mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup suatu konsep. 
6. Menggunakan, memamfaatkan dan memilih prosedur atau operasi tertentu. 
7. Mengklasifikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan beberapa artikel yang telah dikaji oleh peneliti, maka didapatkan hasil jawaban 
sebagai berikut:  
1. Berdasarkan tingkat kemampuan pemahaman konsep, peserta didik masih mengalami 

kesulitan dalam memahami konsep matematis pada pokok bahasan penyajian data. Hal ini 
sesuai dengan penelitian yang dilakukan Maghfiroh et al. (2020) menunjukkan bahwa kesulitan 
yang dialami peserta didik dalam memahami konsep matematika pada materi penyajian data, 
yaitu: 1) peserta didik berkemampuan tinggi mengalami kesulitan pada indikator menyajikan 
konsep ke dalam berbagai bentuk representasi matematis; 2) peserta didik berkemampuan 
sedang mengalami kesulitan pada indikator menyajikan konsep ke dalam berbagai representasi 
matematis dan melakukan kesalahan pada indikator mengubah suatu bentuk representasi ke 
representasi lainnya; dan 3) peserta didik berkemampuan rendah mengalami kesulitan pada 
indikator menyajikan konsep ke dalam berbagai bentuk representasi matematis dan indikator 
menerjemahkan atau menafsirkan makna diagram garis. Kesulitan yang dialami peserta didik 
pada indikator menyajikan konsep ke dalam berbagai bentuk representasi matematis terletak 
pada diagram lingkaran bentuk persen dan derajat. Sedangkan kesulitan yang dialami peserta 
didik pada indikator menerjemahkan atau menafsirkan makna diagram garis terletak pada saat 
diperintahkan membuat informasi dari diagram garis. Kesulitan tersebut menunjukkan bahwa 
peserta didik masih belum memahami konsep matematis dengan baik sehingga belum mampu 
menentukan alur penyelesaian soal sesuai dengan yang diharapkan. 

2. Peserta didik masih mengalami kesulitan pemahaman konsep matematis dalam menyelesaikan 
soal faktorisasi suku aljabar. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Dewanti et al. 
(2018) menunjukkan bahwa 1) peserta didik yang memiliki kesulitan belajar rendah telah 
mampu menguasi sebagian besar indikator yang ditetapkan, hanya satu indikator yang belum 
dikuasai yaitu menentukan variabel; 2) peserta didik yang memiliki kesulitan belajar sedang 
telah mampu menguasi sebagian besar indikator yang ditetapkan, namun terdapat indikator 
yang belum dikuasai yaitu menentukan variabel dan ada beberapa indikator yang belum lancar 
dikuasai; dan 3) peserta didik yang memiliki kesulitan belajar tinggi telah mampu menguasai 
hingga menentukan contoh soal bentuk aljabar dan peserta didik belum mampu menguasai 
indikator menyatakan suatu operasi, menyelesaikan berbagai bentuk aljabar, mengoperasikan 
serta penggunaannya. Peserta didik yang memiliki kesulitan belajar rendah telah mampu 
menguasai semua indikator pada pemahaman konsep dengan lancar namun ada satu sub-
indikator yang belum dikuasai yaitu pada sub-indikator menentukan variabel pada bentuk 
aljabar yang ditanyakan. Peserta didik yang memiliki kesulitan belajar sedang telah mampu 
menguasai semua indikator pada pemahaman konsep walaupun tidak selancar peserta didik 
yang memiliki kesulitan belajar rendah namun ada juga sub-indikator yang belum dikuasai yaitu 
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menentukan variabel pada bentuk aljabar yang ditanyakan dan masih terdapat kesalahan pada 
beberapa tahapan operasi dalam menyelesaikan masalah. 

3. Kemampuan pemahaman konsep pada pokok bahasan Sistem Persamaan Linear Dua Variabel 
(SPLDV) masih tergolong rendah. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Fajar et al. 
(2018) menunjukkan bahwa pemahaman konsep matematis peserta didik dengan kategori tingi 
sebanyak 3%, kategori sedang sebanyak 10%, dan kategori rendah sebanyak 87% dengan 
rincian sebagai berikut: (a) peserta didik pada kategori tinggi dapat mengerjakan 6 butir soal 
atau menguasai 6 indikator kemampuan pemahaman konsep matematis; (b) peserta didik pada 
kategori sedang dapat mengerjakan 6 butir soal atau menguasai 6 indikator kemampuan 
pemahaman konsep matematis; dan (c) peserta didik pada kategori rendah dapat mengerjakan 
4 butir soal atau menguasai 4 indikator kemampuan pemahaman konsep matematis. Peserta 
didik dengan kemampuan pemahaman konsep kategori tinggi dapat mengerjakan 6 butir soal 
yang artinya peserta didik menguasai 6 indikator kemampuan pemahaman konsep matematis. 
Peserta didik dengan kemampuan pemahaman konsep kategori tinggi tidak dapat mengerjakan 
soal pada indikator menyatakan ulang sebuah konsep. Peserta didik dengan kemampuan 
pemahaman konsep kategori sedang dapat mengerjakan 6 butir soal yang artinya peserta didik 
menguasai 6 indikator kemampuan pemahaman konsep matematis. Peserta didik dengan 
kemampuan pemahaman konsep kategori sedang tidak dapat mengerjakan soal pada indikator 
menyatakan ulang sebuah konsep. Peserta didik dengan kemampuan pemahaman konsep 
kategori rendah dapat mengerjakan 4 butir soal yang artinya peserta didik menguasai 4 
indikator kemampuan pemahaman konsep matematis. Peserta didik dengan kemampuan 
pemahaman konsep kategori rendah tidak dapat mengerjakan soal pada indikator menyatakan 
ulang sebuah konsep, memberi contoh dan bukan contoh dan mengaplikasikan 
konsep/algoritma ke pemecahan masalah. 

4. Kesulitan yang dialami peserta didik dalam memahami konsep matematika memiliki perbedaan. 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: (1) peserta didik dengan kategori self-
efficacy tinggi memiliki kesulitan pemahaman konsep pada indikator menyatakan ulang sebuah 
konsep dan memberikan contoh dan bukan contoh suatu konsep; (2) peserta didik dengan 
kategori self-efficacy sedang memiliki kesulitan pemahaman konsep pada indikator menyatakan 
ulang sebuah konsep, mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup suatu konsep, 
mengelompokkan suatu objek berdasarkan jenisnya sesuai dengan sifat-sifat tertentu, 
menyajikan konsep dalam bentuk representasi matematis, menggunakan, memanfaatkan dan 
memilih prosedur atau operasi tertentu, dan mengklasifikasikan konsep atau algoritma 
pemecahan masalah; dan (3) peserta didik dengan kategori self-efficacy rendah memiliki 
kesulitan pemahaman konsep pada semua indikator pemahaman konsep.  Peserta didik 
dengan kategori self-efficacy rendah tidak dapat menyatakan ulang sebuah konsep, 
mengklasifikasikan objek menurut sifat-sifat tertentu, memberikan contoh dan non contoh suatu 
konsep, menyajikan konsep dalam bentuk representasi matematis, mengembangkan syarat 
perlu dan syarat cukup suatu konsep, menggunakan, memamfaatkan dan memilih prosedur 
atau operasi tertentu, dan mengklasifikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah. 

 
KESIMPULAN  

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa peserta didik mengalami beberapa 
kesulitan dalam memahami konsep matematika. Kesulitan yang dialami peserta didik memiliki 
perbedaan pada setiap tingkatan aspek dan pokok bahasan. Peserta didik mengalami kesulitan 
pada semua indokator pemahaman konsep yaitu:  1) kesulitan pada menyatakan ulang sebuah 
konsep; 2) kesulitan pada mengklasifikasikan objek menurut sifat-sifat tertentu; 3) kesulitan pada 
memberikan contoh dan non contoh suatu konsep; 4) kesulitan pada menyajikan konsep dalam 
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bentuk representasi matematis; 5) kesulitan pada mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup 
suatu konsep; 6) kesulitan pada menggunakan, memamfaatkan dan memilih prosedur atau operasi 
tertentu; dan 7) kesulitan pada mengklasifikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah. 
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ABSTRAK 
Berpikir Kritis merupakan salah satu kompetensi yang harus dikuasai pada abad 21 ini. Desain pembelajaran yang dapat 
membantu agar siswa memiliki kemampuan tersebut sangat diperlukan untuk dikembangkan. Namun, perlu dilakukan 
analisis awal untuk memetakan sejauhmana keterampilan berpikir kritis yang telah dimiliki siswa. Tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk mengetahui kemampuan berfikir kritis matematis siswa dalam memecahkan masalah matematika materi 
bangun datar ditinjau dari gender. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Teknik 
pengambilan data menggunakan test dan wawancara. Sedangkan teknik triangulasi peneliti digunakan sebagai Uji 
keabsahan data dalam penelitian ini. Analisis data yang digunakan meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian 
data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kemampuan berfikir kritis matematis bahwa 
subjek perempuan memiliki kemampuan berpikir kritis lebih baik dibandingkan subjek laki-laki. Hal ini karena subjek 
perempuan mampu menunjukkan seluruh indikator kemampuan berpikir kritis dari dua masalah yang diberikan, 
sedangkan subjek laki-laki hanya mampu menunjukkan 1 indikator secara konsisten berdasarkan dua masalah yang 
diberikan. 
 
Kata Kunci:   Berfikir, Kritis, Matematis, Bangun Datar, Gender. 

 
PENDAHULUAN 

Berpikir kritis merupakan salah satu kemampuan yang esensial dan penting dimiliki oleh 
siswa. Dengan berpikir kritis siswa mampu berpikir secara rasional dalam membuat keputusan dan 
mempertanggungjawabkan pendapatnya disertai dengan alasan yang logis serta mampu 
menghadapi berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari (Somakim, 2011; Hendriana et al, 
2017). Hal ini karena berpikir kritis merupakan suatu proses sistematis dan terorganisasi yang 
memungkinkan seseorang untuk merumuskan dan mengevaluasi keyakinan, bukti, asumsi, logika 
dan pendapatnya sendiri yang mendasari pernyataan yang diterimanya (Hendriana et al, 2017). 
Adapun indikator kemampuan berfikir kritis menurut Perkins dan Murphy adalah sebagai berikut : (1) 
Klarifikasi, yaitu merumuskan pokok-pokok permasalahan. (2) Assessment, yaitu kemampuan 
memberikan alasan untuk menghasilkan kesimpulan yang benar. (3) Strategi dan Taktik, yaitu 
menyelesaikan masalah dengan beragam alternatif penyelesaian berdasarkan konsep. (4) Inferensi, 
yaitu menarik kesimpulan dengan jelas dan logis dari hasil penyelidikan. 

Kemampuan berpikir kritis sangat penting dimiliki siswa, namun pada kenyataannya 
kemampuan tersebut belum dikuasai dengan baik oleh siswa Indonesia. Berdasarkan studi Trends 
In Mathematics and Science Study (TIMSS) 2011 siswa SMP kelas VIII mendapat peringkat 36 dari 
49 negara di dunia. Hasil studi Program for International Student Assesment (PISA) juga 
menunjukkan bahwa siswa Indonesia mendapat peringkat 64 dari 65 negara di dunia. Hasil ini 
berturut-turut terjadi selama sepuluh tahun belakangan. Tidak jauh berbeda, hasil TIMSS 2015  
menunjukkan prestasi siswa Indonesia bidang matematika mendapat peringkat 46 dari 51 negara 
dengan skor 397. hal ini dikarenakan siswa Indonesia menguasai soal yang bersifat rutin, komputasi 
sederhana, dan mengukur pengetahuan akan fakta yang berkonteks keseharian. Oleh karena itu, 
perlu penguatan kemampuan mengintegrasikan informasi, memberi kesimpulan, serta 
menggeneralisasi pengetahuan ke hal-hal lain (Rahmawati, 2016). Hal ini juga diperkuat dengan 
beberapa hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis matematis siswa 
masih rendah (Mahmuzah, 2015 ;  Sianturi et al, 2018).  
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Dengan melihat kondisi tersebut, kemampuan berpikir kritis matematis siswa harus 
ditingkatkan, salah satunya dengan inovasi pembelajaran matematika yang mampu meningkatkan 
kemampuan tersebut. Namun, diperlukan analisis awal terlebih dahulu untuk mengidentifikasi untuk 
melihat sejauh mana kemampuan tersebut telah dimiliki oleh siswa. Maka tujuan dari penelitian ini 
adalah mendeskripsikan kemampuan berpikir kritis matematis siswa ditinjau yang ditinjau dari 
gender. 
 
METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun subjek 
dalam penelitian ini adalah satu siswa laki-laki dan satu siswa perempuan kelas VIII MTS 
Assalafiyah Mlangi yang dipilih secara purposive sampling. Data penelitian ini diperoleh dari 
pemberian soal tes dan wawancara. Instrumen soal kemampuan berpikir kritis matematis yang 
diberikan sebanyak 2 buah butir soal uraian yang telah divalidasi isi dengan indikator: 1). Klarifikasi, 
2). Assessment, 3). Inferensi, dan 4). Strategi & taktik. Uji kredibilitas data dalam penelitian ini 
menggunakan uji triangulasi peneliti. Sedangkan Teknik analisis data merujuk teori miles & 
Huberman  dengan tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh bahwa terdapat perbedaan kemampuan berpikir 
kritis matematis siswa SMP antara siswa laki-laki dan perempuan. Siswa laki-laki hanya mampu 
menunjukan 3 indikator berfikir kritis, yaitu klarifikasi, assessment, strategi dan taktik. Sedangkan 
jawaban siswa perempuan mampu menunjukkan 4 indikator berfikir kritis, yaitu klarifikasi, 
assessment, strategi dan taktik, serta inferensi. 

Pada soal yang pertama, Subjek laki-laki mampu menuliskan apa yang diketahui dalam soal 
dengan tepat. Siswa juga menyelesaikan soal dengan konsep pembuktian. membuktikan bahwa 
seseorang yang mengelilingi setengah dari taman A akan sama dengan mengelilingi seperempat 
dari taman B. Sehingga dapat dikatakan bahwa siswa melalui tahap assesment. Sedangkan untuk 
kesimpulan, siswa menuliskan kesimpulan akhir yang kurang tepat. Sehingga dapat dikatakan 
bahwa siswa tidak melalui tahap inferensi.  

Sementara itu, pada soal kedua, subjek laki-laki dapat menuliskan apa yang diketahui. 
Namun, siswa tidak dapat menunjukkan tahap assesment yang dibuktikan dengan siswa tidak 
mampu menjelaskan bagaimana dua buah segitiga mempunyai keliling yang sama, apakah luasnya 
juga sama?. Sehingga siswa tidak mampu menyelesaikan masalah hingga akhir. Berikut disajikan 
pada tabel 1 hasil analisis berpikir kritis matematis subjek laki-laki. 
 

Tabel 1. Analisis Komunikasi matematika siswa laki-laki 

Subjek/ 
Kemampuan 

Klarifikasi 
Strategi dan 

Taktik 
Assessment Inferensi 

Soal Nomor 1 √ √ √ - 
Soal Nomor 2 √ - - - 

Keterangan : Memenuhi Indikator (√) ;  tidak memenuhi indikator (-) 
 

Pada Subjek Perempuan, berdasarkan hasil tes dan wawancara, siswa mampu menuliskan 
apa yang diketahui dalam soal nomor 1 dengan tepat. Siswa mampu membuktikan bahwa keliling 
setengah dari taman A akan sama dengan keliling seperempat dari taman B. Sehingga dapat 
dikatakan bahwa siswa melalui tahap assesment. Siswa dapat menggunakan satu alternatif 
penyelesaian hingga mampu menuliskan kesimpulan dari penyelidikan yang telah dilakukan.  
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Pada soal nomor 2, subjek perempuan mampu menuliskan apa yang diketahui dengan 
tepat. Siswa mampu memahami maksud dari permasalahan yang diberikan dan dapat membuat 
keputusan dalam menyelesaikan permasalahan, mampu menyelesaikan permasalahan tersebut 
dengan urut hingga mampu memberikan kesimpulan dari hasil pengerjaanya, sehingga siswa 
mampu melalui tahap inferens Berikut disajikan pada tabel 2 hasil analisis berpikir kritis matematis 
subjek laki-laki. 
 

Tabel 1. Analisis Komunikasi matematika siswa perempuan 

Subjek/ 
Kemampuan 

Klarifikasi 
Strategi dan 

Taktik 
Assessment Inferensi 

Soal Nomor 1 √ √ √ √ 
Soal Nomor 2 √ √ √ √ 

Keterangan : Memenuhi Indikator (√) ;  tidak memenuhi indikator (-) 
 

Berdasarkan tabel 1 dan tabel 2, jelas bahwa kedua subjek memiliki kemampuan berpikir 
kritis yang berbeda. Subjek perempuan mampu menunjukkan 4 indikator kemampuan berpikir kritis 
berdasarkan dua soal yang diberikan, sedangkan subjek laki-laki hanya mampu secara konsisten 
menunjukkan indikator klarifikasi pada soal pertama dan kedua, sedangkan indikator lainnya tidak 
mampu ditunjukkan secara konsisten.  Sehingga berdasarkan hasil tersebut, dapat katakan bahwa 
subjek perempuan memiliki kemampuan berpikir kritis yang baik dibandingkan subjek laki-laki. 
Kondisi ini juga sejalan dengan hasil penelitian Ardani (2017) dan Hidayanti et al  (2020) yang 
menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis subjek perempuan lebih baik dibandingkan subjek 
laki-laki. Hal ini dikarenakan siswa perempuan lebih detail, mampu mengidentifikasi secara detail 
informasi-informasi yang ada untuk menyusun dan menganalisis informasi yang relevan untuk 
penarikan kesimpulan. 
 
KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan 
bahwa subjek perempuan memiliki kemampuan berpikir kritis lebih baik dibandingkan subjek laki-
laki. Hal ini karena subjek perempuan mampu menunjukkan seluruh indikator kemampuan berpikir 
kritis dari dua masalah yang diberikan, sedangkan subjek laki-laki hanya mampu menunjukkan 1 
indikator secara konsisten berdasarkan dua masalah yang diberikan. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran mengenai profil kemampuan pemecahan masalah matematis siswa  
ditinjau dari Adversity Quotient (AQ). Kemampuan pemecahan masalah merupakan kemampuan pokok dan salah satu 
tujuan utama dari pembelajaran matematika. Langkah pemecahan masalah yaitu memahami masalah, menyusun 
rencana pemecahan masalah, melaksanakan rencana pemecahan, dan memeriksa kembali hasil pemecahan. Setiap 
siswa memiliki kecerdasan yang berbeda-beda dalam menghadapi masalah. Kecerdasan dalam menghadapi masalah 
tersebut disebut dengan Adversity Quotient (AQ). Tingkatan Adversity Quotient (AQ) yaitu quitters, campers, dan 
climbers. Dengan adanya Adversity Quotient (AQ) yang dimiliki siswa maka seorang guru dapat mengetahui sampai 
sejauh mana profil siswa tersebut dapat menyelesaikan soal pemecahan masalahnya. 
 
Kata Kunci: Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis, Adversity Quotient 

 
PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan faktor utama yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan kualitas 
sumber daya manusia (SDM). Dengan adanya pendidikan yang berkualitas dapat menciptakan 
generasi-generasi cerdas, produktif, unggul serta bertanggung jawab yang berguna bagi kemajuan 
pembangunan bangsa dan Negara (Ariawan & Nufus, 2017). Oleh sebab itu, untuk meningkatkan 
kualitas pendidikan di Indonesia sebaiknya pemerintah melakukan pembaharuan di dunia 
pendidikan. Pembaharuan dalam dunia pendidikan tersebut dapat dilakukan secara terarah, 
terencana, dan berkesinambungan yang dapat ditunjukkan melalui peningkatan kualitas 
pembelajaran di sekolah. Dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah, guru seharusnya 
melakukan pembelajaran yang inovatif dan menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran(Gede, 
Suarjana, & Riastini, 2014).  

No. 22 Tahun 2006 dalam Standar Isi Satuan Pendidikan ayat 1 menyatakan bahwa salah 
satu mata pelajaran pokok yang harus diajarkan kepada siswa adalah mata pelajaran matematika. 
Hal tersebut dikarenakan bahwa matematika mempunyai peranan penting dalam perkembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi baik sebagai cabang alat bantu penerapan bidang ilmu yang lain 
maupun pengembangan matematika itu sendiri (Prabawa & Zaenuri, 2017). 

Matematika merupakan mata pelajaran  yang dipelajari oleh semua jenjang siswa dari SD 
sampai SMA bahkan di perguruan tinggi. National Council of Teachers of Mathematics (NCTM, 
2000) melalui pembelajaran terdapat 5 kemampuan matematis yang perlu dimiliki oleh siswa yaitu: 
komunikasi matematis (mathematical communication), penalaran matematis (mathematical 
reasoning), pemecahan masalah matematis (mathematical problem solving), koneksi matematis 
(mathematical connection) dan pembentukan sikap positif terhadap matematika (positive attitudes 
toward mathematics). Menurut Amam, A. (2017) ampir semua negara maju menempatkan 
kemampuan pemecahan masalah matematis sebagai tujuan utama dari pembelajaran matematika di 
sekolah. Karena diprediksi siswa yang memiliki kemampuan pemecahan masalah matematis 
dengan baik, maka akan mampu berkontribusi terhadap perkembangan perekonomian bangsanya. 

Menurut Effendi (dalam Septiani, E. S., & Nurhayati, E. 2019) “Kemampuan pemecahan 
masalah harus dimiliki siswa untuk melatih agar terbiasa menghadapi berbagai permasalahan, baik 
masalah dalam matematika, masalah dalam bidang studi lain ataupun masalah dalam kehidupan 
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sehari-hari yang semakin kompleks”. Dalam hal ini kemampuan pemecahan masalah siswa perlu 
dilatih agar siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. 

Cara siswa dalam menyelesaikan masalah tentunya berbeda tergantung bagaimana 
kemampuan pemecahan masalah yang dimiliki setiap siswa. Menurut Rahmawati, et al., (2019)  
Siswa dapat dikatakan sukses dalam menyelesaikan masalah matematika merupakan siswa yang 
dapat memecahkan masalah dengan baik apabila didukung dengan kemampuan mengatasi 
masalah yang baik pula. Selain itu, perlu diketahui bahwa setiap siswa memiliki kecerdasan yang 
berbeda-beda dalam menghadapi masalah. Kecerdasan dalam menghadapi masalah tersebut 
disebut dengan Adversity Quotient (AQ). Stolz (2000) membagi Adversity Quotient (AQ) menjadi tiga 
tingkatan yaitu quitters (mereka yang berhenti), campers (mereka yang berkemah), dan climbers 
(para pendaki). Siswa yang mempunyai AQ dengan kategori quitters kurang memiliki kemauan untuk 
menyelesaikan masalah atau tantangan yang ada pada hidupnya.  

Menurut Dahlan & Dadang (dalam Afri, 2018)  pemecahan masalah membutuhkan sikap-
sikap mental yang harus diidentifikasikan, dikuasai, dan diinternalisasi oleh siswa untuk menjadi 
pemecah soal yang berhasil. Keberhasilan siswa dalam memecahkan masalah dipengaruhi oleh 
cara siswa merespon kesulitan yang dihadapi saat mencari solusi dari masalah tersebut. 
Kemampuan individu dalam menghadapi kesulitan ini disebut adversity quotient (AQ). Kebaruan 
penelitian ini dengan peneliti lain yang serupa hanya menjelaskan satu tipe adversity quotient, 
penelitian ini akan menjelakan ketiga tipe adversity quotient dalam kemampuan pemecahan 
masalah matemastis. Berdasarkan uraian di atas maka tujuan dari penulisan ini yaitu untuk 
mengetahui profil kemampuan pemecahan masalah matematis siswa ditinjau dari AQ. 
 
METODE  

Metode yang digunakan dalam artikel ini ialah kajian kepustakaan, dimana penulis mengkaji 
berbagai literatur yang relevan dari berbagai sumber dengan objek kajian yang berkaitan. Dalam 
penelitian ini peneliti melakukan pengkajian mengenai kemampuan pemecahan masalah matematis 
siswa ditinjau dari AQ dari beberapa artikel-artikel yang dipublikasi dalam jurnal ilmiah. Penelitian ini 
bersifat deskriptif, sehingga penelitian ini berfokus terhadap penjelasan sistematis pada fakta yang 
diperoleh saat penelitian dilakukan. Adapun pengumpulan data pada penelitian ini yaitu 
mengumpulkan data dari berbagai sumber yang relevan yaitu dari beberapa jurnal, skripsi dan artikel 
yang dipublikasi dalam jurnal ilmiah. 
 
PEMBAHASAN 

Salah satu kemampuan yang harus dimiliki dan dikembangkan siswa adalah kemampuan 
pemecahan masalah matematis. Menurut Amam, A. (2017) Kemampuan pemecahan masalah ialah 
kemampuan pokok dalam pembelajaran matematika dan salah satu tujuan utama dari pembelajaran 
matematika.  

Pemecahan masalah memerlukan pemikiran tingkat tinggi, tetapi kemampuan pemecahan 
masalah dapat dilatihkan. Ide mengenai pemecahan masalah salah satunya dikemukakan oleh 
Polya. Menurut Polya (dalam Masfingatin, 2013) mengembangkan empat langkah pemecahan 
masalah yaitu memahami masalah atau persoalan (understand the problem), menyusun rencana 
pemecahan masalah (make a plan), melaksanakan rencana pemecahan (carry out a plan), 
memeriksa kembali hasil pemecahan (look back at the completed solution). Dengan menggunakan 
langkah-langkah pemecahan masalah oleh Polya diharapkan siswa dapat lebih runtut dan terstruktur 
dalam pemecahan masalah matematis. 

Kemampuan pemecahan masalah matematis dapat dilihat dari profil hasil belajar siswa.  
Septiani, E. S., & Nurhayati, E. (2019)  mengemukakan Pada pelaksanaan observasi yang dilakukan 
di SMP Negeri 1 Jogoroto menunjukkan bahwa 60 % siswa masih mengalami kesulitan dalam 
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menyelesaikan soal matematika khususnya soal pemecahan masalah. Kesulitan yang dialami siswa 
diantaranya yaitu kesulitan dalam memodelkan simbol matematika dan mengartikan petunjuk dalam 
mengerjakan soal. Siswa masih perlu dibimbing, rendahnya kemampuan pemecahan masalah dilihat 
dari hasil tes yang merupakan salah satu indikator bahwa siswa tersebut masih rendah kemampuan 
pemecahan masalah.  

Cara mengatasi kesulitan setiap orang berbeda-beda. Demikian pula, tingkat kecerdasan 
seseorang berbeda. Kecerdasan dalam menghadapi suatu kesulitan termasuk salah satu jenis 
adversity quotient. Adversity quotient merupakan kecerdasan individu dalam mengatasi setiap 
kesulitan yang muncul. Adversity quotient sering diindentikkan dengan daya juang untuk melawan 
kesulitan. Adversity quotient dianggap sangat mendukung keberhasilan siswa dalam meningkatkan 
prestasi belajar. Menurut Hidayat (2018) Siswa yang memiliki adversity quotient tinggi tentu lebih 
mampu mengatasi kesulitan yang sedang dihadapi. Namun, bagi siswa dengan tingkat adversity 
quotient lebih rendah cenderung menganggap kesulitan sebagai akhir dari perjuangan dan 
menyebabkan prestasi belajar siswa menjadi rendah. 

Menurut Stolz (2000) Komponen utama dalam adversity quotient adalah control (Komponen 
ini berkaitan dengan seberapa besar seseorang yang merasa mampu mengendalikan sebuah 
peristiwa yang menimbulkan kesulitan. Semakin besar kendali yang dimiliki, semakin besar 
kemungkinannya seseorang dapat bertahan atas masalah yang dihadapi. Sebaliknya semakin 
rendah kendali, semakin besar kemungkinannya seseorang merasa bahwa masalah yang dihadapi 
diluar kendali), orign & ownership (Mempertanyakan siapa yang menjadi asal-usul kesulitan dan 
sampai sejauh mana seseorang mengakui adanya kesulitan tersebut. Rasa bersalah yang tepat 
akan menggugah seseorang untuk bertindak sedangkan rasa bersalah yang terlalu besar akan 
merusak semangatnya. Ownership mengungkap sejauh mana seseorang mengakui akibat dari 
kesulitan dan kesediaan seseorang untuk bertanggungjawab atas kesulitan tersebut), reach (Sejauh 
mana kesulitan akan menjangkau aspek-aspek lain dari kehidupan seseorang sekalipun tidak 
berhubungan dengan masalah yang dihadapi. Adversity quotient yang rendah pada individu akan 
membuat kesulitan merambah ke segi-segi lain dari kehidupan seseorang) dan endurance (Berapa 
lamakah kesulitan akan berlangsung dan berapa lamakah penyebab kesulitan itu akan berlangsung. 
Daya tahan dapat menimbulkan penilaian tentang situasi yang baik atau buruk. Seseorang yang 
mempunyai daya tahan yang tinggi akan memiliki harapan dan sikap optimis dalam mengatasi 
kesulitan atau tantangan yang sedang dihadapi. Semakin tinggi daya tahan yang dimiliki oleh 
individu, maka semakin besar kemungkinan seseorang dalam memandang kesuksesan sebagai 
sesuatu hal yang bersifat sementara dan orang yang mempunyai daya tahan rendah akan 
menganggap bahwa kesulitan yang sedang dihadapi adalah sesuatu yang bersifat abadi dan sulit 
untuk diperbaiki) yang biasa disingkat dengan CO2RE. 

Menurut Stolz (2000) Pengelompokkan AQ dalam merespon kesulitan terbagi menjadi tiga 
kategori, yaitu Tipe quitters cenderung untuk menolak adanya tantangan serta masalah yang ada; 
Campers mempunyai kemampuan terbatas dalam perubahan, terutama perubahan yang besar. 
Mereka menerima perubahan dan bahkan mengusulkan beberapa ide yang bagus namun hanya 
sebatas selama pada zona aman mereka; Climbers adalah individu yang bisa diandalkan untuk 
mewujudkan perubahan karena tantangan yang ditawarkan membuat individu berkembang karena 
berani mengambil resiko, mengatasi rasa takut.   
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Berikut Tabel 1. Hubungan Kemampuan Pemecahan Masalah dengan Adversity Quotient 

 

Langkah-langkah 
Pemecahan 

Masalah 

Tipe-Tipe 
(Adversity 

Quotient) AQ 

Indikator Hubungan Kemampuan Pemecahan 
Masalah dengan Adversity Quotient 

Mamahami masalah 

Climbers  Dapat menuliskan dan mengungkapkan informasi apa 
yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari masalah 
yang diberikan dengan jelas dan tepat. 

 Mampu menjelaskan kondisi masalah yang diberikan 
dengan kalimat sendiri dan mampu menerima 
permasalahan dengan penuh usaha untuk 
menyelesaikannya tanpa mempedulikan salah atau 
benar jawabannya. 

Campers  Mampu memahami masalah dengan baik. Siswa juga 
mempunyai karakter yang sama dengan AQ tinggi 
dalam memahami masalah. 

Quitters  Mampu memahami masalah dengan cukup baik serta 
menunjukkan sikap penuh kehati-hatian. 

Merencanakan 
pemecahan masalah 

Climbers  Dapat mengintegrasikan secara langsung informasi 
yang diperoleh ke dalam skema yang ada dipikirannya 
dengan menggunakan segalacara untuk menemukan 
jawaban hingga memunculkan ide-ide kreatif hasil dari 
abstraksi. 

 Dapat menyebutkan dengan lancar strategi yang dipilih 
dalam menyelesaikan masalah. 

 Membuat pemisalan dari data yang diketahui kebentuk 
yang sesuai dengan permasalahan yang diberikan 
serta membutuhkan bantuan benda atau gambar yang 
bersifat visual untuk menerjemahkan pemikirannya. 

Campers  Cenderung berhati-hati dalam menghubungkan data 
yang diketahui dengan strategi yang teat dalam 
menyelesaikan masalah. 

 Selalu mencoba-coba dan hasil dari abstraksi tidak 
muncul dari tulisan serta banyak menunjukkan adanya 
karakteristik berpikir terstruktur dan terencana. 

Quitters  Karena kesulitan yang dialami maka siswa dengan tipe 
ini cenderung berpikir tentang strategi yangakan 
digunakan dengan mencoba-coba. 

 Mengalami kemalasan berpikir dan hanya mengulang-
ulang tulisan dari permasalahan yang diberikan. 

Melaksanakan 
Perencanaan 

Climbers  Dapat melaksanakan perencanaan dengan lancar dari 
setiap langkah penyelesaian dan algoritma perhitungan 
yang dilakukan juga sudah benar. 

 Memiliki semangat yang tinggi dalam mengajarkan 
permasalahan dengan strategi yang dia pilih tanpa 
menyerah. 

Campers  Tidak lancar dalam menjalankan strategi penyelesaian 
yang dipilih serta memilih langkah-langkah yang paling 
aman dalam penyelesaian masalah meskipun memiliki 
penyelesaian yang banyak. 
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 Saat mengalami kesulitan, cenderung diam lama 
namun bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, 
misalnya melakukan perhitungan berulang-ulang. 

Quitters  Mengalami kesulitan yang tinggi dalam mengerjakan 
permasalahan dan cenderung mudah menyerah 
disebabkan persepsi ketidakbiasaan yang cukup tinggi. 

Memeriksa Kembali 

Climbers  Memiliki antusias yang besar untuk mengukur benar 
atau salahnya jawaban. 

Campers  Dalam melihat kembali,memiliki langkah yang jelas 
dalam melihat kembali namun tidak antusias untuk 
menuliskan dengan alasan yakin jawaban telah benar. 

Quitters  Dalam melihat kembali, siswa tidak menuliskan apapun 
disebabkan dalam memperoleh hasil sudah menyerah. 

Riskawati (2019) 
 

Sari (dalam Halimah, 2020) mengemukakan bahwa, kemampuan pemecahan masalah yang 
dimiliki seseorang berbeda dengan kemampuan pemecahan masalah orang yang lain. Cahyani dan 
Setyawati (2017) menjelaskan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematika adalah potensi 
atau keahlian siswa untuk memahami, menguasai, dan menyelesaikan soal pemecahan masalah 
matematika yang diberikan dengan cara berfikir yang lebih kompleks. Untuk membedakan profil 
kemampuan pemecahan masalah yang dimiliki siswa pada penelitian ini, peneliti menggunakan 
Adversity Quotient. Karena Setiap siswa dalam menyelesaikan masalah matematika memiliki cara 
yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Seseorang dapat 
menyelesaikan atau memecahkan masalah yang ada dengan baik apabila didukung oleh 
kemampuan menyelesaikan masalah yang baik pula. Kemampuan yang dimiliki seseorang untuk 
mengubah dan mengolah suatu permasalahan atau kesulitan yang terjadi dalam hidupnya dan 
menjadikan masalah tersebut menjadi suatu tantangan yang harus diselesaikan dengan baik dikenal 
dengan Adversity Quotient (AQ). Dengan adanya AQ yang dimiliki siswa maka seorang guru dapat 
mengetahui sampai sejauh mana siswa tersebut dapat menyelesaikan soal pemecahan 
masalahnya. 
 
KESIMPULAN  

Artikel ini  telah menunjukkan profil kemampuan pemecahan masalah matematika siswa 
berdasarkan langkah-langkah Polya ditinjau dari Adversity Quetient. Siswa quitters tidak dapat 
melaksanakan empat langkah-langkah pemecahan masalah Polya dengan baik yaitu memahami 
masalah, membuat perencanaan masalah, melaksanakan perencanaan masalah, serta memeriksa 
kembali proses dan hasil penyelesaian. Siswa campers tidak mampu melakukan pemeriksaan 
kembali terhadap hasil dan proses yang sudah ditulisnya. Sedangkan siswa climbers dapat 
melaksanakan seluruh empat langkah pemecahan masalah Polya dengan baik.  

Seorang guru sebaiknya mengarahkan dan membantu siswa dalam merencanakan masalah 
untuk mempermudah menyelesaikan penyelesaian suatu masalah. Guru harus membiasakan siswa 
quitters dan campers dalam memeriksa kembali agar penyelesaian suatu masalah yang 
diselesaikannya bisa maksimal.  
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ABSTRAK 
Kemampuan pemecahan masalah matematis merupakan salah satu kemampuan yang harus dimiliki peserta didik. 
Dalam pembelajaran matematika diperlukan model pembelajaran yang bertujuan meningkatkan minat siswa terhadap 
mata pelajaran matematika. Penggunaan model pembelajaran yang tepat dapat menjadi salah satu faktor meningkatkan 
kemampuan pemecahan masalah matematis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui model pembelajaran 
yang menunjang  peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis. Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini yaitu studi pustaka dari beberapa artikel yang terdapat pada jurnal nasional pendidikan matematika. Berdasarkan 
hasil  analisis artikel terdapat beberapa model pembelajaran yang berhasil meningkatkan kemampuan pemecahan 
masalah matematis, yaitu model pembelajaran problem based learning, model pembelajaan open ended, model 
pembelajaran situation based learning, model ICARE berbantuan Geogebra, dan model pembelajaran LAPS-heuristic. 
 
Kata Kunci: Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis, Matematika, Model Pembelajaran 

 
PENDAHULUAN 

Matematika merupakan salah satu bidang ilmu yang memiliki peranan penting dalam dunia 
pendidikan. Mata pelajaran matematika diajarkan pada setiap jenjang pendidikan bahkan menjadi 
penunjang untuk pelajaran lain.  Dalam proses pembelajaran matematika peserta didik dikatakan 
berhasil jika dapat menyelesaikan masalah matematika dengan baik dan benar (Dewi et al., 2019).  

Kemampuan pemecahan masalah matematis merupakan salah satu kemampuan yang 
harus dimiliki peserta didik. Hal ini sesuai dengan yang dipaparkan (Dewi et al., 2019), yaitu 
kemampuan pemecahan masalah matematis adalah kemampuan dasar pembelajaran matematika 
yang harus dikuasai oleh siswa, agar siswa dapat menyelesaikan permasalahan matematika. 
Penguasaan kemampuan pemecahan masalah matematis tentu dipengaruhi oleh kemampuan awal, 
motivasi, serta pada proses pembelajaran berlangsung. Peningkatan kemampuan pemecahan 
masalah salah satunya dengan cara pengembangan keterampilan siswa dalam memahami masalah, 
membuat model matematika, menyelesaikan maslah dan menafsirkan solusinya (Sariningsih & 
Purwasih, 2017). Hasil wawancara dengan beberapa guru mata pelajaran matematika, kemampuan 
pemecahan masalah matematis siswa belum berkembang. Siswa belum mampu mememcahkan 
masalah yang berkaitan dengan materi yang telah dipelajari, meskipun guru membimbing siswa 
menyelesaikan permasalahan tersebut. Salah satu penyebabnya yaitu soal yang diberikan guru 
memiliki jawaban dan strategi penyelesaian yang tunggal (Delyana, 2015). 

Siswa memandang mata pelajaran matematika tidak menarik, salah satu penyebab 
utamanya yaitu pada proses pembelajaran pendidik tidak menerapkan model yang tepat, maka dari 
itu pendidik harus memahami, menguasai dan mampu menerapkan berbagai macam model 
pembelajaran yang tepat dalam setiap materi yang diajarkan. Hal tersebut dapat meningkatkan hasil 
belajar peserta didik, terkait dengan kemampuan pemecahan masalah yang harus dikuasai peserta 
didik (Lestari et al., 2019). 

 Salah satu cara meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis yaitu pendidik 
harus berupaya memilih dan menerapkan model pembelajaran yang tepat dengan materi yang akan 
dibahas (Lestari et al., 2019). Model pembelajaran tentu sangat beragam jenis dan prosedur yang 
dilakukan pun tentu berbeda. Pendidik harus cermat dan kompeten dalam memilah dan memilih 
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model pembelajaran yang cocok dengan kondisi karakteristik siswa, serta bahan ajar atau materi 
yang akan dipelajari.  Jika model pembelajaran yang dipilih tidak serasi dengan materi dan 
karakteristik siswa, maka akibatnya siswa akan berfikiran bahwa matematika itu sulit, dan dampak 
dari hal tersebut siswa memiliki hasil pengetahuan dan hasil evalusi yang kurang, dengan kata lain 
proses belajar mengajar yang dilakukan pendidik dan peserta didik gagal, karena tidak dapat 
mencapai tujuan pembelajaran.Pemilihan model dan media pembelajaran yang tepat serta sesuai 
dengan karakteristik peserta didik dan materi pembelajaran mampu menghasilkan peningkatan 
kemampuan yang harus dimiliki siswa, diantaranya adalah kemampuan pemecahan masalah 
matematis (Dewi et al., 2019).  

Berdasarkan uraian diatas tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui model 
pembelajaran yang menunjang peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis.  
 
METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka atau kajian pustaka berisi teori- teori yang 
sesuai dengan masalah penelitian. Menurut Zed “Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan 
sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, 
membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Supriyadi, 2017). Adapun masalah dalam 
penelitian ini yaitu model pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 
matematis. Pengkajian dilakukan mengenai teori pada artikel-artikel yang tersedia dalam jurnal 
nasional pendidikan matematika (JNPM).  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kemampuan pemecahan masalah matematika merupakan usaha menggunakan 
pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki siswa agar dapat menyelesaikan masalah matematika 
(Davita & Pujiastuti, 2020). Kemampuan pemecahan masalah matematis dapat dikuasai oleh siswa 
jika adanya motivasi dan ketertarikan dalam diri peserta didik. Hal tersebut bisa didorong oleh 
mengaplikasikan model pembelajaran yang tepat. Dari beberapa artikel atau penelitian terdahulu 
yang telah dikaji mengenai beberapa model pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan 
kemampuan pemecahan masalah matematis memperoleh hasil sebagai berikut : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh (Endah et al., 2019) menyatakan bahwa, dalam model 
pembelajaran LAPS-heuristic atau Logan Avenue Problem Solving- heuristic memiliki 
prosedur pemecahan masalah dan rangkaian pertanyaan yang dibuat oleh pendidik, 
biasanya petanyaan yang digunakan diantaranya apa masalahnya, adakah solusi, apakah 
bermanfaat, dan bagaimana sebaiknya mengerjakannya. Pertanyaan tersebut secara 
terstruktur menekankan pada alternatif jawaban, solusi dan kesimpulan pada permasalahan 
tersebut. Hasil penelitian  yang diperoleh yaitu kemampuan pemecahan masalah matematis 
dengan menggunakan model pembelajaran LAPS-heuristic lebih baik daripada 
pembelajaran konvensional. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh (Lestari et al., 2019) menyatakan bahwa, dalam model SBL 
atau Situation based learning , pembelajaran model ini diawali dengan pendidik memberikan 
situasi yang telah dirancang, kemudian setiap  siswa diperintahkan mengajukan masalah 
yang mungkin muncul. Pada kegiatan ini siswa diberikan kesempatan agar memiliki 
kemandirian belajar, yang dapat mempengaruhi siswa dalam menguasai kemampuan 
pemecahan masalah matematis. Hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu model 
pembelajaran situation based learning dapat meningkatkan kemampuan pemecahan 
masalah matematis, karena siswa aktif berperan dalam pembuatan masalah berdasarkan 
situasi yang telah dirancang dan diciptakan oleh pendidik, dengan demikian siswa lebih 



 

380 

ISBN  978-623-95169-3-2 

tertarik dalam proses pemecahan masalah, sehingga siswa memiliki kesadaran dan 
termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh (Sariningsih & Purwasih, 2017) menyatakan bahwa, PBL 
atau problem based leaning merupakan model pembelajaran yang di desain untuk 
membantu siswa menyelesaikan permasalahan dan menemukan solusi terhadap 
permasalahan yang disajikan. Model pembelajaran  problem based learning mempunyai tiga 
tujuan yang saling berhubungan, yaitu mengembangkan kemampuan siswa untuk dapat 
menyelidiki pertanyaan suatu masalah secara sistematis, mengembangkan inisiatif 
pembelajaran meliputi kesadaran, strategi belajar, kegiatan belajar, dan evaluasi, serta 
bertujuan memperoleh penguasaan. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu model 
pembelajaran problem based learning memiliki pengaruh baik pada peningkatan 
kemampuan pemecahan masalah matematis. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh (Delyana, 2015) menyatakan bahwa, open ended learning 
adalah pembelajaran pengembangan pola pikir siswa serta strategi pemecahan masalah, 
pembelajaran ini memberikan kebebasan kepada siswa sesuai dengan kemampuan individu 
siswa. Inti dari open ended learning yaitu siswa diharapkan mampu memecahkan 
permasalahan dengan berbagai alternatif strategi, dengan proses pembelajaran yang 
membangun interaktif antara siswa dan matematika. Hasil dari penelitian yang dilakukan 
adalah kemampuan pemecahan masalah matematis siswa menjadi lebih baik setelah 
melakukan pembelajaran dengan open ended learning. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh (Dewi et al., 2019) menyatakan bahwa, pemilihan model dan 
media pembelajaran yang tepat dan sesuai karakteristik peserta didik dan materi 
pembelajaran mampu menghasilkan peningkatan kemampuan yang harus dimiliki siswa, 
diantaranya adalah kemampuan pemecahan masalah. Model pembelajaran ICARE 
(Introduction, Connection, Application, Reflection, dan Extension). Penamaan model ini 
merupakan tahapan pembelajaran yaitu, tahap pertama introduction, yaitu penyampaian 
tujuan, manfaat dan materi pembelajaran, tahap kedua connection, yaitu pendidik 
menghubungkan pengalaman pembelajaran sebelumnya dengan materi pembelajaran yang 
sedang dipelajari. Tahap ketiga application, yaitu siswa mengaplikasikan pengetahuan baru 
yang diperoleh pada tahap kedua untuk memecahkan permasalahan matematis. Tahap 
keempat reflection, yaitu pendidik dan peserta didik membuat simpulan materi yang telah 
dipelajari. Tahap kelima extension, yaitu pendidik memberikan evaluasi kepada peserta didik 
berupa soal untuk mendalami serta memperluas pemahaman materi yang telah dipelajari. 
Hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu model pembelajaran ICARE berbantuan 
GeoGebra dikatakan mampu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis. 

 
KESIMPULAN  

Model pembelajaran yang tepat dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 
matematis. Beberapa model pembelajaran yang berhasil meningkatkan kemampuan pemecahan 
masalah matematis, yaitu problem based learning, open ended learning, situation based learning, 
ICARE berbantuan GeoGebra, dan LPAS-heuristic. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal trigonometri dan faktor 
penyebabnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI MIPA 
MAN 3 Cirebon. Teknik pengumpulan dengan menggunakan tes dan observasi. Penelitian ini mengungkapkan 
bagaimana konseptual siswa tentang konsep trigonometri. Meskipun guru telah menjelaskan, tetapi kenyataannya masih 
banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami konsep dan mengerjakan soal-soal yang diberikan. Banyak 
siswa yang masih belum mengerti dalam menjawab soal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa mengalami 
kesulitan disebabkan karena hambatan belajar konsep trigonometri. Hasil implementasinya ada beberapa siswa yang 
tidak sesuai dengan prediksi sebelumnya, namun hal ini dapat diatasi dengan baik. 
 
Kata Kunci: Kesalahan siswa, materi trigonometri 

 
PENDAHULUAN 

Trigonometri adalah salah satu materi yang harus dikuasai siswa Sekolah Menengah Keatas 
(SMA). Abidin (2012) menjelaskan bahwa banyak tamatan SMA yang masih tidak mengusai materi 
trigonometri. Penguasaan konsep matematika yang dimiliki di tingkat sekolah menengah lebih 
diperluas dan diperdalam disesuaikan dengan perkembangan kemampuan yang dimiliki siswa. Soal 
matematika yang diberikan kepada siswa digunakan sebagai alat evaluasi untuk mengukur 
kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima suatu materi. Dari hasil evaluasi dapat mengajar 
dan dimana kesulitan yang dihadapi siswa dalam mengajar matematika. 

Dalam menyelesaikan tahapan-tahapan ada beberapa yang harus dilakukan siswa. 
Tahapan-tahapan tersebut antara lain membaca soal, memahami soal, penggunaan rumus mana 
yang tepat digunakan dalam menjawab soal, serta menentukan strategi untuk menyelesaikan soal. 
Kegagalan yang dilakukan pada tahap yang berbeda ditunjukan sebagai kesalahan yang berbeda 
(Warson, 1980:321). 

Peneliti telah mengobservasi siswa kelas XI MIPA 5, MAN 3 Cirebon dan memberikan tes 
pada materi trigonometri. Namun hasilnya tidak memuaskan, banyak siswa yang salah dalam 
menjawab soal dan ada beberapa siswa juga yang sama sekali tidak mengumpulkan soal. Alasan 
mereka yaitu karena materi trigonometri dianggap terlalu sulit, terutama pada soal-soal yang 
berkaitan dengan aplikasi trigonometri. Indikator mengenai tiga macam perbandingan trigonometri, 
yaitu sinus, cosinus dan tangen. Siswa merasakan kesulitan apabila dikaitkan dalam penerapannya. 

Hasil penelitian di kelas menunjukanbahwa siswa terlihat mengerti dengan penjelasan saat 
guru memberikan atau menanyakan video pembelajaran dalam materi trigonometri. Apabila siswa 
diberikan soal yang sama persis dengan contoh siswa dapat menjawabnya dengan benar. Tetapi 
jika soal yang diberikan dirubah siswa merasa kebingungan dalam menyelesaikan dalam menjawab 
soal. 

Kesalahan yang sering dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal matematika, diantaranya 
adalah kesalahan pemahaman konsep, kesalahan dalam menggunakan operasi hitung, serta 
mengerjakan dengan serampangan (Widdiharto, 2008:41). 
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Berdasarkan hasil penelitian kesulitan siswa yaitu sebagai berikut: 
a. Kurangnya pemahaman konsep pada materi trigonometri. 
b. Kesalahan pada tahap menyelesaikan soal. 
c. Kesalahan pada tahap menentukan rumus yang akan digunakan dalam menjawab soal. 
d. Kesalahan dalam tahap melakukan proses penyelesaian soal. 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penelitian yang sudah dilakukan oleh Akbar, dkk (2018) 
yaitu pada kesalahan tidak diperiksa kembali bahwa siswa beranggapantidak perlu pengecekan 
kembali jawaban karena sudah diyakini benar. 
 
METODE PENELITIAN  
 Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Subjek 
dalam penelitian ini yaitu siswa kelas XI MIPA 5 yang sedang mempelajari materi trigonometri. Dari 
32 siswa yang dipilij dengan cara memngambil 12 siswa dari yang paling banyak melakukan 
kesalahan dalam memahami konsep dan menyelesaikan soal trigonometri. Penelitian ini bertempat 
di MAN 3 Cirebon. Prosedur Penelitian ini dilakukan tiga tahap yaitu: tahap persiapan, tahap 
pelaksanaan dan tahap penyelesaian. Pada tahap persiapan peneliti menetapkan jadwal penelitian, 
membuat kisi-kisi soal tes, menyusun soal tes, uji coba soal tes dan analisis membuat pedoman 
data yaitu dengan observasi. Pada tahap pelaksanaan penelitian, soal tes tertulis kepada subjek 
penelitian, selanjutnya memeriksa hasil tes dan kemudian peneliti mengidentifikasi jenis-jenis 
kesalahan siswa. Dengan observasi dan menganalisis semua data yang didapatkan selama 
penelitian. Pada tahap penyelesaian, peneliti menyimpulkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan 
siswa dan penyebabnya. 
 Data dalam penelitian ini adalah hasil jawaban tes dalam memyelesaikan soal-soal 
trigonometri. Data tersebut diperoleh dengan menggunakan instrumen tes dari hasil observasi 
selama penelitian berlangsung. Teknik pengumpulan data hasil jawaban siswa dilakukan dengan 
menggunakan tes tertulis. Analisis data dilakukan terhadap data hasil tes. Data hasil tes tertulis 
berupa jenis-jenis kesalahan konsep menyelesaikan soal trigonometri, menentukan rumus yang 
tepat yang digunakan dalam menjawab soal dan strategi siswa dalam menyelesaikan soal 
trigonometri. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tes diberikan kepada siswa setelah guru menyampaikan materi trigonometri. Dari 32 siswa 
ditemukan ada 12 siswa yang melakukan kesalahan dalam menjawab soal. Kesalahan-kesalahan 
disajikan dalam tabel berikut ini. 
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Tabel 1. kisi-kisi soal Trigonometri 

Kompetensi Dasar Pokok Bahasa Indikator Nomor Soal 

Membedakan penggunaan rumus 
jumlah dan selisis sinus dan cosinus 

Rumus trigonometri sudut 
rangkap 

Mengamati 
perbandingan sisi 
segitiga yang ada di 
depan dengan sisi 
miring 

1 

 Rumus perkalian sinus dan 
cosinus 

Mengamati kedua 
rumus sinus dan 
cosinus 

4 

Menyelesaikan rumus jumlah sinus 
dan cosinus 

Rumus penjumlahan sinus 
dan cosinus 

Mengamati rumus 
penjumlahan pada sinus 
dan cosinus 
 

3 

 Rumus selisih sinus dan 
cosinus 

Menyelesaikan rumus 
jumlah dan selisih 

2 

  
Tabel 2. Skor Materi Trigonometri 

Nama Siswa Soal nomor ke- Skor 
 1 2 3 4  

Siti 15 10 0 5 30 
Fashihah 10 20 10 5 45 

Luthfi 15 5 0 10 40 
Indri 10 10 0 5 25 

Muslimah 15 20 0 10 45 
Ade 10 20 0 5 35 

Hayat 15 10 10 10 45 
Rizki 15 20 0 0 35 
Dwi 15 15 0 0 30 
Putri 15 15 0 0 30 
Galih 10 10 5 5 30 

 
Berdasarkan hasil dari data diatas dapat diinformasikan bahwa dalam mengerjakan soal 

trigonometri pada MAN 3 Cirebon tergolong rendah. Terutama pada soal nomor 3 dan 4. 
Berdasarkan hasil observasi bahwa penyebabnya adalah siswa kurang memahami rumus dan 
menggunakan rumus yang tepat dalam menjawab soal. 
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Tabel 3. Analisis Kesalahan Berdasarkan Indikator Kesalahan 
 

Absensi Siswa Soal Nomor Ke- 
 1 2 3 4 

Ali   - - K3 K1 
Siti  K3 - K2 K1 
Fashihah  K2 - K4 K2 
Luthfi  - K4 K1 K3 
Indri  K1 - K2 K4 
Muslimah  - - K1 K4 
Hayat  - K1 K3 K1 
Rizki  - - K1 K1 
Dwi - K2 K1 K4 
Galih  - K2 K3 K1 
Putri  K1 K3 K4 K3 

 
Berdasarkan data diatas kesalahan siswa dapat diurutkan dari yang terbesar adalah pada 

K1 (kesalahan menggunakan data), selanjutnya kesalahan siswa juga banyak terjadi pada K3 
(kesalahan dalam perhitungan). Berdasarkan  hasil observasi yang telah dilakukan kesalahan siswa 
banyak terjadi akibat siswa tidak memahami konseo dengan benar, siswa tidak teliti dalam 
menggunakan rumus yang tepat dan siswa tidak memahami informasi dari soal. Sehingga siswa 
dalam menyelesaikan soal banyak siswa yang tidak dapat menggunakan rumus secara tepat dan 
tidak memeriksa kembali jawaban yang sudh dikerjakan. 

Dari beberapa penyebab kesalahan dalam membaca soal dengan teori menurut Newman 
(Watson. 1980:321), sebagaimana juga di ungkapkan oleh Afrisal (2007:136) bahwa kesalahan 
siswa dalam menyelesaikan soal matematika adalah kesalahan yang sifatnya prosedur seperti salah 
menghitung sedangkan dua penyebab lain salahnya emahaman siswa mengenai pengetahuan 
prasyarat yang dapat menyebabkan kesalahan siswa yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan 
soal trigonometri. 
 
KESIMPULAN  

Berdasarkan kategori kesalahan siswa dalam mengerjakan soal trigonometri. Kesalahan 
siswa banyak terjadi pada soal nomor 3 dan 4. Hal ini karena siswa kurang memahami rumus dan 
menggunakan rumus apa yang tepat. 

Faktor penyebab terjadinya kesalahan dalam mengerjakna soal trigonometri berdasarkan 
observasi yaitu siswa tidak bisa menggunakan rumus dengan tepat, siswa tidak mengingat rumus, 
siswa tidak mengulang materi dirumah dan siswa tidak memahami kembali informasi dari soal. 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan pendidik dalam bidang pendidikan agar dapat 
memperhatikan cara mengajar dengan menggunakan pendekatan yang lebih tepat sesuai dengan 
kondisi pandemi saat ini, sehingga kesalahan konsep, prosedur, perhitungan dan penarikan 
kesimpulan dapat diminimalisir. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan spasial menurut Maeir ditinjau dari Adversity Quotient. Penelitian 
ini merupakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran angket Adversity Response 
Profile (ARP), melaksanakan tes kemampuan spasial, dan wawancara. Uji keabsahan data dengan menguji kredibilitas 
data, dengan triangulasi teknik pada subjek penelitian. Berdasarkan uji kredibilitas data subjek penelitian yaitu peserta 
didik kelas VIII SMP Negeri 11 Tasikmalaya yang termasuk AQ tipe Climbers, Campers, Quitters. Instrumen yang 
digunakan dalam penelitian ini peneliti itu sendiri sebagai instrumen utama dan instrumen pendukung yaitu angket dan 
soal tes. Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh simpulan bahwa (1) peserta didik tipe Climbers memiliki unsur kemampuan 
spasial yaitu rotasi spasial dan orientasi spasial, memiliki unsur kemampuan spasial yaitu persepsi spasial, visualisasi 
spasial, relasi spasial yang belum optimal; (2) peserta didik tipe Campers memiliki unsur kemampuan spasial yaitu rotasi 
spasial, memiliki unsur kemampuan spasial yaitu persepsi spasial dan relasi spasial yang belum optimal, tidak memiliki 
unsur kemampuan spasial yaitu visualisasi spasial dan orientasi spasial; (3) peserta didik tipe Quitters memiliki unsur 
kemampuan spasial yaitu visualisasi spasial dan orientasi spasial yang belum optimal, tidak memiliki unsur kemampuan 
spasial yaitu persepsi spasial, rotasi spasial, relasi spasial 
 
Kata Kunci:  Adversity Quotient, Adversity Response Profile, Kemampuan Spasial 

 
PENDAHULUAN 

Kemampuan spasial merupakan salah satu kemampuan yang penting yang dimiliki oleh 
peserta didik, dengan memiliki kemampuan spasial yang baik akan berguna dalam memahami 
hubungan dan sifat-sifat dalam geometri untuk menyelesaikan masalah matematika, karena 
kemampuan spasial berupa kumpulan dari keterampilan kognitif. Seperti halnya Faradhila, dkk 
(dalam Raharjo, Zubaidah, dan Bistari, 2017) kemampuan spasial yang baik akan menjadikan 
peserta didik mampu melihat hubungan dan perubahan bentuk bangun dalam geometri, sehingga 
peserta didik yang memiliki kemampuan spasial mempunyai cara belajar visualisasi yang akurat dan 
akan mudah mempelajari geometri ruang, singkatnya kemampuan yang harus dimiliki peserta didik 
dalam materi geometri ialah kemampuan spasial. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fajri, Johar, dan Ikhsan (2016) menyatakan 
kemampuan peserta didik untuk mengamati hubungan posisi objek dalam ruang (kemampuan 
spasial) masih pada tingkat kurang memuaskan, 2 dari 10 peserta didik tidak mempunyai kesulitan 
unsur kemampuan spasial, 3 peserta didik memiliki kesulitan pada unsur kemampuan relasi, dan 5 
peserta didik memiliki kesulitan pada unsur kemampuan orientasi. Sehingga peserta didik memiliki 
kesulitan dalam menghubungkan bagian-bagian visual dalam sisi bangun ruang dan belum mampu 
memprediksi bangun ruang bila dilihat dari berbagai sudut pandang. 

Chanifah (dalam Prameswari dan Khabibah, 2016) pengalaman sebagai pendidik yang 
dirasakan yaitu peserta didik mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah matematika untuk 
mempelajari materi tentang geometri. Setiap peserta didik dalam menyelesaikan permasalahannya 
berbeda-beda sesuai dengan kemampuannya, ada peserta didik yang memiliki kemampuan untuk 
menyelesaikan permasalahanya, ada yang menyerah sebelum permasalahannya terselesaikan dan 
ada juga yang menolak adanya suatu permasalahan. Kemampuan untuk menghadapi permasalahan 
tersebut yaitu Adversity Quotient. Seperti pendapat Yani, Ikhsan dan Marwan (2016) tidak semua 
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peserta didik memiliki kemampuan berpikir yang sama, ada yang kemampuannya sangat baik, biasa 
saja, dan mengalami kesulitan, hal ini didukung oleh kemampuan menghadapi rintangan, sehingga 
Adversity Quotient (AQ) dianggap memiliki peran penting dalam memecahkan masalah. 

Subroto (2012) menyatakan kemampuan spasial dapat dikategorikan sebagai kemampuan 
yang berada dalam ranah psikologi, sehingga kemampuan ini menjadi acuan untuk orang dalam 
memasuki sebuah pengerjaan atau profesi (psikotes). Meskipun secara psikologis, kemampuan 
spasial secara alamiah ada pada setiap peserta didik dan perkembangannya berbeda-beda, 
sehingga dalam pendidikan dapat dikembangkan dengan pola pendidikan yang tepat. Salah satu 
yang berhubungan dengan ranah psikologis yaitu Adversity Quotient (AQ). Stoltz (2000) 
menyatakan Adversity Quotient (AQ) merupakan kemampuan (daya juang) dalam mengahadapi 
kesulitan, tantangan, rinangan, dan hamabatan, Adversity Quotient (AQ) dibagi menjadi tiga tipe 
yaitu climbers, campers, dan quitters. 

Black (dalam Zuraidah dan Supratman, 2017) menyatakan “kemampuan spasial adalah 
keterampilan kognitif dalam merepresentasikan, mentransformasikan, membangun, dan memanggil 
kembali informasi simbolik bukan dalam bentuk bahasa tetapi dalam bentuk gambar”, sedangkan 
Olkun mengemukakan bahwa ada dua komponen utama dari kemampuan spasial yaitu relasi 
spasial dan visualisasi spasial. Relasi spasial didefinisikan sebagai bayangan rotasi objek dalam dua 
dimensi dan tiga dimensi. Maeir (1996) menyatakan bahwa unsur dari kemampuan spasial adalah 1) 
kegiatan mempersepsi spasial merupakan kemampuan dalam memprediksi kedalaman suatu 
bangun ruang, miring tidaknya suatu bangun ruang terhadap acuan vertikal maupun acuan 
horizontal; 2) kegiatan memvisualisasi merupakan kemampuan dalam memvisualkan konfigurasi 
bangun ruang menjadi jarring-jaring yang tepat atau sebaliknya, membayangkan jaring-jaring 
menjadi sebuah bangun ruang; 3) kegiatan merotasikan merupakan kemampuan dalam 
memprediksi gambaran bangun ruang pada saat benda diputar; 4) kegiatan merelasi spasial adalah 
kemampuan dalam menghubungkan bagian-bagian visual dalam sisi bangun ruang, sehingga 
apabila perubahan sudut pandang tetap bisa diprediski; 5) kegiatan mengorientasi spasial 
merupakan kemampuan untuk memprediksi visual bangun ruang bila dilihat dari berbagai sudut 
pandang. Dalam hal ini kemampuan spasial berhubungan dengan materi geometri. 
 Semua orang dalam perjalanan hidupnya pasti mengalami suatu permasalahan. Dalam 
menyikapi permasalahan tersebut tergantung dari Adversity Quotient (AQ) yang dimilikinya. AQ 
mempunyai tiga bentuk yaitu 1) AQ adalah sutu kerangka kerja konseptual yang baru untuk 
memahami dan meningkatkan semua segi kesuksesan; 2) AQ adalah suatu ukuran untuk 
mengetahui respon anda terhadap kesulitan; 3) AQ adalah serangkaian peralatan yang memiliki 
dasar ilmiah untuk memperbaiki respon anda terhadap kesulitan (Stoltz, 2000, p. 9). Dengan adanya 
penelitian ini pendidik dapat mengetahui kemampuan spasial peserta didik ditinjau dari Adversity 
Quetiont (AQ) kelas VIII. Sehingga pendidik dapat memperbaiki dan meningkatkan kemampuan dari 
peserta didik tersebut pada  materi matematika lainnya serta mengoptimalkan pemahaman peserta 
didik dalam menyelesaikan masalah matematika. 
 
METODE PENELITIAN  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan deskriptif, yang 
bertujuan untuk menganalisis dan memberikan gambaran secara deskriptif tentang kemampuan 
spasial menurut Maeir ditinjau dari Adversity Quotient Pendeskripsian ini disusun berdasarkan 
hasil kajian dari data yang telah terkumpul dari sumber data penelitian berupa tulisan maupun 
lisan dan dokumen terkait lainnya. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 11 Tasikmalaya. 
Peneliti memilih subjek penelitian dengan pertimbangan yaitu subjek dipilih dengan 
memperhatikan kecenderungan jenis Adversity Quotient yang dimiliki peserta didik, di mana 
subjek tersebut akan diambil satu orang berdasarkan  perolehan skor tertinggi dari masing-masing 
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kelompok, dan dengan catatan subjek bersedia untuk memberikan informasi dan mampu 
berkomunikasi dengan baik. 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi penyebaran angket, tes, dan 
wawancara. Instrumen atau alat utama pada sebuah penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. 
Adapun instrumen yang divalidasi pada penelitian ini berupa angket Adversity Quotient, soal 
bentuk uraian mengenai materi bangun ruang, dan pedoman wawancara. Teknik analisis data 
yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model Miles and Huberman yang terdiri dari 
tiga tahap yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan 
kesimpulan (conclusion drawing). 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Berdasarkan data hasil penelitian, dari 29 orang peserta didik kelas VIII A yang mengikuti 
pengisian angket Adversity Response Profile (ARP) sebanyak 3 orang peserta didik yang menjadi 
subjek penelitian. Adversity Quotient (AQ) dibagi kedalam beberapa tipe yaitu Climbers, Campers, 
Quitters, dan peralihan Campers ke Climbers, peralihan Quitters ke Campers, untuk semua tipe 
Adversity Quotient (AQ) tersebut diperoleh dari angket Adversity Response Profile (ARP). Adversity 
Quotient (AQ) tipe peralihan Quitters ke Campers dan peralihan Campers ke Climbers dalam 
penelitian ini tidak diambil karena peserta didik yang memiliki tipe peralihan tersebut berada diantara 
perhalusan ketiga tipe Adversity Quotient (AQ) yaitu Climbers, Campers dan Quitters.  

             Tabel 1 Daftar Subjek Penelitian 

No Kode Subjek Tipe AQ 

1 S28 Climbers 
2 S6 Campers 
3 S22 Quitters 

 
Hasil analisis kemampuan spasial peserta didik Adversity Quotient (AQ) tipe Climbers yaitu 

S28 . Berdasarkan hasil analisis S28 untuk soal persepsi spasial nomor 1  memiliki kemampuan 
untuk memprediksi kedalaman suatu bangun ruang apabila posisinya dimiringkan terhadap acuan 
horisontal, akan tetapi untuk persepsi spasial nomor 6, S28 belum mampu dalam memprediksi 
kedalaman suatu bangun ruang apabila posisinya dimiringkan terhadap acuan horisontal, S28 sudah 
mampu dalam membayangkan suatu bangun ruang apabila dimiringkan, akan tetapi pada soal 
persepsi spasial nomor 6, S28 dalam pengerjaannya kurang tepat. Sehingga S28 memiliki 
kemampuan yang belum optimal untuk memprediksi kedalaman suatu bangun ruang apabila 
posisinya dimiringkan terhadap acuan horisontal. Pada soal visualisasi spasial nomor 2, S28 
memiliki kemampuan dalam memvisualkan suatu bangun ruang menjadi jaring-jaring yang tepat 
dengan benar, tetapi untuk soal nomor 7, S28 kurang benar dalam menyimpulkan jaring-jaring yang 
tepat dan sama dengan gambar pada kolom objek, hal ini karena S28 kurang fokus ketika 
membayangkan bentuk jaring-jaring tersebut menjadi sebuah gambar kubus yang sama dengan 
gambar pada kolom objek, S28 dalam mengerjakan soal nomor 7 tersebut sudah benar dengan 
mencari jaring-jaring yang sesuai tetapi tetap dengan memperhatikan bagian sisi dari bangun kubus 
pada gambar di kolom objek. Pada soal rotasi spasial nomor 3 dan nomor 8, S28 memiliki 
kemampuan untuk dapat memprediksi suatu bangun ruang apabila bangun ruang tersebut diputar, 
S28 teliti dalam melihat gambar pada objek yang apabila diputar akan menghasilkan gambar yang 
sama tetapi berbeda sudut pandang dalam melihat, S28 memiliki kemampuan yang baik untuk 
memprediksi suatu bangun ruang saat diputar. Kemudian pada soal relasi spasial nomor 4, S28 
belum memiliki kemampuan untuk dapat menghubungkan bagian visual dalam sisi bangun ruang 
pada saat perubahan sudut pandang belum bisa S28 prediksi, hal tersebut karena S28 dalam 
mengingat bagian sisi bangun ruang dan apabila sudut pandangnya berubah S28 kurang fokus dan 
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teliti, akan tetapi untuk soal relasi spasial nomor 9, S28 dapat membayangkan dengan fokus dan 
teliti sehingga dapat menghubungkan bagian visual dalam bagian sisi bangun ruang sehingga pada 
saat sudut pandang berubah terhadap bangun ruang tersebut S28 masih dapat menghubungkan 
bagian visual dalam sisi bangun ruang tersebut. S28 memiliki kemampuan untuk dapat memprediksi 
visual bangun ruang apabila dilihat dari berbagai sudut pandang, hal ini terlihat ketika S28 
mengerjakan soal rotasi spasial nomot 5 dan nomor 9. S28 mampu dalam membayangkan gambar 
pada kolom objek apabila dilihat dari berbagai sudut pandang. Pada soal nomor 5, S28 memahami 
maksud dari soal tersebut dengan benar yaitu dengan melihat gambar pada pilihan jawaban yang 
sesuai dengan gambar pada kolom objek apabila dilihat dari berbagai sudut pandang, hal ini juga 
sama untuk soal nomor 10, sehingga S28 memiliki kemampuan yang baik dalam menyelesaikan 
soal orientasi spasial. 

Berdasarkan hasil analisis, S6 belum memiliki unsur persepsi spasial yaitu kemampuan 
untuk memprediksi kedalaman suatu bangun ruang apabila posisinya dimiringkan terhadap acuan 
horisontal pada soal nomor 1, pada soal nomor 1 S6 langsung mempraktekan pada pilihan jawaban 
yang menurutnya benar, pada soal persepsi spasial nomor 6, S6 memiliki kemampuan untuk 
memprediksi kedalaman suatu bangun ruang apabila posisinya dimiringkan terhadap acuan 
horisontal, S6 pada soal ini membayangkan dan memahami apabila suatu bangun ruang yang 
didalamnya berisi air, air tersebut akan mengikuti arah bangun ruang tersebut apabila dimiringkan. 
Untuk soal persepsi spasial ini S6 kurang memaksimalkan potensi dan kesempatannya dalam 
mencoba dan menyelesaikan persoalannya. Pada pengerjaan soal nomor 2, S6 dalam mengerjakan 
soal tersebut dengan membayangkan pilihan jawaban yang dapat sesuai dengan gambar pada 
kolom objek, akan tetapi kurang fokus, karena melihat dari bentuk visual dari gambar pada kolom 
objek saja, sehingga pilihan jawabannya kurang tepat. Pada soal nomor 7, S6 tidak teliti dalam 
melihat bagian sisi dari jaring- jaring kubus, sehingga apabila jaring-jaring tersebut dibuat menjadi 
kubus tidak sesuai dengan gambar pada kolom objek. 

Pada soal rotasi spasial S6 memiliki kemampuan untuk dapat memprediksi suatu bangun 
ruang apabila bangun ruang tersebut diputar, S6 memiliki kemampuan untuk melihat suatu tampilan 
bangun ruang pada saat bangun ruang tersebut diputar. Pada soal nomor 3, S6 dalam mengerjakan 
soal tersebut yaitu dengan membayangkan pilihan jawaban apabila diputar dan dibayangkan yang 
sama dengan gambar pada kolom objek merupakan jawabannya, untuk soal nomor 8, S6 dengan 
membayangkan gambar pada bagian segitiga yang apabila diputar akan sama dengan gambar 
pada kolom objek. Dalam menyelesaikan soal relasi spasial S6 belum optimal, S6 memiliki 
kemampuan untuk dapat menghubungkan bagian visual dalam sisi bangun ruang pada saat 
perubahan sudut pandang masih bisa diprediksi pada soal nomor 4, S6 dapat mengingat bagian 
visual pada sisi bangun ruang, sehingga pada saat bangun ruang tersebut dilihat dari sudut 
pandang yang berbeda tetap dapat diprediki, tetapi pada soal nomor 9, S6 dalam pengerjaan soal 
tersebut kurang teliti dan kurang tekun, karena pada soal nomor 9 dalam mengerjakan soal tersebut 
yaitu dengan melihat bagian sisi pada bangun ruang di kolom objek, kemudian menyamakannya 
dengan gambar pada pilihan jawaban, S6 pada soal nomor 9  tidak mencoba untuk melihat dari 
sudut pandang yang berbeda. 

Berdasarkan hasil analisis, S22 belum memiliki unsur persepsi spasial yaitu kemampuan 
untuk memprediksi kedalaman suatu bangun runag apabila posisinya dimiringkan terhadap acuan 
horisontal, S22 dalam mengerjakan soal hanya melihat bagian visual dari gambar objek yang 
merupakan gambar pada soal, tanpa mencoba untuk berpikir lebih jauh lagi sehingga dapat 
menyelesaikan soal dengan benar. Pada pengerjaan soal nomor 1, S22 hanya melihat tampilan 
gambar pada kolom objek dan kemudian melihat pilihan jawaban yang gambarnya sesuai, tanpa 
mencoba untuk membayangkan kedalam bentuk nyata bentuk dari gambar pada kolom objek 
apabila dimiringkan terhadap acuan horisontal, selain itu pada soal nomor 6, S22 tidak 
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membayangkan bentuk nyata dari gambar pada kolom objek apabila dimiringkan, sama halnya 
seperti pengerjaan pada soal nomor 1. S22 tidak mencoba untuk berpikir lebih untuk menyelesaikan 
soal nomor 1 dan 6, akan tetapi hanya melihat tampilannya saja. 

S22 hanya memiliki kemampuan dalam memvisualkan suatu bangun ruang menjadi jaring-
jaring yang tepat dengan benar untuk soal nomor 2, selain itu untuk soal nomor 7, S22 belum 
memiliki kemampuan dalam memvisualkan suatu bangun ruang menjadi jaring-jaring yang tepat 
dan benar. S22 belum memiliki kemampuan untuk dapat memprediksi suatu bangun ruang apabila 
bangun ruang tersebut diputar atau S22 belum memiliki unsur rotasi spasial. Dalam pengerjaan soal 
rotasi spasial, S22 hanya melihat bagian tampilan visual dari gambar objek dan gambar pada 
pilihan jawaban, tanpa mencoba untuk memahami pertanyaan pada soal lebih mendalam lagi. Pada 
soal orientasi spasial nomor 5, S22 memiliki kemampuan untuk dapat memprediksi visual bangun 
ruang apabila dilihat dari berbagai sudut pandang apabila dilihat dari pilihan jawabannya, akan 
tetapi dalam wawancara S22 memilih jawaban tersebut karena dari tampilannya, pilihan jawaban 
yang S22 pilih berbeda dengan pilihan jawaban yang lainnya, sehingga S22 tidak cukup mengerti 
maksud dari soal orientasi spasial tersebut. Sedangkan untuk soal nomor 10, S22 tidak memiliki 
kemampuan untuk dapat memprediksi visual bangun ruang apabila dilihat dari berbagai sudut 
pandang, karena pilihan jawabannya kurang tepat. Sama halnya dengan pengerjaan soal 
sebelumnya S22 hanya melihat tampilan dari gambarnya saja, tanpa mencoba untuk mencoba 
membayangkan gambar pada kolom objek apabila dilihat dari berbagai sudut pandang dan S22 
hanya melihat kesamaan dan perbedaan dari gambar pada kolom objek dan gambar pada kolom 
pilihan jawaban, akan tetapi ketika diwawancarai S22 mulai memahami maksud dari pertanyaan 
yang diajukan pada soal tes kemampuan spasial tersebut. 
 
KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh simpulan bahwa peserta didik tipe Climbers 
memiliki unsur kemampuan spasial yaitu rotasi spasial dan orientasi spasial, memiliki unsur 
kemampuan spasial yaitu persepsi spasial, visualisasi spasial, relasi spasial yang belum optimal;  
peserta didik tipe Campers memiliki unsur kemampuan spasial yaitu rotasi spasial, memiliki unsur 
kemampuan spasial yaitu persepsi spasial dan relasi spasial yang belum optimal, tidak memiliki 
unsur kemampuan spasial yaitu visualisasi spasial dan orientasi spasial; peserta didik tipe Quitters 
memiliki unsur kemampuan spasial yaitu visualisasi spasial dan orientasi spasial yang belum 
optimal, tidak memiliki unsur kemampuan spasial yaitu persepsi spasial, rotasi spasial, relasi spasial. 
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ABSTRAK 
Literasi matematika diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk merumuskan, menerapkan dan menafsirkan 
matematika dalam berbagai konteks, termasuk kemampuan melakukan penalaran secara matematis dan menggunakan 
konsep, prosedur, dan fakta untuk menggambarkan, menjelaskan atau memperkirakan fenomena/kejadian. Pandemi 
covid-19 saat ini menjadi tantangan bagi dunia pendidikan yang seharusnya dilakukan dengan cara tatap muka menjadi 
dilakukan secara tatap muka virtual, sehingga guru matematika dalam proses pembelajaran mengalami kesulitan. 
Penelitian ini bersifat deskriftif kualitatif dengan studi literatur yang menggambarkan bagaimana literasi matematika 
dilakukan ketika pembelajaran berlangsung dengan metode daring pada sekolah menengah atas dengan menggunakan 
pembelajaran MURDER (Mood, Understand, Recall, Digest, Expand, Review). 
 
Kata Kunci: Literasi Matematika, Pembelajaran Daring, Model pembelajaran MURDER (Mood, Understand, Recall, 

Digest, Expand, Review) 

 
PENDAHULUAN 

Keberhasilan proses pendidikan tidak terlepas dari bagaimana proses perencanaan, 
implementasi serta kebijakan penunjang yang dilakukan secara berkesinambungan. Karena 
pendidikan adalah modal dasar pembangunan maka setiap negara sudah barang tentu 
menempatkannya pada tujuan utama. Hal ini juga sesuai dengan tujuan terbentuknya Negara 
Kesatuan Republik Indonesia yang akhirnya tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alenia IV, 
diantaranya adalah “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa” karena para founding fathers sadar bahwa 
pendidikan adalah sarana utama dalam mengubah peradaban bangsa ke arah yang lebih baik. 

 Sesuai UU No. 20 tahun 2003 dijelaskan Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 
untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian, diri 
kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 
Negara. Oleh karena itu keberhasilan suatu proses pembelajaran ditentukan oleh faktor guru, 
sarana-prasarana, lingkungan dan sudah tentu peserta didik itu sendiri, memiliki kemauan atau 
motivasi untuk dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Sehingga tujuan pendidikan 
dalam rangka memepersiapkan generasi yang unggul berdaya saing dan memiliki kepribadian atau 
karakter bangsa dapat secara optimal dicapai sesuai amanat undang-undang tersebut. 

 Tujuan pendidikan adalah bagaimana membentuk generasi yang seutuhnya artinya memiliki 
kecerdasan intelektual, sikap baik dengan keterampilan yang diperlukan dalam menjalani hidup di 
masyarakat. Hal inilah yang menjadi tugas guru dalam melaksanakan proses pembelajaran sebagai 
sebagai bagian dari proses pendidikan untuk dapat menghasilkan pembelajaran yang ouputnya 
adalah keseimbangan capaian kognitif, afektif atau sikap dan psikomotor. Salah satu cara untuk 
meningkatkan kemampuan matematis siswa adalah melalui model pembelajaran yang dapat 
mengarahkan dan membimbing siswa. Dengan demikian guru harus dapat menjadi perancang 
pembelajaran yang baik agar tujuan pembelajaran tercapai secara efektif dan efisien (Zakiah et al., 
2019).  

Oleh karena itu dalam proses pembelajaran kewajiban dan peran guru sangatlah vital, guru 
harus mampu sebagai fasilitator maupun mengidentifikasi segala keunggulan dan kelemahan model-
model pembelajaran yang akan diterapkan sehingga benar-benar menciptakan suatu pembelajaran 
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yang efektif, karena guru “mengajar pada dasarnya merupakan suatu usaha untuk menciptakan 
kondisi atau sistem lingkungan yang mendukung dan memungkinkan untuk berlangsungnya proses 
belajar” (Sardiman, 2011). 

 Pada masa pandemi Covid-19 ini Pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang bagaimana 
pelaksanaan pembelajaran daring dan luring. Dalam kamus Besar Indonesia daring diartikan dalam 
jaringan, terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya. Pembelajaran daring 
dilaksanakan sebagai langkah tepat untuk dapat mencegah dan menekan penularan virus Covid-19, 
dan peserta didik tidak akan ketinggalan pelajaran sebagaimana yang telah direncanakan dalam 
kurikulum selama satu tahun ajaran. Walaupun pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan New 
Normal yang tujuannya adalah menghidupkan kembali sektor perekonomian yang sudah kurang 
lebih 3 bulan lumpuh akibat dampak Covid-19, akan tetapi sektor pendidikan khususnya 
pembelajaran di sekolah belum sepenuhnya berani dibuka oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan 
anak usia sekolah adalah anak yang cenderung masih labil dan senang akan berkumpul dengan 
teman-temannya sehingga memungkinkan terjadinya penyebaran virus tersebut. Oleh karena itu 
pembelajaran yang dilakukan saat ini bersifat daring yang sifatnya jarak jauh. Sudah barang tentu 
menjadi tantangan tersendiri bagi guru dalam rangka capaian hasil belajar terutama literasi 
matematika. 

 Literasi matematika diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk merumuskan, 
menerapkan dan menafsirkan matematika dalam berbagai konteks, termasuk kemampuan 
melakukan penalaran secara matematis dan menggunakan konsep, prosedur, dan fakta untuk 
menggambarkan, menjelaskan atau memperkirakan fenomena/kejadian (Prabawati, 2018). 
Kemampuan literasi matematika dapat membuat seseorang lebih mengerti bagaimana 
mengaplikasikan matematika untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dengan 
pembelajaran dilakukan diluar lingkungan sekolah dalam hal ini menggunakan pembelajaran daring 
yang sifatnya jarak jauh, memberikan tugas dan tanggungjawab ekstra serta tantangan bagi guru 
untuk menciptakan lingkungan pembelajaran dalam upaya meningkatkan kemampuan literasi 
matematika siswa. Karena metode evaluasi dari literasi matematika salah satunya dengan 
pembelajaran langsung oleh guru, karena lebih efisien dalam pelaksanaan pembelajaran. Belum lagi 
kendala yang dihadapi guru dalam penerapan pembelajaran daring misalnya penguasaan teknologi, 
kendala jaringan internet dan inovasi pengintegrasian literasi matematika pada pembelajaran daring 
yang seolah-olah booming ketika pandemi Covid-19. 

 Pada siswa tingkat menengah atas ditemukan bahwa literasi matematis siswa tergolong 
dalam kategori sangat rendah, dengan rincian untuk indikator pemahaman tergolong rendah, 
sedangkan untuk indikator membuat model matematika, menggunakan konsep-fakta-objek, 
menginterpretasi dan mengevaluasi berada pada kategori sangat rendah (Sari & Wijaya, 2017) 
dalam (Sulistiawati et al., 2021).  Kecakapan literasi matematika merupakan bagian dari kecakapan 
hidup abad 21 yang harus dimiliki siswa, khususnya dalam pengembangan penalaran, komunikasi, 
dan pemecahan masalah yang dihadapai siswa dalam kehidupan sehari-hari. Pemecahan masalah 
merupakan pemecahan masalah inti dari belajar matematika (Subanji, 2015). Mata pelajaran 
matematika berkaitan erat dengan kemampuan literasi matematika, sebab pembelajaran matematika 
memperhatikan tiga dimensi tujuan, yakni dimensi menjadikan warga yang cerdas melalui literasi 
matematika.(Sugiman, 2009). 

 Berdasarkan permasalahan tersebut penulis berusaha memberikan gagasan strategi 
pembelajaran dalam literasi matematika pada masa pandemi Covid-19 dengan strategi model 
MURDER (Mood, Understand, Recall, Detect, Elaborate, Review) pada Sekolah Menengah Atas. 
Dengan model MURDER diharapkan mampu meningkatkan kemampuan literasi siswa. (Hasanah, 
2016) juga berpendapat bahwa MURDER dapat dipergunakan sebagai salah satu alternatif 
pembelajaran untuk literasi matematika siswa. Gagasan hasil penelitian terdahulu seperti yang 
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diungkapkan oleh (Rosyada & Wardono, 2021) Strategi Pembelajaran model MURDER dapat 
meningkatkan kemampuan literasi matematika. 

Pada prinsip pelaksanaan Belajar Dari Rumah (BDR) sesuai dengan Surat Edaran (SE) 
Mendikbud No.4 Tahun 2020 diantaranya: Kegiatan Belajar Dari Rumah dilaksanakan untuk 
memeberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan 
menuntaskan seluruh capaian kurikulum(Keputusan 4 Mentri, 2020). Guru harus merancang 
mekanisme komunikasi dengan orang tua dan peserta didik, menyusun rencana pembelajaran yang 
berkelanjutan dan bermakna sesuai dengan kondisi, konteks daerah, karakteristik peserta didik, 
berkolaborasi dengan rekan sejawat atau pihak terkait lainnya dalam upaya peningkatan kapasitas, 
memastikan kelancaran proses pembelajaran (Keputusan 4 Mentri, 2020).  

Tujuan penelitian ini adalah memberikan gambaran bagi guru dalam proses pembelajaran 
dirumah agar tetap menyenangkan dan mampu mewakili tujuan pembelajaran terutama menerapkan 
literasi matematika dengan menggunakan pembelajaran strategi model MURDER. 
 
METODE PENELITIAN  

Jenis penelitian ini bersifat deskriftif kualitatif dengan instrumen penelitian  
kajian kepustakaan serta menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dari berbagai 
referensi yang relevan dengan kondisi yang diamati yaitu literasi matematika pada pembelajaran 
daring untuk anak SMA yang saat ini sedang mengalami usia peralihan. Tujuannya adalah 
menggambarkan literasi matematika untuk anak usia SMA pada masa covid-19 atau saat  
New Normal. Menganalisis literasi matematika pada pembelajaran daring yang saat ini sebagai 
alternatif supaya proses belajar mengajar dalam pemenuhan tuntutan kurikulum dapat tercapai. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Literasi Matematika  

 Literasi pada awalnya didefinisikan sebagai kemampuan membaca dan menulis. Sejalan 
dengan perjalanan waktu, definisi literasi berkembang menuju pengertian yang lebih luas mencakup 
berbagai bidang seperti pada mata pelajaran matematika, Pada masa sekarang literasi didefinisikan 
sebagai keterampilan menggunakan beragam cara untuk menyatakan dan memahami ide-ide dan 
informasi, dengan menggunakan bentuk-bentuk teks konvensional maupun teks inovatif, simbol, dan 
multimedia. Serta siswa harus menjadi ahli dalam memahami dan menggunakan berbagai bentuk 
teks, media, dan sistem simbol untuk memaksimal potensi belajar mereka, mengikuti perubahan 
teknologi, dan secara aktif berpartisipasi dalam perkembangan zaman. Maka literasi bertujuan untuk 
mengembangkan keterampilan siswa dalam keadaan kritis,visual, media, teknologi, dan 
penyelesaian suatu masalah (Abidin et al., 2021). 

 Literasi Matematika didefinisikan sebagai kemampuan siswa merumuskan, menggunakan, 
dan mentafsirkan matematika dalam berbagai konteks. Termasuk di dalam bernalar secara 
matematis dan menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat matematika dalam menjelaskan serta 
memepresiksi fenomena (Setiawan et al., 2014). Dari pendapat diatas dapat simpulan bahwa literasi 
matematika adalah sebuah rangkaian kegiatan untuk memahami permasalahan yang berhubungan 
dengan matematika serta dapat di aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

Literasi matematika menggunakan indikator-indikator yang dimodifikasi dari  
PISA Framework (2012), seperti pada tabel 1 berikut:  
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Tabel 1. Indikator Literasi Matematika 

Komponen Literasi Matematika Indikator Literasi Matematika 
Merumuskan situasi secara matematis Menyederhanakan situasi nyata dengan cara 

mengartikan masalah sesuai pemahaman 
secara tepat 

Merepertasikan situasi secara matematis, 
menggunakan variabel, dan simbol. 

Merumuskan masalah yang dinyatakan ke 
dalam model matematika. 

Menerapkan konsep matematika, fakta, 
prosedur, dan penalaran. 

Merancang strategi penyelesaian 
permasalahan secara runtut 

Menggunakan konsep-konsep matematika, 
fakta, prosedur, dan penalaran. 

Menyelesaikan soal dengan tepat 

Menafsirkan hasil penyelesaian Menafsirkan hasil penyelesaian pada konteks 
nyata 

Menyimpulkan hasil penyelesaian masalah 
yang paling tepat 

 
Konsep Pembelajaran Daring 

Keputusan bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri 
Kesehatan, Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, 516, HK.03.01/MENKES/363/2020, 440-
882 Tahun 2020, Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 
Dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa Pandemi Virus Corona/Covid-19 yaitu: Kesehatan dan 
keselamatan seluruh pihak prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran (Ansori & 
Sari, 2020). Dengan demikian pemerintah berupaya mengutamakan keselamatan semua pihak 
dalam proses pendidikan dalam menanggulangi dan mencegah penyebaran Covid-19. Untuk itu 
diperlukan metode pembelajaran yang dapat mengakomodir hal tersebut sehingga proses 
pembelajaran dapat teteap berjalan dalam rangka mencerdaskan anak bangsa. 

Berdasarkan KB 4 Mentri, Sekertaris Jendral Kementrian pendidikan dan kebudayaan 
mengeluarkan surat edaran no 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan pembelajaran dari 
rumah dalam masa daruruat penyebaran corona virus disase (covid-19) yang tujuannya adalah 
memastikan terpenuhinya hak anak untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat  
Covid-19, dan mencegah serta melindungi warga satuan pendidikan dari dampak Covid-19 tersebut. 
Konsep belajar dari rumah ini direalisasikan dengan istilah belajar mode dalam jaringan (daring) 
yang memungkinkan tetap adanya interaksi antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran. 
Pembelajaran daring menggunakan kemajuan teknologi informasi dan akses internet. 

Pembelajaran daring terdiri dari pembelajaran daring singkron dan asinkron. Pembelajaran 
daring secara sinkron yaitu dengan memanfaatkan jaringan internet secara serempak dalam waktu 
nyata sedangkan pembelajaran daring dengan asinkron dilakukan secara tertunda. Pembelajaran 
daring merujuk kepada panduan pelaksanaan Belajar dari Rumah (BDR) yang di rilis oleh 
Kementrian Pendidikan dan Budayaan Republik Indonesia dimana pembelajaran berfokus pada 
numerasi (Kemdikbud, 2020). Pembelajaran model daring juga memiliki karakteristik sebagai berikut: 
1. Menuntut pembelajaran untuk membangun dan menciptakan pengetahuan secara mandiri 
(constructivism); 2. Pembelajaran akan berkolaborasi dengan pembelajran lain dalam membangun 
pengetahuannya dan memecahkan masalah secara bersama-sama (social construvivism);  
3. Membentuk suatu komunitas pembelajaran (community of learners) yang inklusif;  
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4. Memanfaatkan media laman (website) yang bisa; 5. Interaktivitas, kemandirian, aksesibilitas, dan 
pengayaan (Santika, 2020).  

Kelebihan pembelajaran daring dapat dilakukan dengan cara pemberian materi kepada 
peserta didik dalam bentuk video, powerpoint, google meet, google classroom, dll. Kelebihan 
pembelajaran daring ini juga bisa menjadikan peserta didik lebih efektif dalam belajar karena 
pembelajaran tidak lelah, menyenangkan, pengalaman baru. Tetapi terdapat kelemahan 
pembelajaran daring ini dari koneksi internet yang kurang baik, terkadang peserta didik juga kurang 
paham dengan materi, terkadang merasa bosan karna tidak bisa berdiskusi dengan teman seperti 
biasanya (Firyal, 2020).  maka dari itu pembelajaran daring bisa dikatakan lebih efisien dan efektif 
apabila suprastruktur dan infrastruktur tersedia lebih baik. 

Suprastruktur yang dimaksud oleh penulis yaitu kebijakan yang mengarah pada 
pelaksanaan pembelajaran daring, termasuk pemahaman dan kesiapan peserta didik dan guru 
dalam pelaksanaan pembelajaran daring. Kesiapan siswa diantaranya adalah 1. Keterampilan 
menggunakan teknologi  informasi dan komunikasi; 2. Kemandirian belajar tanpa harus diawasi oleh 
orang tua; 3. Sikap, yang di wujudkan dengan prilaku peserta didik dalam keseriusan mengikuti 
setiap tahap dalam proses pembelajaran daring; 4. Tanggung jawab adalah sikap dan prilaku 
melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dalam pelaksanaan pembelajaran dengan arahan guru 
(Santika, 2020). 

Peran guru dalam proses pembelajaran daring dapat tergantikan meskipun dalam suasana 
pandemi peran teknologi yang diutamakan. Teknologi hadir sebagai jembatan dalam mempermudah 
guru dalam mengajar pada era pandemi. Namun kenyataannya, ada banyak permasalahan yang 
terjadi dilapangan. Masih banyak kendala proses pembelajaran dalam masa pandemi oleh 
karenanya peran guru sangat dibutuhkan agar peserta didik tetap bisa dimonitor hasil belajarnya 
(Sukitman, Trizid, 2020).  

Secara garis besar yang harus dipersiapkan oleh guru sebagai infrastruktur adalah 
ketersediaan jaringan internet, menyiapkan strategi pembelajaran, menyiapkan konten belajar (efek, 
gambar, video, audio, dan simulasi), menyediakan learning management system (google, 
classroom, zoom, webex, dll) (Santika, 2020). Pada dasarnya keberhasilan proses pembelajaran 
daring memerlukan kerjasama antara pemerintah, satuan pendidikan, guru, siswa dan peran orang 
tua dan lingkungan siswa yang mendukung keberhasilan proses pembelajaran tersebut. 
 
Model Pembelajaran MURDER  

 MURDER terdiri dari enam kata yaitu Mood, Understand, Recall, Detect, Elaborate, dan 
Review. Pembelajaran MURDER pertama kali dimunculkan oleh Dansereau et al pada tahun 1979 
sebagai salah satu bentuk pembelajaran kooperatif (Lambiotte et al., 1987). Mood berarti 
menetapkan pola pikir dan suasana hati yang positif untuk belajar, understand berarti memahami 
apa yang sedang dipelajari, Recall berarti memanggil kembali pengetahuan yang telah diingat, 
Detect berarti memeriksa kembali kebenaran dan menemukan kesalahannya, Elaborate berarti 
mengelaborasi pengetahuan, dan Review berarti mengulas kembali apa yang telah dikerjakan 
(Sumartini, 2018).   Pembelajaran MURDER dapat membangun motivasi siswa dan memberikan 
kesempatan kepada siswa untuk belajar mandiri melalui kegiatan memaknai materi dan berdiskusi 
(Hasanah, 2016). 

 Pembelajaran MURDER memiliki beberapa tahapan, tahapan yang pertama adalah Mood. 
Guru membangun mood siswa agar siswa memiliki pandangan positif dan tertarik dengan 
matematika. Tahapan yang kedua adalah Understand, yaitu memahami materi. Siswa paham atas 
materi yang disampaikan guru. Tahapan yang ketiga adalah Recall, yaitu menggunakan kembali 
materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Tahapan yang keempat adalah Detect, yaitu memeriksa 
kembali pengetahuan yang sudah dimiliki. Tahapan yang kelima adalah Elaborate, yaitu 
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mengelaborasi pengetahuan. Dan tahapan yang keenam adalah Review, yaitu mengulas kembali 
apa yang sudah dikerjakan (Rosyada & Wardono, 2021). 

Menurut Steven G. McCafferty, George M. Jacobs, Ana Christina  
DaSilva Iddings 2006: langkah – langkah dari pembelajaran MURDER yaitu:  
(a) Mood: Pada langkah Mood ini siswa diajak untuk relaksasi atau santai bertujuan untuk mengatur 
suasana hati sebelum pembelajaran dimulai; (b) Understand: Sebuah bacaan (atau bagian dari buku 
teks) telah dibagi menjadi beberapa bagian. (Guru dapat membagi bagian tersebut atau siswa dapat 
menggunakan bagian bab). Setiap siswa membaca bagian pertama dengan silent;  
(c) Recall: Tanpa melihat bacaan. Salah satu anggota dari pasangan bertindak sebagai recaller yang 
merangkum gagasan kunci dari bagian bab tersebut; (d) Detect: Pasangan yang lainnya melihat 
bacaan, mendeteksi apakah ada yang salah, kelalaian, atau ada informasi yang belum dipahami dan 
mendiskusikannya dengan recaller. Recaller dan detector bergantian pada bab selanjutnya;  
(e) Elaborate: Pada bagian ini kedua siswa menggabungkan pemahaman mereka;  
(f) Review : Ketika seluruh bab telah selesai, kedua pasangan menggabungkan pikiran mereka 
untuk merangkum seluruh bab (Setiyowati & Pramukantoro, 2014). 

Pembelajaran Literasi matematika menggunakan MURDER menurut (Maya, 2019; Susanto, 
2013) memiliki beberapa keunggulan, diantara yaitu : 1) Dapat menciptkan suasana belajar yang 
menyenangkan. Sehingga mereka merasa senang mengikuti proses pembelajaran yang terjadi. 
Suasana belajar yang menyenangkan akan membangkitkan semangat dan menumbuhkan 
semangat beraktivitas dan kreativitas siswa; 2) Dapat membantu siswa dalam mengembangkan 
sistem belajar yang efekif dan efisien. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan dari kurikulum 2013 
yaitu dalam meningkatkan efektivitas belajar siswa dapat dilakukan dengan menggunakan seluruh 
sumber belajar, baik itu pengalaman lapangan, menggunakan strategi individual, kemudahan belajar 
maupun dengan belajar secara tuntas; 3) Dapat menunjang keaktifan siswa. Keterlibatan siswa 
dalam pembelajaran merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh guru dan 
dapat menentukan keberhasilan mereka dalam pembelajaran. Pembelajaran menggunakan model 
MURDER, sepenuhnya merupakan pembelajaran yang terpusat kepada siswa sedangkan guru 
dalam pembelajaran berperan sebagai fasilitator. 

(Mustaqim et al., 2013) dalam penelitiannya mengatakan bahwa siswa yang diajar dengan 
menggunakan model pembelajaran MURDER memiliki prestasi belajar yang lebih baik daripada 
siswa yang tidak menggunakan model pembelajaran MURDER. Karena pada model pembelajaran 
ini siswa dituntut untuk dapat bekerjasama dengan berdiskusi sesama mereka sehingga potensi diri 
yang mereka miliki dapat tergali dengan baik dan pembelajaran menjadi lebih bermakna bagi 
mereka. 

Dalam penerapan pembelajaran literasi matematika menggunakan MURDER pada 
pembelajaran daring diperlukan seorang guru yang sudah memiliki keterampilan menggunakan 
teknologi komunikasi dan informasi, selanjutnya dalam penerapan MURDER siswa di tuntut untuk 
berdiskusi dan mengeluarkan pendapat pada saat pembelajaran berlangsung. Seperti yang kita 
ketahui bahwa pemahaman siswa pasti berbeda-beda. Dengan adana diskusi dalam pembelajaran 
MURDER, siswa yang memiliki pemahaman yang lebih tinggi dapat membantu siswa yang memiliki 
pemahaman yang kurang sehingga semua siswa dilatih untuk memiliki pemahaman yang sama 
akan suatu materi. dengan saling berbagi pemahaman, diharapkan model pembelajran MURDER 
dapat meningkatkan kemampuan literasi matematika. 
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KESIMPULAN  
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pada masa sekarang literasi 

didefinisikan sebagai keterampilan menggunakan beragam cara untuk menyatakan dan memahami 
ide-ide dan informasi, dengan menggunakan bentuk-bentuk teks konvensional maupun teks 
inovatif, simbol, dan multimedia.  Untuk itu diperlukan metode pembelajaran yang dapat 
mengakomodir hal tersebut sehingga proses pembelajaran dapat tetap berjalan dalam rangka 
mencerdaskan anak bangsa. Pembelajaran MURDER dapat membangun motivasi siswa dan 
memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar mandiri melalui kegiatan memaknai materi dan 
berdiskusi. Pembelajaran literasi matematika menggunakan MURDER menurut dapat menunjang 
keaktifan siswa.  Keterlibatan siswa dalam pembelajaran merupakan suatu hal yang sangat penting 
untuk diperhatikan oleh guru dan dapat menentukan keberhasilan mereka dalam pembelajaran.  

Pembelajaran menggunakan model MURDER, sepenuhnya merupakan pembelajaran yang 
terpusat kepada siswa sedangkan guru dalam pembelajaran berperan sebagai fasilitator. Dalam 
penelitian terdahulu mengatakan bahwa siswa yang diajar dengan menggunakan model 
pembelajaran MURDER memiliki prestasi belajar yang lebih baik daripada siswa yang tidak 
menggunakan model pembelajaran MURDER. Karena pada model pembelajaran ini siswa dituntut 
untuk dapat bekerjasama dengan berdiskusi sesama mereka sehingga potensi diri yang mereka 
miliki dapat tergali dengan baik dan pembelajaran menjadi lebih bermakna bagi mereka. 
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ABSTRAK 
Sejarah matematika merupakan sekumpulan kejadian yang berkaitan dengan perkembangan matematika pada masa 
lampau berkaitan dengan bagaimana suatu konsep matematika yang sama berkembang di beberapa tempat berbeda 
sekaligus. Mempelajari sejarah matematika bukan berarti Kembali ke masa lampau, akan tetapi belajar sejarah 
merupakan sebuah kegiatan menganalisa, mengevaluasi kejadian masa lalu untuk diambil manfaatnya dalam kehidupan 
masa sekarang. Salah satu hal yang dapat digunakan untuk meningkatkan atensi peserta didik dalam pembelajaran 
matematika adalah dengan mengintegrasikan sejarah dalam proses pembelajaran. Metode dalam penyusunan artikel ini 
adalah melalui review artikel yang berkaitan dengan ingefrasi sejarah dan pembelajaran matematika, sehingga melalui 
kajian dua fokus utama tersebut dapat memberikan irisan antara integrasi sejarah dan pembelajaran matematika. 
 
Kata Kunci:  integrasi sejarah, sejarah matematika, pembelajaran matematika 

 
PENDAHULUAN 

Berbagai sumber menyatakan bahwa pengintegrasian sejarah matematika dalam 
pembelajaran matematika merupakan ide yang baik (Jankvist, 2009). Berbagai ide cara bagaimana 
cara penerapannya dalam pembelajaran matematika merupakan hal yang perlu didiskusikan. 
Sayangnya, seringkali pembelajaran matematika berfokus pada hasil prestasi belajar matematika. 
Pembelajaran yang selama ini dilaksanakan tidak membahas sejarah suatu konsep dalam topik 
matematika. 

Penerapan sejarah dalam pembelajaran matematika bukanlah pekerjaan yang mudah. Hal 
ini membutuhkan keluasan informasi yang sudah terkait tentang topik tersebut. Secara umum, 
pendapat untuk menggunakan sejarah ada dua jenis yang berbeda, yaitu, pertama, argument yang 
merujuk pada sejarah sebagai alat untuk menunjang pembelajaran dan pengajaran matematika 
yang sebenarnya, dan kedua pendapat yang merujuk pada sejarah sebagai tujuan itu sendiri 
(Jankvist, 2007). 

Sejarah matematika sebagai alat untuk menunjang pembelajaran dan pengajaran 
matematika yang sebenarnya, artinya membahas mengenai bagaimana siswa belajar matematika. 
Sejarah matematika dapat menjadi faktor motivasi bagi siswa dalam belajar matematika. Misalnya 
membantu meningkatkan dan mempertahankan minat dan motivasi belajar siswa. Selain ranah 
afektif tersebut, sejarah juga berperan dalam ranah konitif. Dalam ranah kognitif, sejarah matematika 
mendukung pembelajaran matematika yang sebenarnya. Misalnya, sejarah matematika yang 
diintegrasikan dalam pembelajaran dapat meningkatkan pembelajaran dan pengajaran dengan 
memberikan sudut pandang atau cara penyajian yang berbeda (Helfgott, 2004). 

Salah satu contoh sejarah matematika yang dapat diintegrasikan dengan mudah dan 
realistic adalah dalil Pythagoras. Berdasarkan sejarah matematika, sekitar 800 tahun sebelum 
Masehi, para pembuat kuil sebagai tempat kegiatan keagamaan yang diharapkan memiliki segi 
tegak lurus yang akurat. Para pembuat kuil ini kemudian menggunakan tali yang memiliki 
perbandingan 3, 4, dan 5 untuk membangun masing-masing sisi bangunan (Smoller, 2001). 
Perbandingan angka 3, 4, dan 5 ini kemudian berkembang diberbagai peradaban selanjutnya yang 
pada akhirnya dibuktikan dan dikembangkan oleh Pythagoras sebagai dalil Pythagoras (Agaswari, 
2018). 
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Dalam proses pembelajaran matematika, sejarah matematika hanya dianggap sebagai 
masa lalu yang tidak ada kaitannya dengan pembelajaran di masa sekarang. Padahal, 
kenyataannya banyak konsep matematika yang lebih mudah dipelajari melalui kaitan dengan 
sejarah matematika. 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji integrasi sejaran 
matematika dalam pembelakaran. Tujuan dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan integrasi 
sejarah matematika dalam pembelajaran. 
 
METODE PENELITIAN  

Kajian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni pendekatan yang 
dalam pengelolaan data se mereduksi, menyaajikan, memverifikasi, dan menyimpulkan data, tidak 
menggunakan perhitungan-perhitungan secara matematis dan statistic, melainkan lebih 
menekankan pada pada kajian interpretative (Carl, 2012). 

Teknik pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini dilakukan dengan studi literatur. 
Studi literatur ini dimaksudkan untuk mengungkapkan berbagai teori yang relevan dengan 
permasalahan yang sedang diteliti, yaitu integrasi sejarah matematika dalam pembelajaran 
matematika. Teknik ini dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, dan mengkaji literatur-
literatur yang berhubungan dengan integrasi sejaran matematika dalam pembelajaran. 

Hasil studi literatur dapat dijadikan masukan dan landasan dalam menjelaskan dan merinci 
masalah-masalah yang akan diteliti, seperti latar belakang masalah tadi penting diteliti. Teknik 
analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti 
dalam memperoleh kesimpulan. Menurut Miles dan Huberman [6], analisis terdiri dari tiga alur 
kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyejian data, penarikan kesimpulan 
atau verifikasi. Model analisis data Miles dan Huberman diilustrasikan pada Gambar 1 di bawah ini. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 1. Model Analisis Data Miles dan Huberman 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sejarah merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan asal mula atau cerita 
mengenai terbentuknya atau terciptanya sesuatu (Mandell & Malone, 2007).  Namun demikian, 
belajar sejarah bukan berarti kembali ke masa lampau, tetapi sejarah merupakan sebuha kegiatan 
berpikir untuk menganalisis dan mengevaluasi kejadian masa lampau untuk mengambil manfaat 
bagi kehidupan saat ini. Sejarah matematika merupakan hal yang tidak dipisahkan dari adanya 
konsep matematika. Pembelajaran matematika sejauh ini menitikberatkan dan berpusat kepada 
hasil dan prestasi belajar. Materi yang dipaparkan kepada siswa lebih banyak konsep dan rumus 
tanpa siswa tahu asal mula konsep tersebut.  

Sebagai contoh, dalil Pythagoras yang telah lama dikenal diberbagai belahan dunia, namun 
mayoritas siswa tidak mengetahui bagaimana dalil itu terbentuk dan berkembang. Guru lebih banyak 
menjelaskan pembuktian dari dalil Pythagoras dibandingkan sejarah penemuan dan 
perkembangannya. Guru berfokus kepada pemahaman siswa mengenai dalil Pythagoras. Padahal, 
mungkin saja dengan siswa mengetahui sejarah, pembelajaran akan terasa lebih menyenangkan. 
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Matematika dapat dilihat llebih humanis dan manusiawi. Selain itu, matematika terlihat bahwa 
diperoleh dari kehidupan sehari-hari dan dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari.  

Dalil Pythagoras dipelajari oleh siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP), yang cara 
belajarnya masih semi abstraksi. Dengan adanya integrasi sejarah dalam pembelajaran dapat 
menumbuhkan minat dan atensi untuk belajar matematika karena dekat dengan kehidupan sehari-
hari. Sebagai contoh, dalil Pythagoras dapat dimanfaatkan untuk menghitung jarak bangunan seperti 
rumah dan Gedung. 

Pembelajaran matematika terdiri dari banyak komponen, yaitu tujuan, materi, kegiatan, dan 
evaluasi pembelajaran. Sejauh ini, pembelajaran matematika masih berfokus pada hasil atau 
prestasi belajar matematika. Padahal, untuk menghasilkan prestasi belajar matematika, 
pembelajaran seharusnya lebih fleksibel sehingga siswa tidak terlalu tegang selama proses 
pembelajaran. Adanya sejarah matematika yang diintegrasikan dalam pembelajaran membuat 
pembelajaran menjadi lebih manusiawi. Pengintegrasian sejarah matematika dalam pembelajaran 
dan pengajaran siswa dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar matematika siswa (Farmaki & 
Paschos, 2007; Taimina, 2004; Tattersall & McMurran, 2004). Walaupun sejarah erat kaitannya 
dengan kehidupan masa lampau, tetapi banyak ilmu yang ternyata dapat bermanfaat untuk 
kehidupan masa kini. Dengan adanya fakta ini, siswa dapat menarik minat belajar siswa yang 
merasa bosan dengan angka dan symbol dalam belajar matematika. Selain itu, pengintegrasian 
matematika dalam pembelajaran dan pengajaran matematika menjadi lebih manusiawi (Russ, et 
al.,1991). 

Belajar sejarah matematika dalam pembelajaran dapat memberikan perpektif dan wawasan 
baru mengenai materi matematika yang sedang dibahas. Sejalan dengan pernyataan tersebut, 
Kankvist (2009) menyatakan bahwa manfaat yang diberikan bukan hanya pengetahuan dan sudut 
pandang yang baru, namun juga memotivasi siswa. Siswa merasa bahwa matematika tidak hanya 
membahas mengenai angka, namun juga terdapat sisi humanistic. Matematika tidak terasa kaku 
dengan sejarah matematika yang terintegrasi dalam pembelajaran. 
 
KESIMPULAN  

Integrasi sejarah matematika dalam pembelajaran matematika memiliki banyak manfaat, 
yaitu dapat meningkatkan atensi belajar siswa, dapat memotivasi siswa, dapat meningkatkan minat 
belajar siswa, dan menjadikan matematika lebih humanis dan manusiawi.  
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