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IMPLEMENTASI PENGUATAN NUMERASI BERBASIS BUDAYA DI INDONESIA 
 

 

Cecep Anwar Hadi Firdos Santosa1*, Heni Yunilda Hasibuan2 
1Program Studi Pendidikan Matematika, FKIP, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia 

2SMA Garuda Cendekia, DKI Jakarta, Indonesia 
*Korespondensi: cecepanwar@untirta.ac.id 

 
 

Abstrak 
Sejumlah penelitian telah dilakukan terkait implementasi penguatan numerasi di Indonesia yang telah terpublikasi di jurnal -jurnal 
nasional terakreditasi. Namun, belum ada penelitian yang melakukan analisis terhadap artikel-artikel tersebut. Oleh karena itu, 
tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis artikel-artikel terkait penguatan numerasi di Indonesia, terutama yang berbasis 
budaya, sehingga kemudian dapat dilakukan klasifikasi menjadi beberapa kategori. Penelitian ini menggunakan metode systematic 
literature review (SLR) melalui tahapan pencarian artikel ilmiah, penentuan komponen penilaian kualitas, pengumpulan data, dan 
analisis data. Adapun data yang digunakan adalah 5 artikel ilmiah yang berasal dari 3 jurnal terakreditasi Kementerian Pendidikan, 
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkategori Sinta 1 dan Sinta 2 yang memiliki lingkup pendidikan matematika dan terpublikasi 
selama rentang waktu 5 tahun terakhir. Dari kelima artikel yang dianalisis, hanya 1 artikel yang memenuhi semua komponen 
penilaian. Hasil analisis memberikan luaran berupa pengelompokan artikel penelitian terkait implementasi penguatan numerasi 
berbasis budaya di Indonesia menjadi 6 kategori, yaitu fokus penelitian numerasi dan budaya, subjek penelitian, jenjang 
pendidikan, tujuan penguatan numerasi, bentuk penguatan, dan budaya yang digunakan dalam implementasi penguatan 
numerasi. 

Kata Kunci: Numerasi, Budaya 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan pada dasarnya bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia melalui 
pengembangan potensi yang dimiliki masing-masing individu. Hal tersebut menjadi dasar yang krusial dalam 
penentuan tujuan pendidikan nasional di berbagai negara, tak terkecuali Indonesia. Adapun tujuan 
pendidikan nasional di Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dapat 
dimaknai sebagai usaha bersama untuk menjadikan setiap warga negara Indonesia memiliki pengetahuan 
dan wawasan yang luas serta memiliki kecakapan karakter dan kematangan pribadi. Tujuan tersebut 
ditempuh melalui usaha peningkatan mutu pendidikan, yaitu salah satunya dengan melaksanakan asesmen 
nasional berbasis komputer (ANBK) yang dilaksanakan secara masif oleh Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik Indonesia pada tahun 2021. Salah satu instrumen yang digunakan dalam ANBK 
adalah asesmen kompetensi minimum (AKM) literasi-numerasi (Pusat Asesmen dan Pembelajaran 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021). Instrumen tersebut memberi luaran berupa informasi 
kemampuan numerasi siswa di Indonesia (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2022) yang menjadi 
salah satu komponen dalam mewujudkan kecakapan hidup abad 21 (Anderha & Maskar, 2021; Nugraha & 
Octavianah, 2020). 

Numerasi yang juga disebut sebagai literasi kuantitatif atau literasi matematis pada abad 21 perlu 
menekankan kepada perkembangan zaman yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 
dunia profesi (Goos, Dole, & Geiger, 2011) yang tak lepas dari aktivitas yang berkaitan dengan berhitung 
dan bilangan (Anders, et al., 2012). Adapun numerasi menurut Gerakan Literasi Nasional, suatu gerakan 
yang digiatkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam usaha nyata 
membangun budaya literasi pada seluruh ranah pendidikan, dapat diartikan sebagai kemampuan untuk 

mailto:cecepanwar@untirta.ac.id
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menggunakan angka, data, maupun simbol matematika, kemudian mengaplikasikan konsep dan 
keterampilan operasi hitung yang disertai dengan kemampuan serta pengetahuan dan kecakapan dalam 
menyelesaikan masalah nyata di kehidupan sehari-hari melalui pengambilan keputusan (Gerakan Literasi 
Nasional, 2017). Kedua makna numerasi tersebut sejalan dengan pendefinisian kemampuan numerasi pada 
AKM, yaitu “kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk 
menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga 
negara Indonesia dan dunia” (Pusat Asesmen dan Pembelajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 
2021). 

Kemampuan numerasi siswa di Indonesia dapat tergambarkan salah satunya dari hasil survey PISA 
tahun 2019 yang menempatkan Inonesia berada pada urutan ke-73 dari 80 negara. Posisi tersebut kemudian 
menjadikan Indonesia terus berusaha meningkatkan mutu pendidikan melalui penguatan numerasi di 
berbagai ranah dan jenjang pendidikan (Friantini, et al., 2021; Herawati, 2022; Purbaningrum, et al., 2022; 
Sari, Jumadi, & Ekayanti, 2021; Winarni et al., 2021). Penguatan numerasi salah satunya dilakukan dengan 
menekankan pada pengembangan kemampuan siswa dalam pengambilan keputusan penyelesaian 
masalah, terutama masalah yang berkaitan dengan kehidupan nyata. Adapun masalah nyata di kehidupan 
sehari-hari memiliki hubungan dengan konteks sosial-budaya (Pajriah et al., 2020), tak terkecuali masalah 
yang berkaitan dengan numerasi. Konteks budaya membantu siswa dalam merangsang pengetahuannya 
karena memiliki kaitan erat dalam keterlibatannya di kehidupan sehari-hari sehingga siswa menjadi lebih 
mudah menyimpannya dalam memori (Rohaeti, 2011). Oleh karena itu, penguatan numerasi kemudian 
dilakukan dengan mengusung kearifan lokal melalui numerasi berbasis budaya. 

Sejumlah peneliti di Indonesia telah melakukan riset yang berkaitan dengan numerasi berbasis 
budaya dan terpublikasi di jurnal-jurnal ilmiah nasional terakreditasi (Juhaevah, 2022; Umbara, Wahyudin, & 
Prabawanto, 2021). Namun, perlu dilakukan pengelompokan terhadap riset-riset tersebut yang berfokus 
kepada numerasi berbasis budaya di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan 
pengklasifikasian terhadap penelitian-penelitian yang memiliki fokus numerasi berbasis budaya agar 
selanjutnya dapat dijadikan acuan dan sumber informasi terkait topik penguatan numerasi berbasis budaya 
di Indonesia. 

 
 

METODE PENELITIAN 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Systematic Literature Review (SLR). Proses 

penelitian dilakukan melalui tahapan pencarian artikel ilmiah, penentuan komponen penilaian kualitas, 

pengumpulan data, dan analisis data. 

 

Pencarian Artikel Ilmiah 

 Proses pencarian artikel ilmiah pada jurnal-jurnal terakreditasi di Indonesia dilakukan dengan 
melakukan penelusuran menggunakan bantuan search engine dari masing-masing jurnal. Pembatasan 
dilakukan hanya pada jurnal ilmiah yang telah diakreditasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, 
dan Teknologi, yaitu terkategori Sinta 1 dan Sinta 2. Data akreditasi jurnal diperoleh dari situs resmi Sinta 
Indonesia, yaitu https://sinta.kemdikbud.go.id. Selanjutnya, pembatasan dilakukan hanya pada jurnal-jurnal 
yang memiliki lingkup di bidang pendidikan matematika. Adapun jurnal-jurnal tersebut adalah sebagai 
berikut: terkategori Sinta 1 adalah Journal on Mathematics Education (JME); terkategori Sinta 2, yaitu: 1) 
Aksioma: Jurnal Program Studi Pendidikan Matematika, 2) Al-Jabar: Jurnal Pendidikan Matematika, 3) Beta: 
Jurnal Tadris Matematika, 4) Infinity Journal, 5) JRAMathEdu (Journal of Research and Advances in 

https://sinta.kemdikbud.go.id/
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Mathematics Education), 6) Jurnal Didaktik Matematika (JDM), 7) Jurnal Elemen, 8) Jurnal Pendidikan 
Matematika (JPM), 9) Jurnal Riset Pendidikan Matematika (JRPM), 10) Kreano: Jurnal Matematika Kreatif-
Inovatif, dan 11) Pythagoras: Jurnal Pendidikan Matematika. 

Terdapat 12 jurnal ilmiah yang kemudian dilakukan pencarian artikel dengan topik kemampuan 
numerasi. Proses pencarian dilakukan berbantuan search engine dari masing-masing jurnal tersebut dengan 
menggunakan kata kunci “numerasi” bagi jurnal yang mempublikasikan artikel berbahasa Indonesia serta 
kata kunci “numeracy” bagi jurnal yang mempublikasikan artikel berbahasa Inggris. Selanjutnya, pembatasan 
kembali dilakukan hanya untuk artikel yang dipublikasikan pada waktu 5 tahun terakhir, yaitu pada rentang 
tahun 2018–2022. 
 

Penentuan Komponen Penilaian Kulitas 

 Selanjutnya, dilakukan penentuan komponen penilaian kualitas melalui evaluasi terhadap data yang 
berhasil diperoleh pada tahap sebelumnya berdasarkan pertanyaan sebagai berikut: 
1. Apakah pada artikel mencantumkan istilah “numerasi (numeracy)” dan “budaya (culture)” atau “kearifan 

lokal (ethno)” dalam penelitian terkait implementasi penguatan numerasi berbasis budaya di Indonesia?  
(P1) 

2. Apakah pada artikel mencantumkan subjek dalam penelitian terkait implementasi penguatan numerasi 
berbasis budaya di Indonesia?  (P2) 

3. Apakah pada artikel mencantumkan jenjang pendidikan dalam penelitian terkait implementasi penguatan 
numerasi berbasis budaya di Indonesia?  (P3) 

4. Apakah pada artikel mencantumkan tujuan penguatan atau peningkatan kemampuan numerasi dalam 
penelitian terkait implementasi penguatan numerasi berbasis budaya di Indonesia?  (P4) 

5. Apakah pada artikel dijelaskan tentang bentuk penguatan numerasi dalam penelitian terkait implementasi 
penguatan numerasi berbasis budaya di Indonesia?  (P5) 

6. Apakah pada artikel dijelaskan tentang budaya mana yang digunakan dalam penelitian terkait 
implementasi penguatan numerasi berbasis budaya di Indonesia?  (P6) 

Semua pertanyaan tersebut memiliki nilai 1 untuk “ya” dan nilai 0 untuk “tidak”. Selanjutnya, 

dilakukan penjumlahan terhadap hasil penilaian setiap pertanyaan (𝑇𝑃) sebagai penentuan apakah artikel 
ilmiah tersebut memiliki kelayakan atau tidak dalam hal penelitian terkait penguatan numerasi berbasis 

budaya di Indonesia. Artikel dikategorikan “layak” jika memiliki rentang nilai 5 ≤ 𝑇𝑃 ≤ 6. Kategori “layak” 
tersebut mengandung arti bahwa artikel memiliki komponen-komponen yang mendukung topik penelitian 
terkait penguatan numerasi berbasis budaya di Indonesia sehingga dapat dijadikan sumber informasi 
terhadap penelitian dengan topik tersebut. 
 

Pengumpulan dan Analisis Data 

 Hasil pencarian artikel ilmiah yang sesuai dengan kriteria batasan kemudian dikumpulkan untuk 
dilakukan analisis. Kumpulan artikel tersebut kemudian dianalisis untuk mendapatkan hasil pengklasifikasian 
perihal penelitian terkait numerasi berbasis budaya. Adapun klasifikasi yang dimaksud adalah sebagai 
berikut: 
1. penggunaan istilah “numerasi (numeracy)” dan “budaya (culture)” atau “kearifan lokal (ethno)” dalam 

penelitian terkait implementasi penguatan numerasi berbasis budaya di Indonesia, 
2. subjek yang digunakan dalam penelitian terkait implementasi penguatan numerasi berbasis budaya di 

Indonesia, 
3. jenjang pendidikan yang menjadi sasaran dalam penelitian terkait implementasi penguatan  numerasi 

berbasis budaya di Indonesia, 
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4. tujuan penguatan atau peningkatan kemampuan numerasi dalam penelitian terkait implementasi 
penguatan numerasi berbasis budaya di Indonesia, 

5. bentuk penguatan numerasi dalam penelitian terkait implementasi penguatan numerasi berbasis budaya 
di Indonesia, 

6. budaya yang digunakan dalam penelitian terkait implementasi penguatan numerasi berbasis budaya di 
Indonesia 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 Proses pencarian terhadap artikel ilmiah dengan topik kemampuan numerasi di 12 jurnal terkategori 

Sinta 1 dan Sinta 2 terakreditasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang 

memiliki lingkup pada bidang pendidikan matematika menghasilkan kumpulan 5 artikel dari 3 jurnal yang 

sesuai dengan kriteria batasan. Hasil dari proses pencarian tersebut disajikan pada Tabel 1 berikut. 

Tabel 1. Pengelompokan Jurnal 

No Kategori Nama Jurnal Jumlah 

1 Sinta 1 Journal on Mathematics Education (JME) 2 

2 Sinta 2 Aksioma: Jurnal Program Studi Pendidikan 

Matematika 

2 

3 Sinta 2 Jurnal Elemen 1 

Total 5 

 

Hasil Penilaian Kualitas 

 Setelah dilakukan tahap pencarian artikel ilmiah dan pengumpulan data, yaitu 5 artikel terkait topik 

kemampuan numerasi, maka selanjutnya dilakukan penilaian kualitas dengan merujuk kepada hasil evaluasi 

berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun hasil penilaian kualitas 

kelima artikel tersebut disajikan pada Tabel 2 berikut. 

 

Tabel 2. Hasil Penilaian Kualitas 

No Nama Penulis Judul Artikel Tahun Nama Jurnal P1 P2 P3 P4 P5 P6 TP 

1 Ratu Ilma Indra Putri, 

Zulkardi, Ninik 

Purwaning Setyorini, 

Agyta Meitrilova, Ranni 

Permatasari, Sulafah 

Ansya Saskiyah, 

Duano Sapta 

Nusantara 

Designing a healthy 

menu project for 

Indonesian junior 

high school 

students 

2021 JME 0 1 1 1 1 0 4 

2 Duano Sapta 

Nusantara, Zulkardi, 

Ratu Ilma Indra Putri 

Designing pisa-like 

mathematics task 

using a covid-19 

context (pisacomat) 

2021 JME 0 1 1 1 1 0 4 

3 Sri Winarni, Ade 

Kumalasari, Marlina, 

Rohati 

Efektivitas video 

pembelajaran 

matematika untuk 

2021 Aksioma 0 1 1 1 1 0 4 
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mendukung 

kemampuan literasi 

numerasi dan digital 

siswa 

4 Mayang Purbaningrum, 

Thoiffatul K. Nisa, Indri 

R. F. Febriani, Ahmad 

W. Kohar 

Flip-stik for flipped 

classroom: 

Statistics learning e-

module assisted by 

flipbook to promote 

students' 

numeracy 

2022 Aksioma 0 1 1 1 1 0 4 

5 Fahruh Juhaevah Developing 

mathematics 

problems using 

local 

wisdom context of 

Maluku to improve 

students’ numeracy 

2022 Elemen 1 1 1 1 1 1 6 

 

 Berdasarkan hasil penilaian yang ditunjukkan pada Tabel 2 dapat disimpulkan bahwa dari kelima 
artikel tersebut hanya artikel yang ditulis oleh Juhaevah (2022) yang dipublikasikan di Jurnal Elemen yang 
terkategori layak dalam hal penelitian terkait penguatan numerasi berbasis budaya di Indonesia. Hal ini 
berarti artikel Juhaevah (2022) memiliki komponen-komponen yang mendukung topik penelitian terkait 
penguatan numerasi berbasis budaya di Indonesia sehingga dapat dijadikan sumber informasi terhadap 
penelitian dengan topik tersebut. 

 

Penggunaan Istilah Numerasi dan Budaya dalam Penelitian Terkait Implementasi Penguatan 

Numerasi Berbasis Budaya di Indonesia 

Berdasarkan penilaian dan analisis yang telah dilakukan terhadap kelima artikel hasil penelitian 
terkait topik numerasi, menunjukkan bahwa seluruhnya menggunakan istilah numerasi dalam artikelnya. 
Namun, hanya penelitian Juhaevah (2022) yang juga mencantumkan istilah budaya dalam artikelnya. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan Juhaevah (2022) tidak hanya terfokus kepada topik 
numerasi, tetapi juga terfokus pada topik budaya. Sedangkan, artikel yang ditulis oleh Putri et al. (2021) dan 
Nusantara et al. (2021) di JME serta Winarni et al. (2021) dan Purbaningrum et al. (2022) di Aksioma hanya 
terfokus kepada kemampuan numerasi, tanpa mengaitkan dengan budaya di Indonesia. Berdasarkan hal 
tersebut, dapat dikatakan bahwa hanya 20% artikel yang memiliki fokus penelitian terkait numerasi dan 
budaya. Dengan demikian, jika pencarian dilakukan terhadap penelitian dengan topik numerasi berbasis 
budaya, maka artikel sebagai penyampaian hasil penelitian yang dilakukan Juhaevah (2022) di Jurnal 
Elemen memiliki kesesuaian yang tepat. 

 

Subjek Penelitian Terkait Implementasi Penguatan Numerasi Berbasis Budaya di Indonesia 

Berdasarkan penilaian dan analisis yang telah dilakukan terhadap kelima artikel hasil penelitian 
terkait topik numerasi, diperoleh informasi bahwa seluruhnya menjadikan siswa sebagai subjek penelitian. 
Tidak ditemukan artikel yang menjadikan guru, orang tua siswa, atau pihak lainnya yang dijadikan sebagai 
subjek penelitian terkait implementasi penguatan numerasi. Penelitian yang dilakukan oleh Putri et al. (2021), 
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Nusantara et al. (2021), Winarni et al. (2021), dan Purbaningrum et al. (2022) semuanya menjadikan siswa 
sebagai subjek penelitian. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan Juhaevah (2022) terkait topik 
numerasi berbasis budaya juga menjadikan siswa sebagai subjek penelitian. Berdasarkan hal tersebut, dapat 
dikatakan bahwa 100% artikel menjadikan siswa sebagai subjek penelitian terkait implementasi penguatan 
numerasi berbasis budaya di Indonesia. 
 

Jenjang Pendidikan dalam Penelitian Terkait Implementasi Penguatan Numerasi Berbasis Budaya di 

Indonesia 

Berdasarkan penilaian dan analisis yang telah dilakukan terhadap kelima artikel hasil penelitian 
terkait topik numerasi, diperoleh informasi bahwa seluruhnya melakukan penelitian terhadap siswa di jenjang 
sekolah menengah pertama (SMP). Penelitian terkait kemampuan numerasi yang dilakukan oleh Putri et al. 
(2021), Winarni et al. (2021) dan Purbaningrum et al. (2022) menggunakan siswa kelas VIII SMP sebagai 
subjek penelitian, serta Nusantara et al. (2021) yang mengembangkan PISAComat yang memiliki efek 
potensial terhadap kemampuan numerasi siswa. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan Juhaevah 
(2022) terkait topik numerasi berbasis budaya juga dilakukan terhadap siswa pada jenjang SMP. 
Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa 100% penelitian terkait implementasi penguatan numerasi 
berbasis budaya di Indonesia dilakukan pada jenjang sekolah menengah pertama (SMP). 
 

Tujuan Penelitian Terkait Implementasi Penguatan Numerasi Berbasis Budaya di Indonesia 

Berdasarkan penilaian dan analisis yang telah dilakukan terhadap kelima artikel hasil penelitian 
terkait topik numerasi, diperoleh informasi bahwa seluruhnya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 
numerasi melalui implementasi penguatan numerasi. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa 
100% artikel menjadikan siswa sebagai subjek penelitian terkait implementasi penguatan numerasi berbasis 
budaya di Indonesia. 
 

Bentuk Penguatan Numerasi dalam Penelitian Terkait Implementasi Penguatan Numerasi Berbasis 

Budaya di Indonesia 

Berdasarkan penilaian dan analisis yang telah dilakukan terhadap kelima artikel hasil penelitian 
terkait topik numerasi, diperoleh informasi bahwa terdapat keragaman bentuk penguatan numerasi yang 
dilakukan dalam penelitian terkait implementasi penguatan numerasi. Penelitian terkait kemampuan 
numerasi yang dilakukan oleh Putri et al. (2021) mengimplementasikan pembelajaran berbasis proyek 
pembuatan menu sehat, Winarni et al. (2021) memanfaatkan video pembelajaran matematika, Purbaningrum 
et al. (2022) mengembangkan e-modul berbentuk Flipbook, serta Nusantara et al. (2021) mengembangkan 
PISAComat yang memiliki efek potensial terhadap kemampuan numerasi siswa. Begitu pula dengan 
penelitian yang dilakukan Juhaevah (2022) terkait topik numerasi berbasis budaya yang melakukan 
pengembangan asesmen berbasis masalah matematika dengan mengangkat budaya Maluku yang mampu 
meningkatkan kemampuan numerasi siswa. 
 

Budaya yang Digunakan dalam Penelitian Terkait Implementasi Penguatan Numerasi Berbasis 

Budaya di Indonesia 

Berdasarkan penilaian dan analisis yang telah dilakukan terhadap kelima artikel hasil penelitian 
terkait topik numerasi, hanya penelitian Juhaevah (2022) yang memiliki fokus penelitian terkait numerasi dan 
budaya. Penelitian tersebut mengembangkan asesmen berbasis masalah matematika dengan mengangkat 
budaya Maluku yang mampu meningkatkan kemampuan numerasi siswa. Dengan demikian, dapat 
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disimpulkan bahwa dari kelima artikel yang dianalisis, hanya satu artikel yang sesuai dengan topik 
implementasi penguatan numerasi berbasis budaya di Indonesia. 

 
KESIMPULAN 
 Peneliti telah melakukan analisis terhadap 5 artikel di 3 jurnal ilmiah terakreditasi Kementerian 
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkategori Sinta 1 dan Sinta 2 terkait implementasi 
penguatan numerasi berasis budaya di Indonesia. Dari kelima artikel tersebut, hanya 1 artikel yang 
memenuhi kategori kelayakan yang dapat dijadikan sumber informasi terkait implementasi penguatan 
numerasi berbasis budaya di Indonesia. Subjek penelitian dari kelima artikel tersebut seluruhnya 
menggunakan siswa pada jenjang sekolah menengah pertama (SMP). Kelima artikel tersebut juga 
seluruhnya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan numerasi siswa melalui berbagai bentuk penguatan 
numerasi, baik melalui pengembangan media pembelajaran maupun penerapan model pembelajaran. 
Namun demikian, hanya 1 artikel yang berbasis budaya dalam melakukan penguatan numerasi. Adapun 
budaya yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah budaya Maluku. 
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Realistik, 2(1), 1–10. https://doi.org/10.33365/ji-mr.v2i1 

 

Friantini, R. N., Winata, R., Lase, V. M., Miranda, L. L., Kristina, & Rosa. (2021). Penguatan numerasi anak 

tahap awal sekolah di dusun Ugan Hilir desa Nyiin. Jurnal Masyarakat Mandiri, 5(5), 2231–2245. 

https://doi.org/10.31764/jmm.v5i5.5249 

 

Gerakan Literasi Nasional. (2017). Materi pendukung literasi numerasi. Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan. 

 

Goos, M., Dole, S., & Geiger, V. (2011). Improving numeracy education in rural schools: A professional 

development approach. Mathematics Education Research Journal, 23, 129–148. 

https://doi.org/10.1007/s13394-011-0008-1 

 

Herawati, R. (2022). Penerapan model gradual release of responsibility dalam penguatan pembelajaran 

literasi dan numerasi. Jurnal Karya Ilmiah Guru, 7(1), 22–31. 

https://doi.org/10.51169/ideguru.v7i1.335 

 

Juhaevah, F. (2022). Developing mathematics problems using local wisdom context of Maluku to improve 

students’ numeracy. Jurnal Elemen, 8(1), 323–339. https:/doi.org/10.29408/jel.v8i1.4524 

 

https://doi.org/10.33365/ji-mr.v2i1
https://doi.org/10.31764/jmm.v5i5.5249
https://doi.org/10.1007/s13394-011-0008-1
https://doi.org/10.51169/ideguru.v7i1.335


Prosiding Galuh Mathematics National Conference (GAMMA NC) 2022 
ISBN: 978-623-95169-7-0 

 

 

8 

 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2022). Asesmen nasional sempurnakan sistem evaluasi 

pendidikan di Indonesia. https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2022/04/asesmen-nasional-

sempurnakan-sistem-evaluasi-pendidikan-indonesia 

 

Nugraha, D., & Octavianah, D. (2020). Diskursus literasi abad 21 di Indonesia. Jurnal Pendidikan Edutama, 

7(1), 107–126. http://dx.doi.org/10.30734/jpe.v7i1 

 

Nusantara, D. S., Zulkardi, Putri, R. I. I. (2021). Designing pisa-like mathematics task using a covid-19 context 

(pisacomat). Journal on Mathematics Education, 12(2), 349–364. 

http://doi.org/10.22342/jme.12.2.13181.349-364 

 

Pajriah, S., Muin, A., Yahya, A. N., & Janan, S. N. (2020). Model pendidikan nilai berbasis kearifan lokal pada 

masyarakat penganut kepercayaan sunda wiwitan untuk meningkatkan karakter siswa. Jurnal 

Wahana Pendidikan, 7(1), 103 – 112. https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/jwp 

 

Purbaningrum, M., Nisa, T. K., Febriani, I. R. F., & Kohar, A. W. (2022). Flip-stik for flipped classroom: 

Statistics learning e-module assisted by flipbook to promote students' numeracy. Aksioma: Jurnal 

Program Studi Pendidikan Matematika, 11(1), 276–290. https://doi.org/10.24127/ajpm.v11i1.4428 

 

Pusat Asesmen dan Pembelajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2021). Asesmen nasional. 

https://anbk.kemdikbud.go.id/ 

 

Putri, R. I. I., Zulkardi, Setyorini, N. P., Meitrilova, A., Permatasari, R., Saskiyah, S. A., Nusantara, D. S. 

(2021). Designing a healthy menu project for Indonesian junior high school students. Journal on 

Mathematics Education, 12(1), 133–146. http://doi.org/10.22342/jme.12.1.13239.133-146 

 

Rohaeti, E. E. (2011). Transformasi budaya melalui pembelajaran matematika bermakna di sekolah. Jurnal 

Pengajaran MIPA, 16(1), 139–147. 

 

Sari, P. N., Jumadi, & Ekayanti, A. (2021). Penerapan model pembelajaran steam (science, technology, 

engineering, art, and math) untuk penguatan literasi-numerasi siswa. Jurnal Abdimas Indonesia, 

1(2), 89–96. https://doi.org/10.53769/jai.v1i2.90 

 

Umbara, U., Wahyudin, W., & Prabawanto, S. (2021). How to predict good days in farming: 

Ethnomathematics study with an ethnomodelling approach. JRAMathEdu (Journal of Research and 

Advances in Mathematics Education), 6(1), 71–85. https://doi.org/10.23917/jramathedu.v6i1.12065 

 

https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2022/04/asesmen-nasional-sempurnakan-sistem-evaluasi-pendidikan-indonesia
https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2022/04/asesmen-nasional-sempurnakan-sistem-evaluasi-pendidikan-indonesia
http://dx.doi.org/10.30734/jpe.v7i1
http://doi.org/10.22342/jme.12.2.13181.349-364
https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/jwp
https://doi.org/10.24127/ajpm.v11i1.4428
https://anbk.kemdikbud.go.id/
http://doi.org/10.22342/jme.12.1.13239.133-146
https://doi.org/10.53769/jai.v1i2.90
https://doi.org/10.23917/jramathedu.v6i1.12065


Prosiding Galuh Mathematics National Conference (GAMMA NC) 2022 
ISBN: 978-623-95169-7-0 

 

 

9 

 

Winarni, S., Kumalasari, A., Marlina, & Rohati. (2021). Efektivitas video pembelajaran matematika untuk 

mendukung kemampuan literasi numerasi dan digital siswa. Aksioma: Jurnal Program Studi 

Pendidikan Matematika, 0(2), 574–583. https://doi.org/10.24127/ajpm.v10i2.3345 

 

 

  

https://doi.org/10.24127/ajpm.v10i2.3345


Prosiding Galuh Mathematics National Conference (GAMMA NC) 2022 
ISBN: 978-623-95169-7-0 

 

 

10 

 

KECERDASAN EMOSIONAL UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA  
(Studi Literatur) 

 
 

A Rizal Heru Cahya1, Cecep AHF Santosa2,  Anwar Mutaqin3 
1,2,3 Universitas Negeri Sultan Ageng Tirtayasa & 1MTs Negeri 3 Kabupaten Serang 

Email: arizalherucahya@gmail.com 

 
 

ABSTRAK 
Kecerdasan emosional merupakan kemampuan merasakan, memahami secara selektif menerapkan daya dan kepekaan emosi 
sebagai sumber energi dan pengaruh yang manusiawi dari seorang siswa dimana dengan adanya kecerdasan emosional yang 
tinggi dari siswa maka dapat menuntut siswa untuk mengakui, menghargai perasaan pada diri sendiri dan orang lain serta 
menanggapinya dengan tepat, menerapkan secara efektif energi emosi dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam sekolahnya. 
Dengan meningkatkan kecerdasan emosional, siswa akan tahu dirinya lebih baik dan akan lebih mengerti tentang yang lain. Orang 
yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi memahami diri mereka dengan baik dan juga mampu merasakan emosi orang 
lain. Dengan mengembangkan kecerdasan emosional, individu akan menjadi lebih produktif dan berhasil dalam bidang yang 
ditekuni, juga mampu membantu orang lain menjadi lebih produktif dan berhasil. Dengan demikian siswa yang memiliki kecerdasan 
emosional akan berdampak baik terhadap hasil belajarnya. Dalam penelitian yang telah dilakukan sebelumnya banyak penelitian 
yang mengatakan dalam tulisannya mengenai beberapa faktor internal yang mempengaruhi pencapaian tinggi rendahnya hasil 
belajar matematika salah satunya kecerdasan emosional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kecerdasan emosional 
terhadap hasil belajar matematika di sekolah. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mendeskripsikan peningkatan hasil belajar hubungannya dengan kecerdasan emosional. Pengumpulan data dilakukan 
dengan menggunakan non tes yaitu dengan menelusuri jurnal elektronik melalui Google Cendikia dan studi dokumentasi di 
perpustakaan. Dari hasil penelitian 12 artikel yang relevan menunjukkan bahwa kecerdasan emosional berpengaruh positif 
terhadap pencapaian hasil belajar siswa di sekolah. 
 
Kata Kunci:  Kecerdasan Emosional, Hasil Belajar Matematika. 
 

PENDAHULUAN 
Matematika merupakan ilmu yang selalu berkembang sesuai dengan tuntutan kebutuhan manusia 

akan teknologi. Oleh sebab itu matematika merupakan suatu mata pelajaran yang diajarkan disetiap jenjang 
dan jenis pendidikan, sesuai dengan tingkatan kebutuhan setiap jenjang dan jenis pendidikan (Kamarullah, 
2017). Dalam mempelajari matematika sangat dibutuhkan pemahaman konsep untuk dapat menguasai 
materi matematika, sebab dengan memahami konsep matematika siswa dapat lebih mengerti akan konsep 
materi pelajaran itu sendiri. Akan tetapi, kebanyakan guru tidak menyadari hal tersebut sehingga banyak 
siswa yang menganggap bahwa matematika merupakan pelajaran yang sulit. Oleh karena itu, siswa 
sebaiknya diberi kesempatan seluas-luasnya untuk membangun pengetahuan pemahaman konsep 
matematika melalui pengetahuan yang telah mereka pelajari sehingga proses pemahaman siswa selalu 
berkembang secara terus menerus. Siswa sebaiknya diajak mengalami secara langsung bagaimana 
kegiatan matematika dalam kehidupan sehari-hari agar siswa dapat memaknai manfaat matematika dalam 
kehidupan. Dalam upaya meningkatkan kemampuan penalaran matematis guru harus memperhatikan 
faktor-faktor yang mendukung dalam pembelajaran (Hani,dkk 2020) Jadi, pemahaman konsep dalam 
pembelajaran matematika sangat penting. 

Salah satu indikator keberhasilan pembelajaran matematika adalah tercapainya tujuan 
pembelajaran yang umumnya terdiri atas aspek kognitif, afektif, dan psikomotor, Nitko & Brookhart (Musfiqi, 
2014). Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional di Indonesia dalam Undang-undang Nomor 20 
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik agar 
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 
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kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab.  Lebih lanjut, dalam 
standar isi pendidikan dasar dan menengah dalam Kemendikbud, (2017), dijelaskan bahwa matematika 
merupakan salah satu mata pelajaran pokok yang diberikan dengan tujuan agar peserta didik memiliki 
kemampuan logis, kritis, analitis, cermat dan teliti, bertanggung jawab, responsif, dan tidak mudah menyerah 
dalam memecahkan masalah. Disebutkan pula bahwa matematika perlu diberikan untuk membekali peserta 
didik agar memiliki sikap terbuka, objektif dalam interaksi kelompok maupun aktivitas sehari-hari, juga 
memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan matematika dengan jelas. 

Pencapaian tinggi rendahnya prestasi belajar matematika juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. 
Faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya prestasi belajar matematika dapat digolongkan menjadi 
dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri 
peserta didik, seperti kecerdasan. Menurut pengelompokkannya, kecerdasan terbagi menjadi 8 macam 
kecerdasan dalam diri setiap manusia dengan kadar pengembangan yang berbeda. Kedelapan kecerdasan 
tersebut antara lain: a) kecerdasan linguistik, b) kecerdasan logika matematika, c) kecerdasan visual dan 
spasial, d) kecerdasan musikal, e) kecerdasan, f) kecerdasan intrapersonal, g) kecerdasan interpersonal, 
dan h) kecerdasan naturalis, (Gardner dalam Setyawan & Simbolon, 2018: 11). Kecerdasan dianggap 
sebagai salah satu aspek yang paling penting dari adaptasi individu dengan lingkungan dan salah satu faktor 
penting dari perbedaan individu. Kecerdasan, menurut definisi tradisionalnya, telah lama dianggap sebagai 
faktor utama dalam pencapaian dan kesuksesan akademik salah satunya kecerdasan emosional.  

Kecerdasan emosional merupakan kemampuan merasakan, memahami dan secara selektif 
menerapkan daya dan kepekaan emosi sebagai sumber energi dan pengaruh yang manusiawi dari seorang 
peserta didik dimana dengan adanya kecerdasan emosional yang tinggi dari peserta didik maka dapat 
menuntut peserta didik untuk mengakui, menghargai perasaan pada diri sendiri dan orang lain serta 
menanggapinya dengan tepat, menerapkan secara efektif energi emosi dalam kehidupan sehari-hari 
terutama dalam sekolahnya (Setyawan dan Simbolon, 2018). Lebih lanjut menurut Siagian et al., (2021) 
menggambarkan kecerdasan emosional sebagai spektrum keterampilan, kemampuan, dan kompetensi non-
kognitif yang mempengaruhi kemampuan peserta didik untuk mengatasi tuntutan dan tekanan lingkungan. 
Seseorang yang memiliki emosi yang buruk walaupun IQnya besar, dia akan gagal dalam hidupnya 
dikarenakan tidak mampu mengontrol diri saat menghadapi suatu masalah. 

Menurut Goleman (1996), menyatakan “Anak yang mengalami perkembangan kecerdasan 
emosional memiliki keadaan psikologi yang lebih stabil”. Kondisi psikologi yang baik membuat anak mampu 
menggunakan kapasitas otaknya untuk berpikir jauh lebih baik dan tentunya berdampak positif terhadap hasil 
belajarnya. Peserta didik yang cerdas secara emosional memiliki kemampuan mengenali emosi diri, 
mengelola emosi, memotivasi diri, mengenali emosi orang lain, dan mampu membina hubungan sosial 
dengan baik. Kemampuan mengelola emosi dan memotivasi diri juga merupakan hal yang sangat penting 
dalam belajar karena menjadi energi utama untuk mengelola, mendorong, mengarahkan, dan mengatur 
keterampilan berpikir. Kemampuan mengelola emosi menimbulkan sikap pengendalian diri, dapat dipercaya, 
adaptabilitas, inovatif dan motivasi menimbulkan dorongan berprestasi, rasa ingin tahu, optimisme, 
komitmen, inisiatif dan rasa percaya diri. Peserta didik yang memiliki kemampuan mengelola emosi dan 
motivasi belajar tinggi cenderung sangat produktif dan efektif dalam hal apapun yang mereka hadapi. 
Kemampuan mengenali emosi orang lain dan membina hubungan baik dengan lingkungan sosial membuat 
banyak pilihan bagi peserta didik belajar cara bersikap dan berpikir.  Orang dengan kecerdasan emosional 
yang tinggi mengerti akan dirinya, peduli kepada orang lain, dan mampu menyeimbangkan emosi-emosi 
dengan intelektualnya untuk menghasilkan keselarasan. 
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METODE PENELITIAN 
Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian studi literatur. Studi pustaka atau studi literatur 

merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu penelitian. Menurut (Sari, 2020) Penelitian 
kepustakaan adalah studi yang mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang 
sejenis dan berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Menurut Iwan 
(2019), studi pustaka adalah usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan 
atau berkaitan dengan topik atau masalah yang akan diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku 
ilmiah, laporan penelitian, karangan ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik 
cetak maupun elektronik. Menurut Zed (2014), studi pustaka adalah kegiatan yang berkenaan dengan 
metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian yang berguna 
untuk penyelesaian karya ilmiah. Lebih lanjut lagi ia mengungkapkan bahwa studi pustaka membatasi 
kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi pustaka tanpa memerlukan riset lapangan. Pada penulisan 
artikel ini, akan memberikan gambaran tentang pengaruh kecerdasan emosional yang berdampak postif 
terhadap hasil belajar siswa.  

Data adalah catatan atau kumpulan fakta. Data dapat juga dikatakan sebagai informasi yang 
diperlukan dalam proses penelitian. Data adalah sekumpulan informasi yang berisi hal-hal tentang sesuatu 
baik dalam bentuk angka ataupun dalam bentuk kata-kata (Supardi, 2013). Jenis data dalam penelitian ini 
adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung. Menurut Riyanto dan Mohyi, (2020) 
data sekunder adalah data yang diperoleh tidak dari sumbernya langsung tetapi sudah dikumpulkan dan 
diolah oleh pihak lain. Data tersebut adalah data yang diambil dari dokumen-dokumen yang berkaitan 
dengan penelitian.  

Sumber data dalam penelitian ini adalah jurnal, atikel dan beberapa buku serta dokumen yang 
dibutuhkan dalam penulisan artikel. Dalam artikel ini menggunakan sumber data yaitu sumber data yang 
diperoleh dari dokumen-dokumen lain yang menunjang dalam penulisan. Sumber dokumen yang dipilih 
sebagai acuan yaitu skripsi, tesis, buku, dan jurnal dan lain-lain yang berkaitan dengan rumusan masalah 
yang diangkat.  

Teknik penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian adalah dengan mencari 
jurnal-jurnal, artikel dan buku yang berkaitan dengan judul dan menunjang pembahasan. Jurnal, artikel dan 
buku yang didapat kemudian dibaca dan dipahami agar dapat menemukan kesimpulan dari hasil penelitian 
terdahulu. Prosedur pengumpulan data pada artikel ini dilakukan dengan cara mencari jurnal dan artikel di 
google schoolar sebanyak 12 buah untuk mendukung pembahasan. Metode analisis data yang digunakan 
berupa metode analisis isi dan analisis data sekunder yaitu dengan memanfaatkan sumber-sumber sekunder 
dan kemudian disimpulkan agar mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan artikel ini (Martono, 
2018). 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Goleman (1995) mendefinisikan bahwa kecerdasan emosi adalah suatu kemampuan seseorang 
yang didalamnya terdiri dari berbagai kemampuan untuk dapat memotivasi diri sendiri, bertahan menghadapi 
frustasi, mengendalikan impulsive needs atau dorongan hati, tidak melebih-lebihkan kesenangan maupun 
kesusahan, mampu mengatur reactive needs, menjaga agar bebas stress, tidak melumpuhkan kemampuan 
berfikir dan kemampuan untuk berempati pada orang lain, serta adanya prinsip berusaha sambil berdoa. 
Goleman juga menambahkan kecerdasan emosional merupakan sisi lain dari kecerdasan kognitif yang 
berperan dalam aktivitas manusia yang meliputi kesadaran diri dan kendali dorongan hati, ketekunan, 
semangat dan motivasi diri serta empati dan kecakapan sosial. Kecerdasan emosional lebih ditujukan 
kepada upaya mengenali, memahami dan mewujudkan emosi dalam porsi yang tepat dan upaya untuk 



Prosiding Galuh Mathematics National Conference (GAMMA NC) 2022 
ISBN: 978-623-95169-7-0 

 

 

13 

 

mengelola emosi agar terkendali dan dapat memanfaatkan untuk memecahkan masalah kehidupan terutama 
yang terkait dengan hubungan antar manusia. Lebih lanjut, menurut Mishar & Bangun, (2014), kecerdasan 
emosional sebagai kemampuan untuk memahami, mengakses dan menghasilkan emosi, dan juga untuk 
membantu pikiran kita, untuk memahami emosi dan pengetahuan emosional, dan untuk mengatur secara 
reflektif emosi sehingga dapat mendorong pertumbuhan emosional dan intelektual. Dengan meningkatkan 
kecerdasan emosionl kita, kita akan tahu diri kita lebih baik dan kemudian kita akan lebih mengerti tentang 
yang lain. 

Adapun indikator kecerdasan emosional (emotional intelligence) menurut (Yudhanegara, 2017) sebagai 
berikut: (a) mengenali emosi diri, (b) mengelola emosi, (c) memotivasi diri sendiri, (d) mengenali emosi orang 
lain, dan (e) membina hubungan. 

Hasil belajar adalah kemampuan peserta didik yang diperoleh dari proses pembelajaran yang 
dilakukannya oleh peserta didik dan ditandai dengan adanya perubahan pengetahuan yang tadinya tidak 
tahu menjadi tahu, peserta didik lebih mengerti dan memahami pengetahuan barunya dan juga terjadinya 
perubahan perilaku kearah yang lebih baik (Kusumah et al., 2018). Hasil belajar merupakan tolak ukur untuk 
menentukan tingkat keberhasilan peserta didik setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Hasil belajar 
juga merupakan proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai peserta didik dengan 
kriteria tertentu. Hasil belajar mencakup berbagai ranah sebagai pencapaian bentuk perubahan perilaku. 
Menurut Susanto (2013) hasil belajar adalah perubahan pada diri peserta didik, baik dalam aspek 
pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai hasil dari kegiatan belajar.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Wiyono et al., (2019) dengan judul “Pengaruh Kecerdasan 
Emosional Terhadap Hasil Belajar Matematika Peserta didik Kelas VII SMP Negeri 9 Buru” yang 
dilaksanakan pada tahun 2019. Jenis penelitiannya ex-post facto dengan sampelnya adalah peserta didik 
kelas VII yang berjumlah 100 peserta didik dari 135 peserta didik. Hasil penelitian menyatakan bahwa ada 
pengaruh positif dan pengaruh signifikan antara kecerdasan emosional terhadap prestasi belajar matematika 
peserta didik kelas VII SMP Negeri 9 Buru. Hasil ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat kecerdasan 
emosional maka semakin tinggi pula prestasi yang diperoleh peserta didik dalam pembelajaran 
matematikanya. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kecerdasan emosionalnya, semakin rendah prestasi 
belajar matematika yang diperoleh peserta didik tersebut. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Anggraini et al., 2022) dengan judul “Pengaruh 
Kecerdasan Emosional dan Motivasi Belajar Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa”. Hasil penelitiannya 
menunjukkan bahwa: 1) terdapat pengaruh langsung positif kecerdasan emosional terhadap hasil belajar 
matematika siswa sebesar 68,60%, (2) terdapat pengaruh langsung positif motivasi belajar terhadap hasil 
belajar matematika siswa sebesar 30,90%, (3) terdapat pengaruh langsung positif kecerdasan emosional 
terhadap motivasi belajar sebesar 81,60%. Artinya bahwa semakin tinggi motivasi belajar matematika pada 
siswa maka semakin baik pula hasil belajar matematikanya. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Eliswati & Munandar, 2019) memperoleh 
kesimpulan dari beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli sebelumnya yang kemudian 
dilakukan pengkajian ulang teori dan analisis maka dapat dapat disimpulkan bahwa kecerdasan emosinal 
berpengaruh positif dalam belajar matematika siswa di sekolah. Oleh karena itu diperlukan usaha serius 
untuk melatih dan mengembangkan kecerdasan emosional siswa agar mendapatkan hasil belajar 
matematika yang baik. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Munandar & Syarif, 2017). Memperoleh 
kesimpulan bahwa kecerdasan emosional berada pada kategori sedang dan hasil belajar kimia berada pada 
kategori tinggi, dan ada hubungan linear iklim sekolah dengan hasil belajar siswa kelas XI IPA SMA Negeri 
di kota Parepare. 
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Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Siagian et al., 2021), hasil penelitiannya 
menunjukkan bahwa pengetahuan awal dan kecerdasan emosional secara bersama-sama berpengaruh 
signifikan terhadap kemampuan koneksi matematis, dengan kontribusi sebesar 23,6%. Selain itu, terdapat 
pengaruh positif yang signifikan antara pengetahuan awal dan kemampuan koneksi matematis dengan 
kontribusi sebesar 75,1% dan terdapat pengaruh positif yang signifikan antara kecerdasan emosional 
dengan kemampuan koneksi matematis dengan kontribusi 12,2% 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Siagian et al., 2021), mengusulkan untuk 
menentukan penilaian yang menggabungkan teori Golemans dan Bar-On untuk membuat instrumen 
pemodelan kecerdasan emosional dan mengamati hubungan antara kecerdasan emosional dan mekanisme 
pertahanan psikologis. Jadi dengan menggunakan tinjauan pustaka ini, kita dapat menemukan betapa 
pentingnya kecerdasan emosional itu dan bagaimana dapat memberikan dampak yang baik bagi diri kita 
sendiri dan orang lain. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sitorus1 et al., 2021), yang berjudul: “Pengaruh 
kecerdasan emosional dan motivasi terhadap hasil belajar”. Ada pengaruh yang signifikan antara kecerdasan 
emosional terhadap hasil belajar matematika siswa, dan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara 
kecerdasan emosional dan motivasi belajar terhadap hasil belajar matematika siswa pada materi eksponen 
dan logaritma kelas X MAN 1 Deli Serdang dengan thitung > t tabel yaitu 8,947 > 1,66. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Putri et al., 2020), dari data hasil penelitian yang 
dilakukan menggunakan analisis regresi ganda dapat disimpulkan bahwa kecerdasan emosional dan disiplin 
belajar berpengaruh terhadap hasil belajar matematika peserta didik. Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji 
korelasi yang cukup signifikan yaitu 74,4% yang berarti bahwa pengaruh kecerdasan emosional dan disiplin 
belajar terhadap hasil belajar matematika peserta didik sebesar 74,4% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor 
lain. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Wiyono et al., 2019) dengan judul: “Pengaruh 
kecerdasan emosional terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VII SMP Negeri 9 Buru”. Berdasarkan 
hasil penelitian dan pembahasan, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kecerdasan emosi 
trehadap prestasi belajar matematika siswa kelas VII SMP Negeri 9 Buru. 

 
KESIMPULAN 

Dari beberapa penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan 
signifikan antara kecerdasan emosi trehadap prestasi belajar matematika siswa. Orang yang memiliki 
kecerdasan emosional yang tinggi memahami diri mereka dengan baik dan juga mampu merasakan emosi 
orang lain. Individu ini juga tangguh dan optimis. Dengan mengembangkan kecerdasan emosional, individu 
akan menjadi lebih produktif dan berhasil dalam bidang yang ditekuni, juga mampu membantu orang lain 
menjadi lebih produktif dan berhasil. Dengan demikian seseorang yang memiliki kecerdasan emosional akan 
berdampak baik terhadap hasil belajarnya 
 
REKOMENDASI 

Bagi sekolah dan orang tua, hendaknya memperhatikan tingkat kecerdasan emosional anak sejak 
dini karena hal ini terbukti memiliki hubungan positif dengan hasil belajar. Orang tua dan sekolah dapat 
memberikan training-training kecerdasan emosional untuk meningkatkan kecerdasan emosional siswa 
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ABSTRAK 
Salah satu kemampuan matematika yang perlu dikembangkan oleh siswa adalah kemampuan berpikir kritis. Model pembelajaran 
yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa adalah model pembelajaran kooperatif berbasis 
masalah. Melalui portal SINTA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, penulis memperoleh 26 artikel jurnal. Kemudian analisis 
kumpulan penelitian dilakukan untuk menentukan seberapa besar pengaruh penerapan model terhadap keterampilan berpikir 
kritis. Dari analisis tersebut diperoleh 12 artikel yang memenuhi kriteria analisis menggunakan aplikasi meta-mar sehingga 
diperoleh kombinasi ukuran efek yang besar. Berdasarkan interpretasi ukuran efek gabungan, dapat disimpulkan bahwa secara 
keseluruhan penerapan model kooperatif tipe pembelajaran berbasis masalah memiliki pengaruh yang kuat dalam meningkatkan 
keterampilan berpikir kritis siswa. Karakteristik penelitian yang diteliti dalam penelitian ini meliputi tahun penelitian, tingkat 
pendidikan dan jumlah sampel. Secara statistik ditemukan bahwa model kooperatif tipe Problem Based Learning memiliki 
pengaruh yang berbeda jika dilihat dari jumlah sampel. 
 
Kata Kunci:  Pembelajaran Kooperatif Problem Based Learning, Kemampuan Berpikir Kritis, Studi Anaisis Meta 
 

PENDAHULUAN 
Pengaplikasian Kurikulum 2013 ialah suatu usaha pemerintah guna memaksimalkan kualitas 

Pendidikan yang lebih baik. Perubahan dalam kurikulum 2013 dimaksudkan bisa menumbuhkan anak 
Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif serta efektif lewat penekanan perilaku, keterampilan serta wawasan 
yang terintegrasi. Hal ini untuk menyesuakan dengan pertumbuhan kehidupan serta IPTEK di abad 21, yang 
sedang terjadi perubahan karaktersitik dan pola pembelajaran.  

 

 
Gambar 1. Posisi Kurikulum 2013 

 
Gambar di atas menunjukkan positioning kurikulum 2013 dalam pengembangannya. Guna 

menggapai maksud tersebut dibutuhkan proses pembelajaran yang didukung dengan kreativitas siswa. 
Sehingga patut dikembangkan kurikulum yang mengutamakan pengalaman pribadi lewat skema melihat, 
menanya, menalar serta berusaha untuk meningkatkan kreativitas siswa. Dalam hal itu, pengajar perlu lebih 
kreatif serta inovatif salam menyusun pembelajaran di kelas agar siswa dapat merasa termotivasi dan 
senang selama proses belajar mengajar. Selain itu, seorang pendidik perlu belajar guna menciptakan 
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pembelajaran lebih menarik serrta menyenangkan dengan menjelaskan bagaimana memotivasi siswa untuk 
belajar secara mandiri (Pendidikan Vokasi et al., 2016). 

Sifat kemampuan dan karakter dengan lintasan cara perolehan yang berbeda mempengaruhi sifat 
proses standar (Permendikbud, 2013).  Peningkatan pendekatan akademik, mata pelajaran yang terintegrasi 
(topik antar mata pelajaran) dan mata pelajaran (pada topik) harus diterapkan pada pembelajaran berbasis 
pengungkapan/inkuiri (discovery/pembelajaran berbasis inkuiri). 

Sebuah model pembelajaran yang mempengaruhi keterampilan matematika ialah pembelajaran 
dengan basis masalah (PBL). Model pembelajaran jenis ini bisa memberi pengalaman siswa. Selain itu, 
dapat memperluas potensi keterampilan matematika. Dengan menerapkan pembelajaran dengan basis 
problematika, siswa belajar berdasarkan pengalaman dunia nyata dan membuat pembelajaran menjadi 
menarik. Praktik pembelajaran menggunakan model kooperatif tipe PBL diharapkan mampu mengubah arah 
interaksi pembelajaran. Selain guru, siswa berperan aktif dalam pembelajaran jenis ini dan berpartisipasi 
dalam kegiatan pembelajaran di kelas. 

Problem Based Learning (PBL) ialah paradigma dalam pendidikan yang memakai problematika 
nyata sebagai konteks, dengan siswa - aktif belajar, memecahkan problematika, dan mendapat 
pengetahuan serta konsep adalah wajib dari ma-pel (Nurhadi, 2004). Menurut pendapat Barrow (HUDA, 
2013) memberi penjelasan jika pembelajaran PBL ialah pembelajaran yang dipelajari melalui proses 
memahami solusi masalah. Oleh karena itu, model ini pertama-tama merepresentasikan problematika nyata 
dari kehidupan siswa sehari-hari serta kemudian menyelesaikannya melalui penelitian. PBL ialah model 
pembelajaran yang memungkinkan siswa dalam berpartisipasi dalam pembelajaran nyata dan pemecahan 
masalah. (Gunantara et al., 2014). Problem Based Learning lebih fokus di aktivitas siswa, yang 
meningkatkan minat, motivasi, serrta rasa ingin tahu anak. 

Upaya dalam PBL ada 7, yaitu: menjelaskan kata dan konsep yang masih belum dipahami. Siswa 
diharapkan mengerti beragam model serta istilah yang berkaitan dengan permasalahan. Kedua, dibuat 
rumusan masalah. Terdapat kaitan antara penjelasan hubungan, serta kejadian yang ada. Ketiga, 
menganalisa masalah. Siswa mampu mengaitkan antara pengetahuan dengan permasalahan yang ada. 
Keempat, Menyusun gagasan dan menganalisa secara terurut. Kelima, membuat rumusan tujuan 
pembelajaran. Keenam, mencari tambahan sumber infomasi sebagai bahan penguatan. Ketujuh, 
menggabungkan dan dilakukan pengujian informasi serta membuat laporan (Amir, 2009).  

Pembelajaran Problem Based Learning, mempunyai beberapa manfaat yang dapat diambil. Manfaat 
itu antara lain: menaikkan kecakapan siswa dalam memecahkan sebuah persoalan. Memudahkan untuk 
mengingat apa yang telah dipelajari. Memperdalam pemahaman siswa terhadap materi yang mereka 
gunakan. Meningkatkan keterampilan yang cocok dengan dunia nyata. Menghasilkan keterampilan 
kepemimpinan dan kolaborasi. Keterampilan belajar dan motivasi siswa untuk belajar berbagi keterampilan 
berpikir tingkat tinggi (Amir, 2009).  

Pembelajaran berbasis masalah amat tepat bagi seluruh mata pelajaran, termasuk matematika 
karena memiliki karakteristis yang sama (Gunantara et al., 2014). Dari asal muasal aspek matematika, ilmu 
ini adalah ilmu yang berkembang dengan dinamis. Karena perkembangannya yang begitu drastis dan 
kontribusi yang meluas di beragam konteks kehidupan, maka pandangan matematika sudah berubah dari 
ilmu statis menjadi matematika sebagai ilmu dinamis generatif. Ditambah dengan Problem Based Learning, 
perubahan cara pandang ini dapat menekankan pada pemecahan masalah, meningkatkan kualitas 
pembelajaran siswa, serta menanamkan model berfikir kritis, analitis, serta sistematis di pemecahan 
problematika matematika yang dilakukan dalam matematika sehari hari. 

Menurut NRC (National Research Council) (2012) pentingnya kompetensi berpikir kritis akan 
memudahkan siswa guna melakukan penelitian. Keterampilan ini penting karena siswa dengan kompetensi 



Prosiding Galuh Mathematics National Conference (GAMMA NC) 2022 
ISBN: 978-623-95169-7-0 

 

 

19 

 

berpikir kritis yang baik akan kritis terhadap sains. Kompetensi berpikir kritis adalah sebuah kompetensi 
berpikir tingkat lanjut. Sumakim (Jumaisyaroh et al., 2015) menjelaskan bahwa berpikir kritis matematis 
sangat penting untuk siswa, sebab lewat keterampilan ini siswa bisa berpikir rasional serta dapat menemukan 
cara lain guna menciptakan opsi paling baik untuk diri mereka sendiri. Selain itu, siswa perlu diajarkan norma 
matematika untuk berpikir kritis agar dapat mengamati berbagai masalah yang muncul di kehidupan sehari-
hari. Di era modern saat ini, siswa dianggap “kurang berpikir”. Beberapa siswa belajar di sekolah, 
mendengarkan, menuliskan apa yang dikatakan guru, dan kemudian pergi ke sekolah dari rumah untuk 
menjawab pertanyaan dari guru. Selama ini mayoritas dari mereka hanya mengingat rumus teori yang 
pengajar berikan kepada mereka (Fauziah, 2016).  

Indikator keterampilan berpikir kritis menurut NCTM (2011) antara lain: 1) memahami masalah dan 
bekerja dengan tekun untuk menyelesaikannya, 2) mampu berpikir abstrak dan kuantitatif, 3) membangun 
model matematika, 4) menemukan serta memakai struktur serta kerangka kerja. Dari penjelasan tersebut 
bisa kita simpulkan jika kompetensi berpikir kritis ialah kompetensi guna melaksanakan analisa, kemudian 
secara objektif menetapkan dan menerapkan kriteria, serta melakukan penilaian yang objektif. 

Berdasarkan hasil penelitian Nuryandi (Nuryanti et al., 2018) menunjukkan bahwa siswa kelas VIII 
SMP memiliki kompetensi berpikir kritis yang rendah. Hal ini terbukti dengan rata-rata kategori yang relatif 
rendah. Menurut Nuryandi, rendahnya kompetensi berpikir kritis peserta didik dipicu sebab belum familiar 
dengan pembelajaran aktif dengan memaksimalkan potensi kemampuan berpikirnya. 

Setyawati (2013) menjelaskan seseorang yang mampu berpikir kritis, yaitu seseorang yang dapat 
memecahkan masalah untuk tujuan eksklusif, menganalisa serta menggeneralisasi bberapa gagasan 
inspirasional sesuai fakta yang ada, memetic simpulan dengan memberikan diskusi yang benar dan jelas, 
dan memecahkan masalah secara sistematis. Seseorang tidak memiliki kemampuan berpikir kritis jika ia 
hanya dapat memecahkan masalah tanpa mengetahui mengapa ia menerapkan konsep tersebut.  

Dari sekian banyak penelitian tentang pendekatan PBL yang dikaitkan dengan keterampilan berpikir 
kritis, perlu untuk mempertimbangkan kembali seberapa besar penelitian telah mempengaruhi subjek. 
Menurut Lipsey dan Wilson (2001), studi analisis meta digunakan untuk mengidentifikasi efek dari beberapa 
studi dalam komposisi yang sama dan untuk menguji korelasi statistik antara karakteristik dan hasil studi. 
Tujuan dari penelitian analisi meta ini ialah guna mengidentifikasi korelasi antara pendekatan PBL dan 
berpikir kritis siswa. Sehingga, peneliti berusaha menyatukan penelitian mengenai PBL termasuk 
keterampilan berpikir kritis siswa, melalui penelitian meta-analisis. 

 
METODE PENELITIAN  

Desain penelitian yang digunakan dalam riset ini ialah meta-analisis. Meta-analisis adalah metode 
penelitian kuantitatif yang menganalisa data kuantitatif dari riset yang lalu dan menerima / menolak hipotesis 
yang diajukan di riset. (Retnawati et al., 2018). Tujuan penelitian ini adalah menggabungkan, menganalisis, 
dan mengintegrasikan hasil dua penelitian atau lebih secara statistik dan sistematis untuk menyelidiki 
dampak penerapan model kooperatif tipe PBL terhadap keterampilan berpikir kritis siswa. 

Pencarian artikel jurnal dilakukan dengan mencari pada situs Sinta Kemdikbud. Langkah selanjutnya 
adalah memilih artikel yang terkait dengan variabel yang dicari: Problem Based Learning dengan 
keterampilan berpikir kritis. Kemudian gunakan kelas eksperimen serta kontrol untuk mencari ukuran efek 
berdasarkan kriteria. Kelas eksperimen memperoleh perlakuan PBL, sedangkan kelas kontrol memakai 
model pembelajaran yang berbeda. 

Dari hasil pemilahan artikel jurnal, didapatkan 12 jurnal yang sesuai dengan kriteria. Berbagai kata 
kunci yang digunakan untuk melakukan pencarian literatur antara lain Problem Based Learning, 
pembelajaran berbasis masalah, PBL, berpikir kritis, pikir kritis. Daftar referensi dari tinjauan literatur yang 
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diulas dalam penelitian ini digunakan untuk mengidentifikasi setiap penelitian yang relevan. Langkah 
selanjutnya adalah membuat kode penelitian. 

Protokol pengkodean digunakan sebagai alat penelitian. Termasuk formulir pengkodean tercetak 
atau komputerisasi dan manual pengkodean. The Coding Guide adalah panduan yang menjelaskan cara 
mengkode per item berdasarkan data yang ada di studi utama. (Valentine et al., 2017). Pengkodean studi 
meta-analisis berisi informasi untuk digunakan, seperti kode studi, penulis, tahun publikasi, rata-rata, standar 
deviasi, serta ukuran sampel (kelas kontrol dan eksperimen). Tahun penelitian dibagi menjadi dua kategori: 
2012-2016 dan 2017-2021. 

Kategori Interpretasi ukuran efek yang dipakai di meta-analisis ini, menurut Cohen (2020), 
dikategorikan sebagai berikut:  

Tabel 1. Interpretasi Size Effect 

ES Interpretasi 

0 ES ≤0,20 Efek lemah 
0,20 ES ≤0,50 Efek sederhana 
0,50 ES ≤1,00 Efek sedang 
ES >1,00 Efek kuat 

 
Sesudah menghitung ukuran efek, diperlukan uji homogenitas untuk menentukan model. Model 

dianalisis dengan Q-statistic untuk p-value. (Retnawati et al., 2018). Untuk p-values < 0,05, analisa yang 
dipakai ialah model acak karena distribusi ukuran efek dari studi utama yang dipakai di meta-analisis tidak 
sama. Sebaliknya, jika p-value > 0,05 sehingga analisa yang dipakai adalah model fixed effect karena 
distribusi ukuran efek pada studi utama yang dipakai sama. Selain itu, perlu untuk menganalisis bias publikasi 
sehingga penelitian yang dipakai di meta-analisis mewakili semua studi tentang pertanyaan yang sama dan 
digunakan dalam penelitian yang diterbitkan (Iyengar & Greenhouse, 2009). Usaha awal ketika 
mengidentifikasi bias publikasi ialah dengan memakai diagram corong. Kalau distribusi ukuran efek studi 
tidak terlihat simetris atau asimetris, Fail Safe N (FSN) Rosenthal digunakan guna menetapkan apakah ada 
kemungkinan bias (Tamur et al., 2020). Jik tidak ada bias publikasi, langkah selanjutnya adalah melanjutkan 
proses analisis. Artinya, uji hipotesis nol. (Retnawati et al., 2018). Untuk value p < 0,05, hipotesis nol diterima. 
Yang berarti jika, pengaplikasian model pembelajaran PBL bisa memaksimalkan kompetensi berpikir kritis 
siswa. Model analisa yang dipakai ialah model efek acak. Kalau ada perbedaan karakteristik penelitian, 
sehingga penulis bisa menganalisis karakteristik penelitian serta menginterpretasikan hasil analisis tersebut 
(Borenstein et al., 2017). 

Penulisan metode peneitian harus disusun menjadi sebuah cerita dalam paragraf. Kalimat yang 
digunakan dalam metode penelitian harus berbentuk lampau, karena proses peneitian dilakukan di masa 
lalu. Metode penelitian harus ditulis dengan jelas. Bagian metode penelitian berisi paparan menjelaskan 
metode, model, desain, subjek dan lokasi penelitian yang anda kerjakan, prosedur penelitian, sumber data, 
teknik pengumpulan data, dan analisis data yang secara nyata dilakukan peneliti, dengan panjang 10-15% 
dari total panjang artikel. 

Bagian metode penelitian ini menguraikan langkah-langkah penyelesaian masalah. Uraikan dengan 
jelas prosedur penelitian yang dilakukan. Metode yang dipilih agar disesuaikan dengan jenis penelitiannya. 
Sebagai contoh penelitian eksperimen, desain penelitian, pengambilan populasi dan sampel serta prosedur 
pelaksanaan penelitian harus jelas. Prosedur hendaknya dirinci dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, 
observasi, evaluasi-refleksi, yang bersifat daur ulang atau siklus.  

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
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Tujuan dari penelitian meta analisis ini ialah guna memahami besarnya pengaruh antara penerapan 
model pembelajaran kooperatif tipe PBL terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Tabel 2 menunjukkan 
daftar studi yang dipakai di meta-analisis. 

 
Tabel 2. Studi Yang Digunakan Dalam Analisis Meta 

Kode 
Studi 

Judul Studi Nama Jurnal / Prosiding Keterangan 

Studi 1 Keefektifan pembelajaran berbasis masalah dan 
problem posing ditinjau dari kompetensi berpikir 
logis serta kritis 

Jurnal Riset Pendidikan 
Matematika 

SINTA 2 

Studi 2 Efektivitas PBL setting TTW dan TPS ditinjau 
dari prestasi belajar, berpikir kritis serta self-
efficacy siswa 

Jurnal Riset Pendidikan 
Matematika 

SINTA 2 

Studi 3 Keefektifan Model PBL serta PjBL Ditinjau dari 
Prestasi, Kompetensi Berpikir Kritis, serta 
Motivasi Belajar Matematika Siswa SMP 

PYTHAGORAS: Jurnal 
Matematika dan Pendidikan 
Matematika 

SINTA 2 

Studi 4 Dampak Model Pembelajaran PBL Berbantu 
Question Card kepada kompetensi Berpikir Kritis 
Matematis Siswa SMP 

EDUMATIKA: Jurnal 
Pendidikan Matematika 

SINTA 3 

Studi 5 Keefektifan Paradigma PBL serta Discovery 
Setting TPS Ditinjau Dari Prestasi, Kemampuan 
Berpikir Kritis, Serta Kepercayaan Diri Siswa 

Jurnal Pendidikan 
Matematika Volume III 

SINTA 3 

Studi 6 Keefektifan PBL Setting STAD dan TGT ditinjau 
dari Prestasi, berpikir kritis dan Self - Efficacy 

Semanticscholar SINTA 3 

Studi 7 Efektivitas PBL -problem solving kepada 
kompetensi berpikir kritis di pembelajaran 
matematika siswa kelas v 

Jurnal Cendekia SINTA 3 

Studi 8 Keefektifan Model Pembelajaran PBL serta 
Problem Solving Kepada Kompetensi Berpikir 
Kritis Matematika Siswa Kelas V 

Jurnal Cendekia SINTA 3 

Studi 9 Dampak model pembelajaran berbasis 
problematika kepada kompetensi berpikir kritis 
siswa 

JKPM (Jurnal Kajian 
Pendidikan Matematika) 

SINTA 4 

Studi 
10 

Efektivitas model discovery learning serta PBL 
kepada keterampilan berpikir kritis  pada mapel 
matematika 

Jurnal Unimus SINTA 5 

Studi 
11 

Pengaplikasian pembelajaran berbasis 
problematika guna memaksimalkan kompetensi 
berpikir kritis  serta disposisi matematis 

Jurnal Pendidikan 
Matematika UNILA 

SINTA 6 

Studi 
12 

Pengaplikasian pembelajaran berbasis 
problematika guna memaksimalkan kompetensi 
berpikir kritis serta self confidence 

Jurnal Pendidikan 
Matematika UNILA 

SINTA 6 
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Setelah dilakukan penyusuran jurnal yang terkait, langkah selanjutnya adalah penghitungan. Dengan 
memakai aplikasi analisis meta-mar.com, didapat efikasi studi, standart error, serta interval kepercayaan 
untuk setiap studi. Hasil tersebut terlihat pada tabel 3.  
 

Tabel 3. Ukuran Efek, Interpretasi Ukuran Efek, Standar Error, dan Interval Kepercayaan Setiap Studi 

No. Study name 
Tahun 
Publikasi 

Ukuran 
Efek 

Interpretasi 
Ukuran Efek 

SEg 

Interval Kepercayaan 

Batas 
bawah 

Batas 
atas 

Studi 
1 

Tantan, Ali 
MAhmudi 

2015 2.269801 Kuat 0.32845 1.626038 2.913563 

Studi 
2 

Wahyu, 
Rusgianto 

2018 0 lemah 0.254846 -0.4995 0.499497 

Studi 
3 

Esti, Hartono 2016 0.460688 sederhana 0.272041 -0.07251 0.993889 

Studi 
4 

Dewi, Isnaini 2020 0.279988 sederhana 0.234332 -0.1793 0.73928 

Studi 
5 

Berta, Ali 
MAhmud 

2015 2.428821 Kuat 0.33529 1.771654 3.085988 

Studi 
6 

Uun,  Marsigit 2016 0 lemah 0.254846 -0.4995 0.499497 

Studi 
7 

Tri Puji, 
Yohana 

2020 35.29344 Kuat 3.179353 29.06191 41.52497 

Studi 
8 

Aji, Eunice 
Widyanti 

2021 2.166897 Kuat 0.322607 1.534588 2.799205 

Studi 
9 

Fedi, Ramda, 
Gunur 

2018 1.451204 Kuat 0.314151 0.835468 2.066939 

Studi 
10 

Dini, Suhandi 2020 0.436287 sederhana 0.208161 0.028291 0.844283 

Studi 
11 

Sovian, Sri, 
Pentatito 

2021 0.657078 sedang 0.270747 0.126413 1.187742 

Studi 
12 

Elok, Rini, Sri 
Hastuti 

2016 1.625965 Kuat 0.316294 1.006028 2.245901 

 
Berdasarkan tabel di atas, dari 12 studi memiliki ukuran efek yang berbeda dimana 11 studi memiliki 

ukuran efek pada rentang 0 hingga 2,426, dan 1 studi yang mempunyai besaran efek sangat tinggi dibanding 
studi lain yakti sebesar 35,292. Selanjutnya dilakukan interpretasi ukuran efek, dan didapat informasi 6 studi 
dengan ukuran efek kuat. Hal ini berarti bahwa model pembelajaran kooperatif tipe Problem Based Learning 
pada 6 studi tersebut mempunyai pengaruh kuat terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Selanjutnya 
terdapat 1 studi yang mempunyai ukuran efek sedang yang berarti bahwa model pembelajaran kooperatif 
tipe Problem Based Learning pada studi tersebut mempunyai pengaruh sedang terhadap kemampuan kritis 
siswa. Informasi lain yang didapat adalah ada 3 studi yang mempunyai ukuran efek sederhana. Hal tersebut 
mempunyai makna bahwa model pembelajaran kooperatif tipe Problem Based Learning pada 3 studi itu 
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mempunyai pengaruh sederhana kepada kemampuan kritis siswa. Serta yang terakhir ada 2 studi yang 
mempunyai besaran efek lemah yang berarti model pembelajaran kooperatif tipe Problem Based Learning 
pada 2 studi itu mempunyai pengaruh lemah kepada kompetensi kritis siswa.  

Untuk menentukan ukuran efek gabungan dari semua studi utama, pertama-tama perlu ditentukan 
estimasi mana yang akan digunakan dengan menguji homogenitas pada semua studi. Tabel 4 memberikan 
informasi yang diperlukan untuk melakukan uji homogenitas pada semua studi utama. 

 
Tabel 4. Heterogenitas Distribusi Ukuran Efek 

Heterogenitas 

Chi-square Df (Q) P-Value I-square Tau-square  

219,17 11 0,0 95,0 1,571  

 
Berdasarkan Tabel 4, distribusi ukuran efek studi primer yang dipakai di meta-analisis tidak sama 

karena nilai-P yang didapat < 0,05. Sehingga, model estimasi yang dipakai dalam menentukan ukuran efek 
gabungan ialah model efek acak. Langkah selanjutnya, dilakukan penentuan bias publikasi dengan memakai 
foresplot. 

 
Gambar 2. Foresplot-Fixed effect dan Random Effect 

 

Kode 
Studi 

Judul Studi Nama Jurnal / Prosiding Keterangan 

Studi 1 Keefektifan pembelajaran berbasis masalah dan 
problem posing ditinjau dari kompetensi berpikir 
logis serta kritis 

Jurnal Riset Pendidikan 
Matematika 

SINTA 2 

Studi 2 Efektivitas PBL setting TTW dan TPS ditinjau 
dari prestasi belajar, berpikir kritis serta self-
efficacy siswa 

Jurnal Riset Pendidikan 
Matematika 

SINTA 2 
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Studi 3 Keefektifan Model PBL serta PjBL Ditinjau dari 
Prestasi, Kompetensi Berpikir Kritis, serta 
Motivasi Belajar Matematika Siswa SMP 

PYTHAGORAS: Jurnal 
Matematika dan Pendidikan 
Matematika 

SINTA 2 

Studi 4 Dampak Model Pembelajaran PBL Berbantu 
Question Card kepada kompetensi Berpikir Kritis 
Matematis Siswa SMP 

EDUMATIKA: Jurnal 
Pendidikan Matematika 

SINTA 3 

Studi 5 Keefektifan Paradigma PBL serta Discovery 
Setting TPS Ditinjau Dari Prestasi, Kemampuan 
Berpikir Kritis, Serta Kepercayaan Diri Siswa 

Jurnal Pendidikan 
Matematika Volume III 

SINTA 3 

Studi 6 Keefektifan PBL Setting STAD dan TGT ditinjau 
dari Prestasi, berpikir kritis dan Self - Efficacy 

Semanticscholar SINTA 3 

Studi 7 Efektivitas PBL -problem solving kepada 
kompetensi berpikir kritis di pembelajaran 
matematika siswa kelas v 

Jurnal Cendekia SINTA 3 

Studi 8 Keefektifan Model Pembelajaran PBL serta 
Problem Solving Kepada Kompetensi Berpikir 
Kritis Matematika Siswa Kelas V 

Jurnal Cendekia SINTA 3 

Studi 9 Dampak model pembelajaran berbasis 
problematika kepada kompetensi berpikir kritis 
siswa 

JKPM (Jurnal Kajian 
Pendidikan Matematika) 

SINTA 4 

Studi 
10 

Efektivitas model discovery learning serta PBL 
kepada keterampilan berpikir kritis  pada mapel 
matematika 

Jurnal Unimus SINTA 5 

Studi 
11 

Pengaplikasian pembelajaran berbasis 
problematika guna memaksimalkan kompetensi 
berpikir kritis  serta disposisi matematis 

Jurnal Pendidikan 
Matematika UNILA 

SINTA 6 

Studi 
12 

Pengaplikasian pembelajaran berbasis 
problematika guna memaksimalkan kompetensi 
berpikir kritis serta self confidence 

Jurnal Pendidikan 
Matematika UNILA 

SINTA 6 

Setelah dilakukan penyusuran jurnal yang terkait, langkah selanjutnya adalah penghitungan. Dengan 
memakai aplikasi analisis meta-mar.com, didapat efikasi studi, standart error, serta interval kepercayaan 
untuk setiap studi. Hasil tersebut terlihat pada tabel 3.  
 

Tabel 3. Ukuran Efek, Interpretasi Ukuran Efek, Standar Error, dan Interval Kepercayaan Setiap Studi 

No. Study name 
Tahun 
Publikasi 

Ukuran 
Efek 

Interpretasi 
Ukuran Efek 

SEg 

Interval Kepercayaan 

Batas 
bawah 

Batas 
atas 

Studi 
1 

Tantan, Ali 
MAhmudi 

2015 2.269801 kuat 0.32845 1.626038 2.913563 

Studi 
2 

Wahyu, 
Rusgianto 

2018 0 lemah 0.254846 -0.4995 0.499497 

Studi 
3 

Esti, Hartono 2016 0.460688 sederhana 0.272041 -0.07251 0.993889 
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Studi 
4 

Dewi, Isnaini 2020 0.279988 sederhana 0.234332 -0.1793 0.73928 

Studi 
5 

Berta, Ali 
MAhmud 

2015 2.428821 kuat 0.33529 1.771654 3.085988 

Studi 
6 

Uun,  Marsigit 2016 0 lemah 0.254846 -0.4995 0.499497 

Studi 
7 

Tri Puji, 
Yohana 

2020 35.29344 kuat 3.179353 29.06191 41.52497 

Studi 
8 

Aji, Eunice 
Widyanti 

2021 2.166897 kuat 0.322607 1.534588 2.799205 

Studi 
9 

Fedi, Ramda, 
Gunur 

2018 1.451204 kuat 0.314151 0.835468 2.066939 

Studi 
10 

Dini, Suhandi 2020 0.436287 sederhana 0.208161 0.028291 0.844283 

Studi 
11 

Sovian, Sri, 
Pentatito 

2021 0.657078 sedang 0.270747 0.126413 1.187742 

Studi 
12 

Elok, Rini, Sri 
Hastuti 

2016 1.625965 kuat 0.316294 1.006028 2.245901 

 
Berdasarkan tabel di atas, dari 12 studi memiliki ukuran efek yang berbeda dimana 11 studi memiliki 

ukuran efek pada rentang 0 hingga 2,426, dan 1 studi yang mempunyai besaran efek sangat tinggi dibanding 
studi lain yakti sebesar 35,292. Selanjutnya dilakukan interpretasi ukuran efek, dan didapat informasi 6 studi 
dengan ukuran efek kuat. Hal ini berarti bahwa model pembelajaran kooperatif tipe Problem Based Learning 
pada 6 studi tersebut mempunyai pengaruh kuat terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Selanjutnya 
terdapat 1 studi yang mempunyai ukuran efek sedang yang berarti bahwa model pembelajaran kooperatif 
tipe Problem Based Learning pada studi tersebut mempunyai pengaruh sedang terhadap kemampuan kritis 
siswa. Informasi lain yang didapat adalah ada 3 studi yang mempunyai ukuran efek sederhana. Hal tersebut 
mempunyai makna bahwa model pembelajaran kooperatif tipe Problem Based Learning pada 3 studi itu 
mempunyai pengaruh sederhana kepada kemampuan kritis siswa. Serta yang terakhir ada 2 studi yang 
mempunyai besaran efek lemah yang berarti model pembelajaran kooperatif tipe Problem Based Learning 
pada 2 studi itu mempunyai pengaruh lemah kepada kompetensi kritis siswa.  

Untuk menentukan ukuran efek gabungan dari semua studi utama, pertama-tama perlu ditentukan 
estimasi mana yang akan digunakan dengan menguji homogenitas pada semua studi. Tabel 4 memberikan 
informasi yang diperlukan untuk melakukan uji homogenitas pada semua studi utama. 

 
Tabel 4. Heterogenitas Distribusi Ukuran Efek 

Heterogenitas 

Chi-square Df (Q) P-Value I-square Tau-square  

219,17 11 0,0 95,0 1,571  

 
Berdasarkan Tabel 4, distribusi ukuran efek studi primer yang dipakai di meta-analisis tidak sama 

karena nilai-P yang didapat < 0,05. Sehingga, model estimasi yang dipakai dalam menentukan ukuran efek 
gabungan ialah model efek acak. Langkah selanjutnya, dilakukan penentuan bias publikasi dengan memakai 
foresplot. 
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Gambar 2. Foresplot-Fixed effect dan Random Effect 

 
Melalui pengujian homogenitas studi primer sebelumnya, diketahui distribusi ukuran efek dari 

penelitian tersebut sifatnya heterogen, sehingga model analisa yang dipakai ialah model efek acak. Dari 
Tabel 6 pada baris model efek acak, didapat p-value pada uji Z sebesar 0,000105 <0,05 sehingga bisa 
diambil kesimpulan bawah pengaplikasian model pembelajaran kooperatif tipe PBL memberi dampak yang 
signifikan kepada kemampuan berpikir kritis siswa. Hal tersebut sesuai dengan riset lain yang telah 
menganalisa dampak pengaplikasian model pembelajaran kooperatif secara umum terhadap kemampuan 
berpikir kritis siswa, dimana pengaplikasian model ini berdampak signifikan terhadap hasil belajar siswa 
dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional (Capar & Tarim, 2015).  

Dari riset ini didapat ukuran efek gabungan sejumlah 1,49, sehingga menurut penggolongan Cohen, 
ukuran efek itu masuk dalam kategori efek yang kuat. Dari sini bisa diambil kesimpulan jika pengaplikasian 
modek kooperatif tipe PBL berpengaruh kepada kemampuan berpikir kritis siswa. Ukuran efek gabungan 
pada tabel 6 juga dapat menandakan bawah rata-rata kompetensi berpikir kritis siswa pada klaster 
eksperimen lebih tinggi dibanding kontrol (Coe, 2002).  

Dari pembahasan diatas, dipahami jika distribusi ukuran efek studi primer sifatnya heterogen, 
sehingga dilakukan analisa karakteristik studi yang memicu terjadi heterogenitas pada kompetensi berpikir 
kritis siswa. Hasil analisis meta dengan karakteristik studi tahun riset, jenjang pendidikan serta ukuran sampel 
disajikan di tabel berikut: 
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Tabel 7. Hasil Meta Analisis Setiap Karakter Studi 

Karakteristik Studi Kategori n Hedges’s 
g 

Test of Null (2-Tail) Interfal Kepercayaan 
95% 

Z-
score 

P-value Batas 
bawah 

Batas 
atas 

Tahun Penelitian 2012 – 2016 5 1.35 2.718 0.006566 0.376 2.318 

2017 - 2021 7 1.62 2.967 0.003012 0.551 2.695 

Jenjang 
Pendidikan  

SMA/MA/SMK 2 1.93 3.955 7.7e-05 0.975 2.891 

SMP/MTs 7 0.75 2.534 0.011276 0.169 1.324 

SD 3 8,06 4.049 5.2e-05 4.157 11.958 

Ukuran Sampel 30 atau kurang 10 1.78 3.859 0.000114 0.875 2.682 

31 atau lebih  2 0.37 2.36 0.018252 0.062 0.672 

 
Berdasarkan Tabel 7, diperoleh beberapa informasi pada karakteristis studi. Pertama dilakukan 2 

pengelompokan data berdasarkan tahun dengan rentang waktu. Dari hasil pengukuran dengan meta-mar 
didapat bahwa rentang tahun 2012 – 2016 lebih rendah dibanding tahun 2017 – 2021 dengan selisih 0.27. 
Jika dilihat dari hasil pengukuran, kedua kelompok tersebut masuk dalam ukuran efek kuat karena nilainya 
lebih dari 1,00 (dapat dilihat dari tabel 1). Pada interval kepercayaan (95%), pada tahun 2012-2016 dan 
2017-2021 mempunyai irisan interval yang artinya terdapat pengaruh yang sama. Dilihat dari karakter tahun 
penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan PBL memberikan dampak yang kuat terhadap kemampuan 
berpikir kritis siswa di semua tahun penelitian. Selanjutnya dapat dilihat nilai p pada kedua kategori tahun 
penelitian. Keduanya memiliki nilai p kurang dari 0,05, sehingga ukuran efek pada kedua kategori tersebut 
bersifat heterogen. Oleh sebab itu dapat ditarik kesimpulan, berdasarkan nilai p, model pembelajaran 
kooperatif tipe PBLmempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan berpikir kritis siswa.  

Kedua dilakukan pembagian karakteristik berdasarkan jenjang Pendidikan. Dapat dilihat pada tabel 
7 bahwa ukuran efek studi terendah yaitu pada jenjang Pendidikan SMP/MTs, yang tergolong ukuran efek 
sedang, sedangkankan untuk jenjang SD dan SMA masuk dalam golongan efek yang kuat. Nilai p pada 
jenjang SMP kurang dari 0,05, sedangkan untuk SD dan SMA lebih dari 0,05. Untuk interval kepercayaan 
95%, jenjang SD dan SMA memiliki irisan sedangkan untuk jenjang SMP tidak memiliki irisan sehingga 
memiliki pengaruh yang berbeda satu sama lain.  

Ketiga adalah kategori karakteristik ukuran sampel. Terdapat dua kategori yaitu kurang dari 30 dan 
lebih dari 30. Untuk ukuran sampel kurang dari 30 mempunyai ukuran efek yang kuat, sedangkan sampel 30 
ke atas mempunya ukuran efek yang sederhana. Nilai p pada kedua kategori ukuran sampel kurang dari 
0.05 sehingga ukuran efeknya bersifat heterogen. Interval kepercayaan 95% pada kategori ukuran sampel 
tidak memiliki irisan, artinya untuk masing-masing kategori ukuran sampel memiliki pengaruh yang berbeda 
satu sama lain.  

Melalui berbagai perhitungan dan pengukuran yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa model 
pembelajaran kooperatif tipe Problem Based Learning dapat dijadikan sebagai salah satu model 
pembelajaran yang dapat membantu siswa dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Selain itu, 
pembelajaran ini juga dapat diterapkan diberbagai jenjang Pendidikan mulai dari SD/MI sampai 
SMA/SMK/MA. Untuk ukuran sampel kurang dari 30 maupun lebih dari 30, memiliki pengaruh interval 
kepercayaan yang berbeda dilihat dari jumlah sampel yang digunakan.  
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Temuan ini sejalan dengan penelitian Kafiga Hardiani Utama dan Firosalia Kristin (2020) yang 
menyatakan dalam peneliannya bahwa model pembelajaran problem    based    learning (PBL) berpengaruh 
terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada pelajaran IPA yang dibuktikan dengan rata-
rata    presentase    gain    sebesar 66,18%.  Penelian yang serupa juga dilakukan oleh Anggit Sukmawati 
(2020), dengan kesimpulan bahwa PBL mempunyai pengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis siswa 
pada pelajaran matematika yang ditunjukkan hasil rata-rata sebesar 1,21. 

 
KESIMPULAN  
Pengujian analisis meta terhadap 12 studi yang mengkaji tentang adanya pengaruh penerapan Model 
Kooperatif Tipe Problem Based Learning Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis matematis siswa diperoleh 
hasil bahwa ukuran efek gabungan studi primer yaitu 1,49 yang tergolong dalam ukuran efek kuat (menurut 
klasifikasi Cohen). Sehingga dapat disimpulkan bahwa Model Kooperatif Tipe Problem Based Learning dapat 
memberikan pengaruh atau dampak terhadap kemampuan berpikir matematis siswa. Selain itu, jika dilihat 
dari tahun penelitian, nilai ukuran efek tertinggi pada tahun 2017 – 2021. Penerapan Model Kooperatif Tipe 
Problem Based Learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis siswa tidak dipengaruhi 
oleh jenjang Pendidikan. Dari berbagai hasil pengukuran dan Analisa, Model Kooperatif Tipe Problem Based 
Learning dapat dijadikan sebagai salah satu model pembelajaran yang dapat membantu meningkatkan siswa 
dalam berpikir kritis 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran CORE terhadap kemampuan matematika. Ada empat 
langkah yang terdiri dari model CORE yaitu Connecting, Organizing,  Reflecting dan Extending. Dengan menggunakan metode 
meta-analisis, peneliti merumuskan masalah penulis kemudian melanjutkan untuk mengeksplorasi penelitian yang ada dan relevan 
untuk dianalisis menggunakan Google Scholar, Portal Garuda dan SINTA Kemendikbud. Penulis memenuhi 19 artikel kriteria 
inklusi untuk dianalisis dari 56 artikel yang diperoleh yang membahas tentang effect CORE Model dengan kemampuan matematis 
untuk mendapatkan kombinasi effect size. Karakteristik penelitian yang termasuk dalam penelitian ini adalah tahun studi, tingkat 
pendidikan dan jumlah sampel. Secara statistik, ditemukan bahwa Model CORE oleh kemampuan matematika dipengaruhi oleh 
semua karakteristik studi penelitian. 

Kata Kunci: CORE, Connecting Organizing Reflecting Extending, Pembelajaran Matematika 
 
PENDAHULUAN 

Sumber daya manusia yang berkualitas dihasilkan dalam pendidikan yang berkualitas. Hal ini 
membuat pendidikan harus diperbaiki diawali dari sistem pendidikan serta struktur pendidikan khususnya di 
Indonesia. Belum lagi teknologi dan era globalisiasi yang semakin maju dan banyak membuat perubahan 
pada setiap aspek kehidupan manusia membuat Indonesia harus bisa lebih beradaptasi. Salah satu 
pendukung dalam membuat sumber daya manusia yang berkualitas adalah pada bidang ilmu pengetahuan 
dan teknologi. Salah satu dari beberapa pengetahuan yang mendukung dalam peningkatan sumber daya 
manusia yang berkualitas adalah ilmu yang wajib dikuasai pada jenjang pendidikan dasar hingga sampai 
pendidikan jenjang menengah, yaitu matematika.  

Dalam pembelajaran matematika peserta didik dibentuk untuk berdaya nalar yang tinggi dan kritis 
dalam melihat suatu situasi dan kondisi. Selain itu juga dipersiapkan untuk menghadapi masalah kehidupan 
secara rasional, kritis, efektif, efesien, cermat dan jujur (Suhartini & Martyanti, 2017). Hal ini menunjukkan 
bahwa matematika memberikan peluang-peluang yang sangat positif dan bermanfaat untuk kehidupan siswa 
kedepannya. Pembelajaran yang dihasilkan dari suatu pencapaian perubahan dari perilaku yang cenderung 
menetap disebut hasil belajar (Jihad & Haris, 2012:14). Sesuai dengan pembelajaran pada abad yang ke-21 
bahwa pembelajaran sangat menekankan untuk mengukur kemampuan dalam bidang pengetahuan, 
kemampuan intrapersonal dan kemampuan interpersonal siswa (Muhali, 2019).  

Hasil belajar yang setidaknya harus dimiliki siswa dalam pembelajaran matematika yang ditetapkan 
oleh National Council of Teacher Mathematics (NCTM, 2003) diantaranya adalah kemampuan pemecahan 
masalah, kemampuan komunikasi, kemampuan koneksi, kemampuan penalaran dan kemampuan 
representasi. Hal ini sejalan dengan Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa 
kemampuan siswa dalam tujuan pembelajaran matematika harus memiliki kemampuan dalam memahami 
konsep matematika, melakukan penalaran untuk membuat generalisasi gagasakrin matematika, 
memecahkan masalah matematika, menyelesaikan model dan tafsiran solusi yang diperoleh, memiliki 
perhatian dan minat dalam kehidupan serta sikap ulet dan percaya diri dalam memecahkan suatu masalah. 

Dengan adanya standar hasil belajar siswa yang telah dipaparkan sebelumnya, maka kemampuan-
kemampuan tersebut harus difasilitasi dengan model pembelajaran yang mampu membuat siswa terlibat 
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aktif dalam mengembangkan pengetahuannya. Aktif disini dimaksudkan dengan pembelajaran yang bisa 
menghubungkan antara kemampuan awal siswa dengan pembelajaran yang akan diberikan secara 
konseptual, aktif dalam menyusun ide-ide untuk pemahaman materi dan pemecahan masalah, aktif untuk 
dapat merefleksikan dan mengembangkan pengetahuannya. Model tersebut merupakan Model CORE 
(Connecting, Organizing, Reflecting, Extending).  

Pembelajaran Model CORE memfasilitasi secara optimal untuk siswa dalam berlatih dan 
mengembangkan kemampuan matematisnya (Suhartini & Martyanti, 2017) Hal ini diperjelas dengan 
pendapat Jacob dalam (Jahring, 2020) yang menyatakan bahwa model CORE merupakan model 
pembelajaran yang mempunyai landasan berpikir kontekstual dimana dalam kegiatannya membangun siswa 
dapat berinteraksi dengan lingkungannya sehingga membuat kecerdasan siswa akan semakin meningkat. 
Sejalan dengan Calfee, et al (2004) menyatakan bahwa Model CORE merupakan model pembelajaran 
dimana siswa diharapkan dapat mengkonstruksikan/membangun pengetahuan yang diperolehnya dengan 
tahapan menghubungkan (connecting) dan mengorganisasikan/menyusun (organizing) pengetahuan baru 
yang diberikan dengan pengetahuan lama sehingga siswa mampu merefleksikan pengetahuannya 
(reflecting), oleh karena itu pengetahuan siswa dapat diperluas selama pembelajaran (extending). Tahapan-
tahapan ini akan mempermudah siswa dalam mengemukakan pendapat, mendapatkan solusi dan 
memunculkan idenya sendiri. 

Akibatnya, pembelajaran model CORE dianggap dapat mempengaruhi kemampuan matematis 
siswa. Beberapa penelitian pendahuluan yang menggunakan model CORE dengan kemampuan matematis 
yang berbeda-beda, jenjang yang berbeda, sehingga hasil yang diraih beragam. Penelitian yang dilakukan 
oleh Ria Deswita, dkk (2018) pada jenjang SMP menunjukkan bahwa siswa yang menggunakan 
pembelajaran model CORE dengan pendeketan saintifik lebih baik daripada siswa yang menggunakan 
pembelajaran biasa. Sejalan dengan penelitian Tri Arif dkk (2020) pada jenjang Perguruan Tinggi 
menghasilkan 3 hasil dalam penelitiannya, yang pertama peningkatan kemampuan koneksi matematis siswa 
menggunakan model CORE lebih baik daripada mahasiswa yang memperoleh pembelajaran konvensional, 
yang kedua self efficacy mahasiswa yang menggunakan pembelajaran model CORE peningkatannya tidak 
lebih baik daripada mahasiswa yang memperoleh pembelajaran konvensional, yang ketiga terdapat 
hubungan antara model CORE dengan self efficacy dalam kategori sedang, yang terakhir yaitu hasilnya 
mahasiswa memberikan kesan positif terhadap model pembelajaran CORE.  

Model yang sama dengan kemampuan matematis yang berbeda serta jenjang yang berbeda-beda 
menghasilkan hasil yang beragam bahkan kontradiktif menunjukkan bahwa dalam menarik kesimpulan 
dalam rumusan masalah yang dituliskan dapat bersifat subjektif (Dochy et al., 2003; Juandi & Tamur, 2021). 
Dalam hal ini, artinya diperlukan adanya temuan kuantitatif sehingga dapat memberikan kesimpulan yang 
akurat dan dapat dijadikan sebagai acuan kebijakan (Higgins & Katsipataki, 2015). Solusi dari masalah 
tersebut adalah studi yang memiliki tujuan mengintegrasikan dan menafsirkan suatu temuan sehingga 
diperoleh kesimpulan yang akurat dan mendalam yaitu dengan studi analisis-meta (Schdmidt & Hunter, 
2015; Juandi & Tamur, 2021). 

Studi meta analisis ini diperhitungkan dengan mengukur ukuran efek dan digabungkan 
menggunakan rumus yang objektif yang bertujuan membuat pembaca yang beragam akan membuat 
kesimpulan yang sama (Schmidt & Hunter, 2015). Pada penelitian ini, ukuran efek yang akan digunakan 
adalah ukuran efek yang menggunakan model CORE. Literatur studi yang menggunakan model CORE 
dengan studi analisis-meta baru ditemukan satu yaitu pada penelitian Syofitami & Noer tahun 2021 dalam 
penelusuran google schoolar. Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan model pembelajaran CORE 
mempengaruhi ukuran efek studi terhadap kemampuan berpikir reflektif siswa. Penelitian ini bertujuan untuk 
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menggabungkan, menganalisis dan mensintesis secara statistic. Secara sistematis, hasil dari dua studi atau 
lebih menguji pengaruh penerapan model pembelajaran kolaboratif ala CORE. 

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan melengkapi penelitian sebelumnya yang 
memfokuskan penelitiannya dalam menentukan efek studi pada model pembelajaran CORE terhadap 
kemampuan matematis siswa dan menunjukkan terdapat efek ukuran studi yang bervariasi diantara studi 
primer dengan menganalisis hubungan variabel moderator berdasarkan tahun penelitian, jenjang penelitian, 
serta jumlah ukuran sampel yang memberikan informasi yang akurat dan mendalam di Indonesia sebelas 
tahun terakhir. 

 
METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan desain penelitian analisis-meta, dimana pennelitian ini adalah suatu 
metode statistic untuk digabung, dianalisis dan disintesis secara sistematis dalam dua atau lebih studi yang 
dapat menarik penemuan baru dan kesimpulan yang general dari penelitian ukuran efek studi digunakan 
(Fritz et al., 2015); Shelby & Vaske, 2008; Shah et al., 2020). Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam 
studi analisis-meta termasuk mengidentifikasi kategori inklusi studi, mencari penelitian literatur dan 
menyeleksi studi, melakukan pembelajaran koding, menganalisis statistic untuk dihitung ukuran efeknya, 
lakukan uji homogenitas dengan menentukan model analitik untuk digunakan, deteksi dan atasi bias, uji 
hipotesis nol, analisis karakteristik penelitian dan interpretasi hasil analisis (Retnawati et al., 2018). Kategori 
inklusi pada studi primer dalam menggunakan studi analisis-meta ini terdapat populasi sampel diantaranya 
adalah siswa pada jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah 
atas (SMA) di Indonesia. Dalam memberikan perlakuan secara berkelompok eksperimen pada penelitian 
primer adalah model pembelajaran kooperatif tipe CORE sedangkan perlakuan yang diberikan pada 
kelompok control pada penelitian utama adalah model belajar konvensional. Dengan menggunakan jenis 
penelitian quasi eksperimen dengan kategori pada desain penelitiannya terdapat dua data yang bisa 
dibandingkan seperti data kelas pretest dan kelas posttest, kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2 
maupun kelas kontrol dan kelas eksperimen, serta kriteria data statistic meliputi ukuran sampel, rata-rata 
dan simpangan baku. Kriteria tahun penelitian adalah antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2022. 

Pencarian literatur artikel dengan topik Model Pembelajaran CORE menggunakan beberapa data 
base seperti Google Schoolar, Portal Garuda, ERIC dan SINTA. Kriteria SINTA yang terseleksi dalam 
pencarian literatur ini adalah Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, dan Sinta 5. Terdapat beberapa kata kunci 
yang digunakan agar mempermudah mencari artikel adalah “CORE”, “Connecting, Organizing, 
Reflecting,Extending”, “Pengaruh Model Pembelajaran CORE (Connecting, Organizing, Reflecting, 
Extending), “Model CORE Matematika” “CORE Mathematics Indonesia”. Dari kata kunci yang telah 
disebutkan, diperoleh 11 artikel dari 56 artikel yang memenuhi kriteria inklusi yang sudah ditentukan. 11 
artikel yang memenuhi kriteria inkluasi terdapat pada jenjang pendidikan SMP/MTs, SMA/MA/SMK dan 
Perguruan Tinggi. Diperoleh 11 artikel yang akan digunakan dalam penelitian analisis-meta. 

Langkah selanjutnya yaitu pengkodean studi. Protokol pengkodean dalam instrument penelitian ini 
terdiri dari form dalam memberikan kode dengan menggunakan bentuk kertas atau komputerisasi dan 
panduan instruksi tata cara pengkodean pada masing-masing studi sesuai data 

dalam studi primer secara manual (Wilson, 2009). Pengkodean studi tersebut terdiri dari informasi 
kode studi, penulis, tahun publikasi, rata-rata kelompok eksperimen, simpangan baku kelompok eksperimen, 
banyaknua sampel kelompok kelas eksperimen, rerata kelompok control , simpangan baku kelompok kelas 
control dan banyaknya sampel kelompok control, tahun publikasinya, tingkatan pendidikan dan ukuran 
sampel. Terdapat 4 kategori tahun publikasi diantaranya 2013-2014, 2015-2016, 2017-2018, 2019-2020, 
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2021-2022. Kategori tingkatan pendidikan terbagi atas tingkat SMP/MTs, SMA/MA/SMK dan Perguruan 
Tinggi. Kategori ukuran sampel dibagi dalam dua kategori, kurang dari sama dengan 30 dan lebih dari 31. 

Selanjutnya adalah perhitungan ukuran efek. Dua kelompok independent yang diukur oleh penulis 
diantaranya kelompok kelas dengan pembelajaran Model CORE dan kelompok kelas dengan pembelajaran 
Model Pembelajaran Konvensional. Berdasarkan standardized mean difference penelitian ini menggunakan 
ukuran efek pada Hedge’s g (Fritz et al., 2015). Interpretasi ukuran efek dalam penelitian ini menggunakan 
klasifikasi Cohen (Cohen et al., 2005) yaitu: 
 

Tabel 1. Interpretasi Ukuran Efek 

Effect Size Interpretasi 

 

Efek lemah 

 

Efek sederhana 

 

Efek sedang 

 

Efek kuat 

 
Selanjutnya melakukan uji homogenitas agar dapat ditentukan menggunakan model analisis pada 

kolom p-value pada Q-statistic (Hedges, 2009, Retnawati et al., 2018). Untuk nilai p-value <  0,05 artinya 
efek studi primer bersifat heterogen dengan menggunakan model efek acak, sedangkan untuk nilai p-value 
> 0,05 artinya efek studi primer bersifat homogen dengan menggunakan model efek tetap (Retnawati dkk, 
2018). Selanjutnya untuk menggunakan studi dalam analisis meta ini mewakilkan studi-studi yang sama dan 
tidak ada klaim yang muncul dalam studi yang diterbitkan dan digunakan dalam analisis meta bukan satu-
satunya yang menghasilkan hasil yang signifikan, oleh karenanya perlu dilakukan metode dalam 
mendeteksikan dan mengatasi bias publikasi (Greenhouse dan Iyengar, 2009). Bias dideteksi serta diatasi 
menggunakan beberapa metode publikasi termasuk funnel plot dan Fail-N Safe (FNS) Rosenthal (Retnawati 
et al., 2018).  

Untuk mendeteksi bias publikasi, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menggunakan funnel plot. 
Untuk Fail-N Safe (FSN) Rosenthal dilakukan apabila distribusi ukuran efek studi terlihat memiliki bentuk 
asimetrris ataupun tidak sepenuhnya berbentuk simetris sehingga dapat membantu untuk menentukan jika 
terdapat kemungkinan bias publikasi atau tidak (Juandi & Tamur, 2021) Proses analisis dapat langsung 
dilanjutkan apabila tidak ada bias publikasi. Model analisis ini telah disebutkan dapat dilakukan dengan uji 
hipotesis nol (Retnawati et al., 2018). 

 Hipotesis nol diterima apabila nilai p-value<0,05 sehingga penerapan Model CORE dalam 
pendidikan matematika memberikan pengaruh yang signifikan dibandingkan Model Pembelajaran 
Konvensional. Model efek random digunakan dalam penelitian ini jika terdapat perbedaan karakterisitik 
penelitian, sehingga didapat dalam analisis terhadap karakteristik studi dan di interpretasikan hasil yang 
sudah dianalisis (Borenstein et al., 2010). 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Berikut disajikan pada Tabel 2 daftar studi yang digunakan dalam analisis-meta. 
 

Tabel 2. Studi yang Digunakan dalam Analisis-Meta 

Kode 
Studi 

Judul Studi Nama 
Jurnal/Prosiding 

Studi 
1 

Keefektifan Model Pembelajaran CORE Ditinjau dari Kemampuan 
Koneksi Matematis, Representasi Matematis, dan Kepercayaan Diri 
Siswa 

Jurnal Riset 
Pendidikan 
Matematika/ Sinta 2 

Studi 
2 

Kemampuan Koneksi Matematis Pada Model Pembelajaran Connecting, 
Organizing, Reflecting, Extending dan Numbered Head Together 

Jurnal Aksioma /Sinta 
2 

Kode 
Studi 

Judul Studi Nama 
Jurnal/Prosiding 

Studi 
3 

Perbandingan Kemampuan Koneksi Matematis Siswa Melalui Model 
Pembelajaran Conecting Organizing Reflecting Extending 
(CORE) dengan Model Pembelajaran Konvensional 
Di Kelas VIII Smp Negeri 15 Kota Jambi 

Phi: Jurnal 
Pendidikan 
Matematika/ Sinta 2 

Studi 
4 

Keefektifan Model Pembelajaran CORE dengan Strategi Konflik Kognitif 
Ditinjau dari Prestasi Belajar, Berpikir Kritis, dan Self-Efficacy 

Jurnal Pythagoras 
Sinta 2 

Studi 
5 

Kemampuan Berpikir Kritis Matematis Menggunakan Model Generative 
Learning dan Connecting, Organizing, Reflecting, Extending (CORE) 

Aksioma Jurnal 

Studi 
6 

Meningkatkan Kemampuan Koneksi Matematik dan Self 
Efficacy Mahasiswa Melalui Model CORE 

Mosharafa Jurnal 

Studi 
7 

Peningkatan Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa melalui Model 
Pembelajaran CORE dengan Pendekatan scientific 

Edumatika Jurnal 
Riset Pmtk 

Studi 
8 

Pengaruh Model CORE dengan Pendekatan Open Ended Terhadap 
Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa SMP 

Jurnal of Medives: 
Journal of 
Mathematics 
Education IKIP 
Veteran Semarang 

Studi 
9 

Pengaruh Model Pembelajaran CORE (Connecting, Organizing, 
Reflecting, Extending) Terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep dan 
Kemampuan Penalaran Matematika Siswa Sekolah Menengah Kejuruan 

Journal of 
Mathematics Science 
and Education 

Studi 
10 

Komparasi  Kemampuan  Pemecahan  Masalah  Matematika antara 
Model PBL Dan CORE Materi Lingkaran 

Unnes Journal of 
Mathematics 
Education 

Studi 
11 

Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran CORE 
Berbantuan Masalah Terbuka Terhadap Keterampilan 
Berpikir Kritis Matematis Siswa 

Jurnal Pendidikan 
Matematika Undiksha 

 
Dengan menggunakan website analisis-meta yaitu Meta-Mar memperoleh efek studi, standar error 

dan interval kepercayaan pada tiap penelitian dalam standardized mean difference yaitu Hedge’s g yang 
dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Ukuran efek, Interpretasi Ukuran Efek, Standar Error, dan Interval Kepercayaan Setiap Studi 

Kode 
Studi 

Penulis Tahun 
Publikasi 

Ukuran 
Efek 

Interpretasi 
Ukuran Efek 

SE Interval 
Kepercayaan 

Batas 
Bawah 

Batas 
Atas 

Studi 
1 

Sari dan Karyati 2020 
0.783127 Efek Sedang 0.360895 0.075773 1.490480 

Studi 
2 

Jahring 2020 
1.052877 Efek Kuat 0.289743 0.484981 1.620773 

Studi 
3 

Saputra, Said dan 
Defitriani 

2019 
0.645508 Efek Sedang 0.270499 0.115331 1.175685 

Studi 4 
Ningsih, dkk 2020 

2.717027 Efek Kuat 0.341873 2.046957 3.387098 

Kode 
Studi 

Penulis Tahun 
Publikasi 

Ukuran 
Efek 

Interpretasi 
Ukuran Efek 

SE Interval 
Kepercayaan 

Batas 
bawah 

Batas 
atas 

Studi 
5 

Putri, dkk 2020 
0.597891 Efek Sedang 0.238432 0.130565 1.065218 

Studi 
6 

Arif dan Susilawati 2020 
3.303304 Efek Kuat 0.415906 2.488128 4.118480 

Studi 
7 

Ria Deswita,dkk 2018 
1.564888 Efek Kuat 0.314026 0.949397 2.180379 

Studi 
8 

Wahyuningtyas, 
Setiani, 
Khaerunnisa 

2020 
1.187031 Efek Kuat 0.302650 0.593837 1.780225 

Studi 
9 

Irawan 2018 
0.546787 Efek Sedang 0.270952 0.015720 1.077854 

Studi 
10 

Dwijayanti dan 
Kurniasih 

2014 
0.388428 Efek 

Sederhana 
0.235404 -

0.072963 
0.849820 

Studi 
11 

Udyani, Gita dan 
Suryawan 

2018 
0.483760 Efek 

Sederhana 
0.236627 0.019971 0.947549 

 
Tabel 3 menunjukkan bahwa setiap penelitian menghasilkan ukuran efek yang berbeda-beda. 

Diantaranya 4 studi memiliki ukuran efek dalam rentang 0,20 - 3,88. Interpretasi menurut klasifikasi Cohen 
terdapat 5 penelitian yang menghasilkan ukuran efek yang kuat berarti Model Pembelajaran CORE memiliki 
pengaruh yang kuat pada kemampuan matematis siswa, 4 penelitian menghasilkan ukuran efek sedang 
berarti penerapan Model Pembelajaran CORE memiliki pengaruh yang sedang terhadap kemampuan 
matematis siswa, 2 penelitian dimiliki pada ukuran efek sederhana, berarti penerapan Model Pembelajaran 
CORE pada 2 penelitian tersebut memiliki pengaruh sederhana pada kemampuan matematis siswa. 

Selanjutnya menentukan model perkiraan dalam mengetahui efek gabungan pada semua studi 
primer yang berakibat akan menggunakan uji homogenitas sehingga yang dapat dilihat pada Tabel 4. 
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Tabel 4. Heterogenitas Distribusi Ukuran Efek 
 

 
 
 
 
Dapat dilihat pada Tabel 4 nilai p-value  <  0,05, artinya distribusi ukuran efek studi primer dalam 

penggunaan analisis-meta ini adalah bersifat heterogen. Hal ini menunjukkan bahwa model perkiraan dalam 
megetahui ukuran efek gabungan yaitu model efek acak. 

Untuk mendeteksi bias publikasi menggunakan FNS menggunakan software meta-mar dengan 11 
studi kasus diperoleh bahwa nilai Fail-N Safe nya adalah 616,45 dalam Rosenthal (1979). Untuk mengetahui 
analisis-meta ini tergolong dalam kriteria cukup atau tidak pada bias publikasi, maka dapat digunakan rumus 

, dimana nilai FNS dan k (banyak studi teramati) dapat dilihat pada tabel 5, maka 

. Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa  

, artinya studi analisis-meta tergolong dalam kriteria yang cukup dalam bias publikasi (Juandi & 
Tamur, 2021). Tabel 6 disajikan hasil analisis-meta menggunakan model efek tetap dan model efek acak. 
 

Tabel 5. Hasil Analisis Meta Berdasarkan Model Estimasi 

Model n Ukuran Efek dan Interval Kepercayaan 95% Test of null (2-tail) 

Ukuran 
Efek 

SE Batas 
Bawah 

Batas 
Atas 

Z-value P-value 

Model Efek 
Tetap 

11 0,97 0,086 0,0805 1,142 11,343 0,00 

Model Efek 
Acak 

11 1,17 0,244 0,69 1,645 4,794 2e-
06 

 
 Distribusi ukuran efek studi pada uji homogenitas studi primer sebelumnya bersifat heterogen 

sehingga model analisis yang dipakai pada penelitian ini adalah model efek acak. Dapat dilihat pada Tabel 
6 nilai p-value uji Z sebesar 0,00 pada bagian model efek acak. Nilai p-value < 0,05 artinya penerapan Model 
Pembelajaran CORE memberikan pengaruh yang lebih signifikan daripada Model Pembelajaran 
Konvensional. Akan tetapi ukuran efeknya termasuk kategori sedang (Capar & Tarim, 2015).  Efek gabungan 
yang diperoleh pada penelitian adalah 1,17 sehingga ukuran efek gabungan tersebut termasuk kategori 
ukuran efek yang kuat jika didasarkan dalam pengklasifikasi Cohen. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan 
dalam penerapan Model Pembelajaran CORE berpengaruh kuat secara keseluruhan pada kemampuan 
matematis siswa. Gabungan pada ukuran efek yang telah disebutkan menunjukkan rata-rata kemampuan 
matematis siswa dikelompok eksperimen lebih besar daripada kemampuan matematis siswa di kelompok 
control (Coe, 2002).  

 Selanjutnya adalah studi analisis karakteristik yang menjadi akibat heterogenitas untuk kemampuan 
matematis siswa. Berikut adalah karakteristik studi tahun publikasi penelitian, jenjang tingkatan pendidikan 
dan ukuran sampel pada Tabel 6. 
 

 
 

Heterogenitas 

Chi-Squared df P-Value I-Squared 
 

30,87 10 2e-06 87,3% 0,562 
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Tabel 6. Hasil Analisis-Meta Setiap Karakteristik Studi 

Karakteristik 
Studi 

Kategori n Hedges’s 
g 

Test of null (2-
Tail) 

Interval Kepercayaan 
(95%) 

Z-
value 

P-value Batas atas Batas bawah 

Tahun 
Penelitian 

2014-2018 4 0.71 2.937 0.003309 0.238 1.192 

2019-2022 7 1.05 4.202 2.63-05 0.559 1.537 

Jenjang 
Pendidikan 

Perguruan 
Tinggi 

1 0.85 3.026 0.002475 0.299 1.398 

 SMA/MA/SMK 2 0.58 3.216 0.001301 0.225 0.926 
 SMP 8 1.03 4.183 2.9e-05 0.55 1.52 
Ukuran 
Sampel 

30 atau kurang 7 0.88 7.105 0.0 0.636 1.12 

30 atau lebih 4 0.53 4.114 3.9e-05 0.275 0.777 

 
 Pada Tabel 6 diatas terdapat beberapa informasi pada karakteristik studi diantaranya adalah 

karakteristik tahun penelitian dengan ukuran efek studi terendah diperoleh ukuran efek studi pada kategori 
tahun penelitian 2014 -2018 dengan banyak studi yang diperoleh adalah 4 studi penelitian dengan golongan 
ukuran efek studi sederhana dan ukuran efek studi kuat. Ukuran efek studi pada kategori tahun penelitian 
2019-2022 diperoleh 7 studi penelitian dengan golongan ukuran efek studi penelitian dengan golongan 
sederhana, sedang dan juga kuat. Untuk ukuran efek studi paling kuat pada tahun penelitian  2020. Pada 
interval kepercayaan (95%) tahun penelitian 2014-2018 dengan 2019-2022 diatas, terdapat irisan interval 
yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang sama pada tahun penelitian 2014-2018 dengan 2019-
2022. Dari ukuran efek yang sudah didapat, hal ini menunjukkan bahwa penerapan model CORE 
memberikan pengaruh dengan kategori sedang atau kategori kuat terhadap kemampuan matematis siswa 
pada semua kategori tahun penelitian. Kedua kategori tahun penelitian diatas, dapat dilihat bahwa ukuran 
efek studi mengalami kenaikan pada 3 tahun terakhir. Pada kolom p-value juga diketahui bahwa p-
value <  0,05 artinya ukuran efek pada kedua kategori pada Tabel 6 bersifat heterogen. Dapat disimpulkan 
bahwa pada tahun penelitian memiliki perbedaan yang signifikan terhadap pengaruh penerapan Model 
CORE (Connecting, Organizing, Reflecting, Extending) dalam kemampuan matematis siswa sehingga 
penerapan Model CORE dalam peningkatan kemampuan matematis siswa dipengaruhi oleh tahun publikasi 
penelitian. 

 Pada karakteristik studi jenjang pendidikan kategori Perguruan Tinggi tergolong memiliki ukuran efek 
studi yang kuat. Kategori jenjang SMA/MA/SMK tergolong memiliki ukuran efek studi yang sedang. Pada 
jenjang SMP tergolong memiliki kategori ukuran efek studi yang sederhana, sedang serta kuat. Efek studi 
pada kategori jenjang pendidikan adalah pada jenjang Perguruan Tinggi. Diperoleh pula p-value<0,05 yang 
artinya ukuran efek pada kedua kategori pada Tabel 6 bersifat heterogen.Interval kepercayaan pada jenjang 
pendidikan dapat dilihat terdapat irisan. Hal ini juga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang sama 
dalam karakteristik jenjang pendidikan. Dapat disimpulkan bahwa pada tahun penelitian memiliki perbedaan 
yang signifikan terhadap pengaruh penerapan Model CORE (Connecting, Organizing, Reflecting, Extending) 
dalam kemampuan matematis siswa sehingga penerapan Model CORE dalam peningkatan kemampuan 
matematis siswa juga dipengaruhi oleh jenjang Pendidikan. 

 Pada karakteristik studi ukuran sampel, terdapat dua kategori yaitu kurang dari 30 dan lebih dari 30. 
Ukuran efek pada ukuran sampel kurang dari 30 adalah sedang dan kuat, sedangkan pada ukuran efek 
sampel lebih dari 30 adalah kuat dan sederhana. Nilai p-value pada kategori ukuran sampel 30 atau kurang 
dari 30 menunjukkan nilai>0,05, maka ukuran efek yang didistribusikan pada kedua kategori karakteristik 
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penelitian adalah bersifat homogen. Pada interval kepercayaan dapat dilihat bahwa tidak terdapat irisan dari 
kedua kategori ukuran sampel. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam 
karakteristik ukuran sampel studi penelitian. Artinya, penerapan pembelajaran Model CORE tidak 
mempengaruhi kemampuan matematis siswa dan memiliki kecocokan yang bisa diaplikasikan pada ukuran 
sampel 30 atau kurang maupun 31 atau lebih (Lameena et al., n.d.). Sejalan dengan data yang diperoleh 
pada studi, jumlah sampel pada kelas eksperimen dan kelas control pada studi primer terletak pada interval 
25-36 siswa dengan kelompok yang terbentuk adalah 5 sampai 6 kelompok jika terdapat 5-6 siswa per 
kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa dengan banyaknya 5-6 kelompok akan menjadikan penerapan Model 
Pembelajaran CORE berlangsung secara efektif.  

 Berdasarkan hasil yang telah dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Model 
Pembelajaran CORE adalah pembelajaran bisa menjadi alternatif penerapan pembelajaran dalam 
meningkatkan kemampuan matematis siswa pada karakteristik studi tahun penelitian, jenjang SMP/MTs, 
SMA/MA/SMK maupun Perguruan Tinggi serta dengan ukuran sampel yang lebih dari 30 atau kurang dari 
30. Untuk menghasilkan hasil yang lebih maksimal dalam penerapan pembelajaran Model CORE, 
disarankan dapat diterapkan kelompok yang terdiri dari 5-6 siswa dengan jumlah kelompoknya adalah 6 
kelompok. 
 
KESIMPULAN  

Hasil dari 11 studi penelitian mengenai pengaruh penerapan Model CORE terhadap kemampuan 
matematis siswa menggunakan metode analisis-meta diperoleh hasil gabungan ukuran efek pada studi 
primer sebesar 1,17 yang termasuk dalam ukuran efek dalam kategori yang kuat berdasarkan 
pengklasifikasian Cohen. Berdasarkan perhitungan tersebut, pengaruh penerapan Model CORE memberi 
pengaruh kuat dan lebih signifikan pada kemampuan matematis siswa jika dibanding dengan pembelajaran 
yang menggunakan Model Pembelajaran Konvensional. Berdasarkan beberapa karakteristik studi, jika dilihat 
pada terdapat pengaruh tahun penelitian didapat tahun 2019-2022 menjadi ukuran efek terbesar Model 
CORE dalam meningkatkan kemampuan matematis siswa.  

Pada kategori jenjang Pendidikan ukuran efek studi terbesar dalam jenjang Perguruan Tinggi dan 
memiliki pengaruh pada penerapan model CORE terhadap peningkatan kemampuan matematis siswa. Pada 
kategori sampel, diperoleh efek terbesar pada sampel yang berukuran 30 atau kurang,. Namun pada kategori 
sampel penerapan model CORE tidak memberikan pengaruh terhadap peningkatan kemampuan matematis 
siswa. Oleh karenanya, penelitian ini memberikan sumbangsih bagi guru dan dalam penentu kebijakan.  

 
 

 
REKOMENDASI 

Model CORE dapat menjadi model pembelajaran yang dapat memberikan alternatif dalam 
membantu peningkatan kemampuan matematis siswa. Penelitian ini dapat menjadi rekomendasi kepada 
peneliti lain agar dapat menjadi studi yang rekomendatif untuk dapat diteliti lagi setelahnya dengan jenis 
karakteristik studi yang memiliki jenis-jenis yang bervariasi.  
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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan kajian secara rinci terhadap filsafat matematika, hubungan filsafat matematika 
dengan pembelajaran, serta mengungkap masalah dalam pembelajaran matematika berdasarkan perspektif filsafat matematika. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur review yaitu dengan melakukan 
kajian terhadap beberapa artikel yang berbicara terkait filsafat matematika serta masalah yang terdapat dalam pembelajaran 
matematika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa filsaat matematika merupakan refleksi terhadap ilmu matematika yang dapat 
dikategorikan kedalam empat cabang ilmu yaitu epistemologi matematika, ontologi matematika, metodologi matematika, dan 
logika matematika. Ditinjau dari filsafat matematika, pelaksanaan pembelajaran yang terdiri dari input, process, dan output t idak 
bisa lepas dari peran dan kedudukan filsafat matematika. Kendala dalam pelaksanaan pembelajaran dapat diakibatkan karena 
tidak tersambungnya peran dari ilmu filsafat matematika dalam proses pembelajaran. 
 
Kata Kunci :  epistemologi matematika, filsafat matematika, logika matematika, masalah matematika, metodologi matematika. 

 
PENDAHULUAN 

Matematika merupakan bagian dari ilmu pengetahuan dengan kekhasan bersifat pasti sehingga 
kedudukan matematika sebagai ilmu pengetahuan dapat memberi inspirasi dalam mengembangkan dasar 
pemikiran (Haryono 2014). Hal ini juga ditambahkan oleh Whitehead, Boole, Von Neumann, Riemann, 
Kaplansky, Weyl, Hibert (Parnabhhakti and Ulfa 2020) yang memberikan definisi mengenai apa itu 
matematika secara terpisah sesuai dengan bidang kajiannya masing-masing. Matematika menurut Boole 
adalah kumpulan ide mengenai kuantitas. Whitehead yang merupakan ahli logika menyatakan sebagai 
bentuk formal dari seluruh pengetahuan dengan sifat deduktif. Kan Von Neumann menyatakan 
bahwa gabungan dari akal murni yang berbantuan pengalaman. Hilbert menjelaskan matematika merupakan 
suatu ilmu yang konsisten. Riemaan menyatakan matematika berkaitan dengan teorema yang berkaitan 
dengan pembuktian dalam matematika. Hal ini berlawanan dengan pengertian matematika yang 
diungkapkan oleh Kaplansky bahwa matematika bukan hanya seputar pembuktian suatu teorema melainkan 
penemuan konsep-konsep baru. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa matematika adalah sebuah 
ilmu pengetahuan yang memiliki kekayaan ide didalamnya dimana ada yang tidak membutuhkan 
pembuktian. Ide ini yang membentuk konsep-konsep baru sehingga dapat menginspirasi para ahli untuk 
mengembangkan konsep-konsep yang telah dimiliki.  

Lahirnya matematika tak lain adalah untuk memberikan kemudahan dan mengatasi berbagai 
persoalan hidup. Untuk mengetahui kedudukan dan peran matematika secara jelas, maka filsafat yang 
dikatakan sebagai proses berpikir memperjelas makna dari hadirnya matematika itu sendiri. Filsafat 
matematika merupakan sebuah refleksi terhadap ilmu matematika yang mempertegas makna dari 
pertanyaan dan jawaban terhadap matematika itu sendiri (Tarigan 2021). Ditambahkan juga oleh (Nugraheni 
2019) sebagai pemikiran reflektif mengenai pendidikan matematika sehingga memperjelas komponen-
komponen dalam pendidikan matematika. (Mahendrawan, Yanuarti, and Asmarawati 2021) juga 
mendeskripsikan filsafat matematika secara tegas sebagai cabang dari filsafat dengan tujuan merenungkan 
dan menjelaskan sifat matematika. Berdasarkan pengertian yang telah dipaparkan secara eksplisit 
disimpulkan bahwa filsafat matematika berkedudukan sebagai sebuah cara, upaya, mapupun jalan untuk 
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mengupas kedudukan dari ilmu matematika. (Prabowo 2009) yang menyatakan bahwa pada dasarnya fisafat 
matematika tidak memberikan penambahan atau pengurangan terhadap teorema sehingga filsafat ini 
berbeda dengan bidang kajian dalam ilmu matematika. Dengan demikian semakin memperjelas bahwa 
cakupan dalam filsafat matematika adalah refleksi yang menekankan bagaimana peran dan kedudukan 
matematika tanpa mengubah substansi bahan kajian dalam ilmu matematika itu sendiri.  

Filsafat matematika juga memiliki ruang lingkup dalam bidang kajian. (Gie 1999) menyatakan bahwa 
ruang lingkup kajian matematika meliputi epistemologi matematika, ontology matematika, metodologi 
matematika, struktur logi dari matematika, implikasi etis dari matematika, aspek estetis matematika, serta 
peranan matematika dalam sejarah peradaban manusia. Hal ini juga ditambahkan oleh (Parnabhakti and 
Fidiawati 2021) yang mengklasifikasikan kajian ruang lingkup filsafat matematika antara lain epistemologi 
matematika, ontologi matematika, metodologi matematika, struktur logika, implikasi etis tentang penerapan 
matematika ilmiah dalam perhitungan angka dan aplikasi teorema atau rumus. (Parnabhhakti and Ulfa 2020) 
menjelaskan bahwa pada bagian epistemologi matematika merupakan refleksi pikiran dari pengetahuan, 
asal usul, sifat alami, batas, dasar, dan asumsi, prinsip validitas dan reliabilitas. Hal ini sesuai dengan kajian 
dari (Gie 1999) bahwa epistemologi matematika berbicara mengenai teori pengetahuan yang mengkaji 
tentang matematika. Bagian ontologi matematika yang merambah pada apa yang ada di dalam matematika, 
keberadaan dan metafisik. Secara spesifik (Gie 1999) menyatakan bahwa ontologi matematika menyelidiki 
sifat dan entitas dari kategori-kategori logis yang berlainan, serta pandangan realisme empirik. Bagian 
metodologi matematika berbicarra mengenai penelaahan dan pengkajian akan metode-metode khusus 
dalam matematika, seperti aksioma (axiomatic-method), metode hipotetik deduktif (hypothetico deductive 
method). Sedangkan pada bagian implikasi etis matematika mempunyai pengaruh matematika secara luas 
dalam kehidupan masyarakat seperti perkembangan teknologi dan statistik yang mendorong lahirnya rumus-
rumus yang kompleks untuk menciptakan teknologi yang semakin maju guna menunjang kehidupan 
manusia.  

Kajian mengenai ruang lingkup filsafat matematika menunjukkan bahwa begitu dalam dan luasnya 
perananan dari filsafat matematika. Namun, terkadang kehadiran dari filsafat matematika tidak disadari dan 
dipandang sebagai sesuatu yang terpisah dengan bidang kajian dalam matematika dan ilmu-ilmu lainnya. 
Minimnya telaah terhadap ruang lingkup filsafat matematika membuat kurangnya refrensi atau kajian 
mengenai peranan filsafat matematika dalam kehidupan, bahkan masih minim juga di bidang pendidikan. 
Bidang pendidikan merupakan salah satu bidang yang melandasi terpenuhinya kebutuhan manusia, melalui 
pendidikan manusia dapat berkembang. Bidang pendidikan pun merupakan salah satu bidang yang 
menjangkau seluruh lapisan masyarakat di segala usia, oleh karena itu kemajuan bidang pendidikan sangat 
diperhatikan oleh setiap negara. Berbicara mengenai bidang pendidikan, snagat erat kaitannya dengan 
pembelajaran di mana setiap pembelajaran memiliki tujuan yang pasti. Keterkaitan antara filsafat matematika 
terhadap rumpun ilmu matematika juga masih sangat jarang dibahas. Bagaimana kedudukan dari filsafat 
terhadap pembelajaran matematika, serta fungsi dari masing-masing ruang lingkup filsafat matematika juga 
jarang dikupas secara tuntas. Padahal jika dilakukan peninjauan terhadap bidang kajian filsafat matematika, 
terlihat bahwa ada keterkaitan yang terkandung di dalam kajian filsafat matematika terhadap proses 
pembelajaran matematika. Van Den Heuvel (Maskar and Anderha 2019) mengemukakan bahwa 
pembelajaran matematika harus berikaitan dengan realitas, bersinggungan dengan kehidupan sehari-hari 
sehingga relevan dengan nilai yang ada di masyarakat. Problem-problem dalam pembelajaran matematika 
dapat dikatakan menduduki peringkat pertama dikalangan siswa baik dari jenjang pendidikan dasar, 
menengah, maupun tinggi. Kondisi serupa juga dialami oleh sebagian besar siswa yang ada di wilayah 
perbatasan yakni Bengkayang. Dari pengamatan yang dilakukan peneliti, dan berdasarkan hasil wawancara 
dengan siswa dan guru, matematika memiliki tingkat kesulitan yang tinggi bagi siswa, hal inipun juga terjadi 
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ditingkat perguruan tinggi di wilayah ini, terlebih lagi pada situasi pandemi Covid-19 yang membuat 
pembelajaran beralih secara daring. Problem dalam pembelajaran matematika menunjukkan bahwa adanya 
bagian yang tidak tersambung dengan baik dalam pembelajaran matematika tersebut. Bagian ini dapat 
berasal dari guru, siswa, bahan ajar, ataupun media pembelajaran. Kesulitan-kesulitan dalam bidang 
pembelajaran matematika bukan menjadi hal pertama, namun ini telah menjadi PR dalam dunia pendidikan 
yang sampai saat ini belum terselesaikan. Sampai pada titik ini, realisasi terhadap ilmu filsafat ke dalam 
pembelajaran masih belum terlihat secara jelas. Padahal filsafat matematika merupakan salah satu ilmu yang 
wajib dikuasai oleh calon guru agar dapat menyampaikan materi matematika secara komprehensif (Suyitno 
and Rochmad 2015). Mengkaji problem tersebut dan meninjau kedudukan dari filsafat matematika, maka 
fokus dalam penelitian ini adalah untuk menemukan keterkaitan antara kedudukan dari filsafat matematika 
dengan pembelajaran matematika. 
 
METODE PENELITIAN  

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik studi literatur yakni dengan menelaah 
berbagai referensi terkait fisafat matematika, pembelajaran matematika serta problem dalam pembelajaran 
matematika sehingga dapat disusun keterkaitan antara ketiganya.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bidang kajian filsafat matematika diartikan sebagai suatu wadah pemikiran untuk menegaskan 
kedudukan, fungsi, dan peran dari matematika tanpa mengurangi substansi isi bahan kajian matematika. 
Didalam filsafat matematika terdapat beberapa kajian yang membagi substansi matematika berdasarkan 
fungsi dan kedudukannya. 

Terdapat tujuh aspek dalam ruang lingkup filsafat matematika yaitu sebagai berikut:  
1. Epistemologi matematika 

Epistemologi matematika berisi tentang kajian terhadap pengetahuan tentang matematika. (Gie 
1999) memaparkan bahwa epistemologi matematika merupakan cabang dari filsafat yang berkaitan dengan 
hakikat dan lingkup pengetahuannya. (Haryono 2014) menjelaskan bahwa epistemologi matematika 
berbicara mengenai kajian terhadap lingkup pengetahuan matematika yang meliputi matematika murni, 
matematika terapan dan berbagai cabang matematika lainnya. (Suyitno and Rochmad 2015) menjelaskan 
bahwa epistemologi matematika berbicara mengenai asal matematika dan bagaimana matematika itu ada. 
Lebih lanjut, (Haryono 2014) menyatakan bahwa pada hakikatnya matematika selalu berusaha membuktikan 
kebenaran sejak dari jaman yang mengkaji aspek empiris dari matematika hingga pada perkembangannya 
kearah abstraksi yang lebih tinggi. Dari sudut pandang epistemologi matematika yang bersasaran pada 
upaya untuk meletakan dasar matematika dan berusaha menjamin kebenaran matematika yang bertujuan 
untuk mengatasi kerancauan dan ketidakpastian dari dasar sebelumnya. Dengan demikian terlihat bahwa 
segi epistemologi ini bersasaran untuk menekankan akan sesuatu yang pasti dari matematika, sehingga 
pada aspek ini pandangan tentang standar epistemologi seperti kajian mengenai kebenaran, kepastian, 
universalisme, obyektifitas, rasionalitas, dan lain sebagainya menjadi ciri pada aspek ini. Secara 
epistemologi kedudukan dari matematika disoroti pada kebenarannya yang berkaitan dengan rasionalitas. 
Matematika yang pada tahap awal perkembangannya belum menemui titik terang, dapat ditarik garis yang 
lebih jelas berdasarkan pandangan epistemologis. (Tarigan 2021) mendefinisikan epistemologi matematika 
sebagai cabang filsfata yang berkaitan dengan pengetahuan matematika seperti sumber, hakikat, batas-
batas dan kebenaran beserta ciri-ciri dari matematika (abstraksi, ruang, waktu, besaran dll). Secara 
epistemologi, matematika juga dipandang sebagai bagian dari science. Hal ini berarti bahwa matematika 
yang berkedudukan sebagai pengetahuan dapat diperoleh melalui proses belajar. Paparan tersebut, jelas 
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menunjukkan bahwa matematika dengan kekayaan pokok bahasannya memiliki kedudukan sejajar dengan 
ilmu pengetahuan dimana pokok bahasan matematika dapat menjadi inspirasi pada bidang kajian diluar 
matematika itu sendiri.  

 
1. Ontologi matematika 

Ontologi matematika mengkaji mengenai sifat dasar dari apa yang nyata secara fundamental 
dan cara berbeda dimana entitas dari kategori-kategori logis yang berlainan dapat dikatakan ada. Kajian 
dalam ontologi matematika adalah pada pandangan realisme empirik terhadap suatu realitas dan eksistensi 
dari entitas-entitas matematika. Ontologi matematika merupakan cabang dari filsafat yang berkaitan dengan 
hal-hal metafisik (Haryono 2014). Secara ontologi kedudukan dari matematika disoroti pada point empirisme 
dan kebenaran mutlak dari matematika. (Parnabhhakti and Ulfa 2020) menjelaskan bahwa secara ontologi 
matematika merupakan bidang yang menjadi kajian adalah apa yang ada didalam matematika itu sendiri 
mencakup pertanyaan-pertanyaan matematika. (Tarigan 2021) menyebutkan ontologi matematika sebagai 
sebuah cabang filsafat dengan objek kajian mengenai sesuatu yang ada termasuk pada konteks metafisik. 
Dengan demikian, dapat dipahami bahwa ontologi matematika juga membahas hal-hal yang bersifat konkrit 
hingga pada teorema-teorema. Secara ontologis kedudukan dari disoroti pada point empirisme dan 
kebenaran mutlak dari matematika.  

Cakupan ontologi dalam matematika yakni matematika sebagai alat pikiran, matematika sebagai 
bahasa, matematika untuk nature science dan social science, matematika ruang dan waktu, peranan 
matematika modern. Berdasarkan hal tersebut dapat disusun dasar pemikiran bahwa kedudukan matematika 
secara ontologi berkaitan dengan realitas dan entitas-entitas dalam matematika yang menjadi bahan 
pemikiran filsafat. Kedudukan matematika sebagai alat pikir mempertegas bahwa matematika mendorong 
lahirnya berbagai ilmu penunjang kehidupan manusia termasuk dalam penyelesaian permasalahan hidup. 
Matematika sebagai landasan berpikir dapat dikatakan sebagai dasar pemikiran-pemikiran yang membawa 
arah ke era modern. Berbagai persoalan yang menunjukkan kedudukan matematika sebagai alat berpikir 
terlihat pada perkembangan peradaban Mesir dan peradaban Babylon hingga pemikiran ahli matemtika 
masa lampau yang menjadikan matematika sebagai instrumen dalam melakukan suatu pekerjaan atau 
penyelesaian permasalahan. Berkembangnya konsep sinus dan kosinus juga menjadi cakupan yang 
menunjukkan kedudukan matematika sebagai alat pemikiran (Haryono 2014).  

Peran matematika sebagai bahasa dimaknai sebagai sebuah sarana berhitung yang dapat 
menyatukan manusia. Namun berbeda dengan bahasa dalam konteks sosial dan budaya, yang mana 
bahasa sebagai alat komunikasi sesuai dengan lokasi atau lingkungan masing-masing, peran matematika 
sebagai bahasa lebih bersifat universal. Hal ini terlihat pada kesamaan makna bilangan dalam matematika, 
teorema dan dalil yang tidak berubah di lingkungan manapun sehingga dapat dikatakan bahwa matematika 
menduduki peran sebagai bahasa internasional yang tidak mengalami perubahan makna (Haryono 2014). 
Selain sebagai bahasa, matematika juga berperan sebagai natural science dan social science dalam hal ini 
menunjukkan kodrat matematika yang berdiri sebagai ilmu eksakta memiliki sifat yang estetis. Haryono 
menyebutkan bahwa matematika merupakan salah satu puncak kegemilangan intelektual, di mana 
kedudukan matematika menjadi refrensi bagi lahirnya ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Peran matematika 
dalam konteks ruang dan waktu serta matematika modern menekankan pada entitas makna keberadaan 
ruang dan waktu meskipun tidak dapat ditunjukkan wujudnya. Hal inilah yang mengantarkan bahwa kajian 
dalam ontologi mencakup pada hal-hal metafisika namun memiliki kebenaran yang mutlak. Pada cakupan 
ontologi juga diyakini bahwa alam semesta merupakan bagian dari ruang dengan sifat yang tidak terhingga. 
Dalam konteks matematika hal tersebut dipandang sebagai sesuatu yang benar berdasarkan metafisika. 
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Peranannya dengan demikian mendorong perkembangan ilmu lainnya baik dalam teknologi maupun ilmu 
sosial demi menyelaraskan kehidupan manusia. 
 
1. Metodologi matematika 

Metodologi matematika menjadi bagian dalam cakupan filsafat matematika. Metodologi matematika 
berbicara mengenai penelahaan terdahap metode yang khusus digunakan dalam matematika seperti metode 
aksiomatik dan hipotettik deduktif (Haryono 2014). Hal serupa juga diungkapkan oleh (Parnabhhakti and Ulfa 
2020) yang menyatakan abhwa metodologi matematika mencakup metode-metode yang digunakan pada 
matematika. Dalam konteks tersebut dapat dimaknai sebagai kumpulan berbagai cara, rumus, kaidah yang 
digunakan dalam setiap ilmu. Pada cakupan ini, metodologi matematika juga diartikan sebagai cara 
penyusuan berbagai alur dan asas yang diterapkan dalam matematika. (Tarigan 2021) secara spesifik 
menyebutkan bahwa metodologi matematika merupakan himpunan dari cara-cara, rumus dan kaidah-kaidah 
yang digunakan dalam matematika. 

(Haryono 2014) menyebutkan, metodologi matematika terdiri dari metode deduksi, metode 
induksi, dan metode dialektika. Metode deduksi diartikan sebagai suatu metode berpikir yang bercirikan 
penarikan kesimpulan dari prinsip umum ke khusus. Metode induksi merujuk pada pola-pola pemikirian di 
mana penarikan kesimpulan dari khusus ke umum. Selanjutnya pada metode dialektika yakni berfokus pada 
pola pemikiran di mana penarikan kesimpulan melalui tiga tahapan yang terdiri dari tesis, antithesis, dan 
sintetis atau berdasarkan premis mayor dan premis minor sehingga melahirkan kesimpulan baru. Dalam 
bukunya, Haryono memaparkan bahwa kajian dalam metodologi matematika tidak hanya berbicara 
mengenai 3 metode di atas, namun juga pada aspek cakupan serta kedudukan metodologi sebagai sebuah 
cara dalam mencapai suatu kebenaran. Metodologi matematika yang menjadi bagian dari filsafat lebih 
menekankan pada cara kerja matematika terhadap kajiannya yang dapat terdiri dari objek formal dengan 
pendekatan epistemology, ontologi, dan logika ataupun cara kerja matematikawan dalam menggunakan 
filsafat matematika sebagai metode dalam berpikir sistematis, logis, kontemplatif, bahkan radikal. 

Metodologi matematika dalam pandangan Descartes seorang ilmuwan yang berasal dari 
Perancis dimaknai sebagai sebuah upaya yang paling tepat dalam mencari dan membuktikan kebenaran. 
Descartes meyakini, hanya matematika yang memiliki kepastian argumentasi dan yang paling tepat 
dikatakan sebagai pengetahuan. Dalam penjabaran pemikirannya, Descartes membagi kaidah dalam 
metodologi matematika menjadi kaidah aksioma, kaidah analisis, kaidah komposisi, dan mendata. Ke empat 
kaidah tersebut membawa arahan bahwa metodologi hendaknya menjadi upaya yang tepat untuk mencari 
kebenaran. Selain Descartes, tokoh lain yang merekonstruksi metodologi adalah Francis Bacon yang berasal 
dari Inggris. Karya yang paling terkenal dari Francis Bacon adalah metodologi empiris, observasi, dan 
eksperimen. 

Dalam konteks metodologi matematika, penalaran deduktif merupakan kunci matematika 
modern. Penalaran deduktif merupakan proses berpikir yang dapat didasari dari observasi empirik yang 
bersifat dari hal umum ke penarikan kesimpulan secara khusus. (Haryono 2014) mengemukakan bahwa 
penalaran deduktif merupakan suatu cara penarikan kesimpulan dari pernyataan atau fakta-fakta yang 
diaggap benar dengan menggunakan logika. Melalui penalaran secara deduktif ini, dapat memperjelas dan 
memberikan titik terang dari sebuah pemahaman yang mana pembuktian-pembuktian dengan berbagai 
refrensi yang bersifat umum akan menunjang penarikan kesimpulan yang bersifat khusus. Ditinjau dari cara 
berpikir dalam menemukan penyeselaian metode deduktif terbagi menjadi dua yakni metode analitik yang 
dapat diartikan sebagai metode yang berjalan dari yang tidak diketahui ke yang diketahui, dan yang kedua 
adalah metode sintetik yakni metode yang berjalan dari yang diketahui ke yang tidak diketahui. Ke dua 
metode tersebut berlainan, namun memiliki peran yang sama sebagai metode dalam matematika. Dalam 
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penyelesaian masalah matematika adakalanya metode analitik digunakan namun ada satu kondisi di mana 
metode sintetik atau bahkan menggabungkan ke dua metode tersebut. Di sisi lain dalam konteks 
pengembangan pengetahuan matematika terdapat dua metode yakni metode pembuktian dan metode 
pemecahan masalah. Metode pembuktian menjadi satu cara yang dilakukan untuk menemukan atau 
membuktikan sebuah konsep atau rumusan masalah sehingga memiliki jawaban yang valid. Dalam metode 
pembuktian ini dibutuhkan argumetasi yang valid dan terpercaya. Selanjutnya pada metode pemecahan 
masalah berbicara mengenai cara yang logis untuk menelaah sebuah permasalahan. Masalah dalam 
konteks matematika dapat berupa sebuah pertanyaan yang harus dijawab dan direspon, dimana pertanyaan 
ini menunjukkan adanya tantangan yang tidak dapat dipecahkanoleh suatu prosedur. 
1. Struktur logis dan matematika 

Kajian terhadap struktur logis dari matematika sebagai cakupan dari filsafat tertuang pada konsep 
dasar dari lahirnya makna terhadap logika itu sendiri. Logika juga menjadi bagian dari cabang ilmu filsafat. 
Peran penting dalam logika adalah sebagai sarana dalam memahami dan memaknai persoalan di bidang 
ilmu ekskata termasuk matematika dan ilmu-ilmu lainnya yang selanjutnya dipecahkan secara rasional. 
Logika pada dasarnya mengandalkan ketajaman dari penalaran dan pemikiran. Dalam konteks matematika, 
logika berkedudukan sebagai pemikiran logis mengenai pengetahuan matematika. (Parnabhhakti and Ulfa 
2020) mengemukakan bahwa struktur logika matematika merupakan sebuah struktur logis yang menjadi 
bagian dalam pengetahuan matematika. (Haryono 2014) mengungkapkan bahwa logika dan matematika 
memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, sehingga dapat dinamakan sebagai logika 
matematika. Berdasarkan paparan tersebut, maka logika dapat dikatakan sebagai bagian dari matematika 
sehingga landasan berpikir rasional dalam matematika dapat dikatakan sebagai wujud dari implementasi 
dari logika. Hal ini sejalan dengan paparan dari Haryono bahwa logika tergolong ke dalam konteks 
matematika murnia karena matematika juga merupakan sebuah logika yang sistematis. Paparan tersebut 
dapat mengantarkan pengertian khusus bahwa matematika merupakan pendekatan logika kepada metode 
ilmu ukur yang sering dikenal dengan logika simbolik. Haryono, menyebutkan bahwa logika dapat dibedakan 
menjadi beberapa golongan sesuai dengan sudut pandang dan kedudukannya. Penggolongan logika 
disajikan pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Penggolongan Logika Berdasarkan Kedudukannya. 
 

Selain penggolongan terhadap logika berdasarkan kedudukannya, (Haryono 2014) juga 
menyebutkan bahwa seiring perkembangan dan kemajuan zaman. Jenis logika juga berkembang sesuai 
dengan kebutuhan masing-masing seperti logika predikat, logika fuzzy yang digunakan dalam ilmu teknologi, 
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logika biner, logika himpunan dan lain sebagainya. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa logika menjadi 
satu kebutuhan dalam mengembangkan sebuah ilmu. Berkembangnya logika menempati bagiannya masing-
masing sesuai rumpun ilmu sehingga jelas peran dan fungsinya. Lebih lanjut Haryono juga menyebutkan 
bahwa ada beberapa aliran logika yang menjadi dasar dalam penggolongan dan berkembangnya logika itu 
sendiri. 

Logika matematika yang saat ini kita kenal merupakan bagian hasil dari pemikiran tokoh di atas yang 
mencari kebenaran berdasarkan rasionalisme terhadap fisikal maupun metafisikal.  
1. Relasi filsafat matematika dengan pembelajaran matematika  

Pembelajaran matematika merupakan sebuah sarana yang membantu manusia memahami hakikat, 
fungsi, dan kedudukan dari matematika serta pengaplikasiannya ke dalam konteks pemecahan masalah. 
Pembelajaran matematika juga menjadi jalan untuk peningkatan kemampuan matematis serta pemikiran 
yang rasional. Dalam konteks ini pembelajaran matematika sendiri merupakan sebuah metode yang 
digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Secara filsafat upaya ini termasuk dalam cakupan 
metodologi matematika. Penerapan pembelajaran matematika pada hakikatnya mencakup tiga alur utama 
yakni input, process, dan output. Pada tahapan input termuat di dalamnya perencanaan, persiapan, dan 
perancangan pembelajaran, sedangkan tahapan process terdiri dari implementasi dan observasi, 
selanjutnya pada tahapan output terdiri dari refleksi implementasi dan evaluasi ketercapaian sehingga 
diperoleh gambaran dari keberhasilan sebuah pembelajaran. Ketiga alur tersebut saling berkaitan satu 
dengan yang lain juga berkaitan dengan cakupan filsafat matematika. 

Relasi filsafat matematika dengan pembelajaran sekaligus menunjukkan peran dan kedudukan 
filsafat matematika dalam pembelajaran matematika. Secara umum, tahapan pembelajaran yang terdiri dari 
input, process, dan output menekankan bahwa pembelajaran sendiri merupakan sebuah proses. Dalam 
konteks matematika, proses pembelajaran yang demikian memerlukan perencaan yang matang. 
Pembelajaran matematika tidak hanya bertitik tolak pada penguasaan ataupun penyampaian materi semata 
namun secara mendalam perlu penguasaan terhadap bahan kajian, pemahaman akan hakikat dan tujuan 
dalam pembelajaran matematika, metode matematika, bahkan hingga ke rasionalisme matematika yang 
semuanya terangkum dalam filsafat matematika baik pada cakupan epistemologi, ontologi, metodologi, dan 
logika matematika. 

Proses pembelajaran matematika dipandang dari sisi epistemologi mengarahkan guru selaku 
pendidik untuk mampu menguasai ilmu pendidikan, bahan kajian matematika, konsep abstraksi matematika 
yang mana hal ini berkaitan dengan sebab akibat abstraksi matematika itu muncul. Dengan demikian, 
sebagai seorang guru kewajiban dalam penguasaan konsep dasar matematika serta kedalaman bahan 
kajian mutlak harus dikuasai oleh guru. Dalam hal ini, penguasaan terhadap bahan kajian menjadi salah satu 
kompetensi yang wajib dikuasi oleh seorang guru. Selanjutnya pada cakupan ontologi matematika, 
keterkaitan dalam pembelajaran terlihat melalui bagaimana upaya guru dalam mengaitkan konteks abstraksi 
dalam matematika ke realitas nyata. Pada konteks ini guru harus mampu membawa persoalan matematika 
ke dalam pembelajaran. (Puspaningtyas 2019) memaparkan bahwa penyelesaian soal matematika lebih 
tepat jika dikaitkan dengan konteks, lebih lanjut dijelaskan bahwa konteks ini sangat penting dalam proses 
pembelajaran karena dapat menjadi upaya dalam mengimplementasikan kemampuan matematika dalam 
kehidupan. Tidak semua jenis latihan soal yang diberikan guru dapat menjadi persoalan matematika, oleh 
karena itu guru perlu menguasai konsep persoalan matematika sehingga mencapai sasaran yang ditetapkan 
dalam pembelajaran matematika. (Muthia, Netriwati, and Sugiharta 2018) menjelaskan bahwa sasaran 
dalam pembelajaran matematika adalah menyiapkan siswa secara mental dan intelektualnya sebagai bekal 
hidup, dalam matematika juga siswa memperoleh pengatahuan secara sistematis. 
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Konteks berikutnya adalah cakupan metodologi matematika, yang mana dapat dipahami sebagai 
strategi pemecahan masalah maupun strategi penyampaian bahan kajian dalam matematika. Hal inilah yang 
perlu disampaikan guru pada siswa sehingga pola-pola pemikiran sesuai dengan metode matematika 
tersampaikan dengan baik. Logika matematika yang menjadi cakupan filsafat matematika juga memiliki 
peran yang penting dalam konteks pembelajaran matematika. Dalam hal ini pemikiran matematis dan 
penalaran rasionalisme tidak hanya wajib dimiliki oleh guru namun dapat diajarkan pada siswa sehingga 
dapat penalaran secara matematika dapat menjadi bekal bagi siswa yang dapat diimplementasikan tidak 
hanya di bangku belajar namun pada implementasi kehidupan sehari-hari. Penguasaan akan ilmu 
matematika juga diyakini berpengaruh terhadap perkembangan ilmu-ilmu lainnya termasuk ilmu humanistik. 
Pemahaman terhadap logika matematika mengantarkan pada pola-pola pemikiran yang sistematis, 
penalaran yang terarah serta rasionalitas yang mendasar. Ke empat cakupan dalam filsafat matematika 
menunjukkan peran dan fungsinya masing-masing di mana ke empatnya saling terkait satu dengan yang 
lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran tidak bisa lepas dan terpaut dengan 
filsafat matematika sebagai landasan dalam pengembangan ilmu matematika termasuk pada tahapan 
pengajarannya. Oleh sebab itu, maka pendidikan filsafat menjadi hal yang wajib diberikan pada jenjang 
pendidikan guru. Hal ini sejalan dengan pendapat yang diungkapkan oleh (Suyitno and Rochmad 2015) 
bahwa ilmu filsafat matematika penting untuk dipahami mahasiswa sebagai calon guru sehingga dapat 
menerapkan sebuah pembelajaran yang komprehensif. 
1. Problem matematika dipandang dari ruang lingkup filsafat matematika  

Problem pembelajaran matematika muncul ketika guru tidak mampu menyampaikan apa yang 
menjadi bahan kajian atau hanya mampu menyampaikan sedikit cakupan materi dalam artian penyampaian 
hanya berada pada lapisan terluar dari sebuah bahan kajian sehingga bagian inti dari konsep matematika 
tidak tersampaikan. Problem lainnya yang sering dialami guru adalah strategi penyampaian yang kurang 
tepat sehingga materi ajar tidak dapat dipahami dengan baik oleh siswa. Tidak dapat dipungkiri bahwa 
konteks matematika memiliki tingkat abstraksi yang tinggi. Hal inilah yang membuat pembelajaran 
matematika dipandang sulit oleh siswa baik di jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. (Saputra 
and Febriyanto 2019) mengungkapkan bahwa bilangan yang menjadi ciri dalam matematika adalah sesuatu 
yang abstrak karena bilangan hanya dapat dihayati atau dipikirkan saja. Oleh karena itu perlu ada simbol 
maupun lambang yang digunakan untuk mewakili bilangan tersebut. (Haryono 2014) memaparkan bahwa 
matematika merupakan suatu ilmu yang lebih banyak mengkaji kuantitas-kuantitas, bangun ruang, dan 
perubahan, serta ilmu yang menggunakan argumentasi logis dengan bantuan kaidah dan definisi dalam 
mencapai tujuan ataupun konsep yang baru. Dalam skala yang lebih kecil, banyak ditemui kesulitan dalam 
operasi hitung bilangan pada pembelajaran matematika baik dari jenjang pendidikan dasar, menengah, 
hingga tinggi. Problem-problem tersebut lebih berpusat pada penguasan bahan kajian dalam rumpun ilmu 
matematika. Di sisi lain banyak penelitian yang mengkaji mengenai kendala pemilihan strategi yang tepat 
dalam pembelajaran matematika. Seperti penelitian yang dilakukan oleh (Suyitno and Rochmad 2015; 
Pinahayu 2016; Purnamasari and Setiawan 2019; Suci and Taufina 2020) yang menunjukkan adanya upaya 
pemecahan problem dalam pembelajaran melalui pemilihan model. Penelitian-penelitian tersebut juga 
menunjukkan bahwa permasalahan terkait problem strategi mengajar telah terjadi dari beberapa tahun yang 
lalu hingga saat ini. 

Permasalahan yang timbul dalam proses pembelajaran dapat dikerucutkan menjadi 2 kelompok 
yakni dari kelompok guru dan siswa. Dari sisi guru seperti dijelaskan sebelumnya bahwa kendala bahkan 
kegagalan pembelajaran dapat dipicu karena kurangnya kompetensi guru. Konsep terkait filosofi matematika 
juga belum melekat pada guru sehingga guru memandang filsafat matematika dan proses pembelajaran 
sebagai suatu hal yang terpisah dan tidak terkait. Dari segi siswa, kesulitan utama adalah pemahaman 
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mengenai abstraksi matematika dan memahami konsep matematika yang tergolong abstrak ke hal-hal yang 
bersifat realistik. Hal ini dapat dipicu karena rendahnya kemampuan siswa sendiri atau bahkan kegagalan 
upaya guru dalam mengaitkan abstraksi matematika ke matematika realistik. (Nindarti, Suherman, and 
Anwar 2018) menyebutkan bahwa kunci dari kesuksesan dalam pembelajaran matematika terletak pada 
penguasaan konsep matematika oleh siswa. Di sisi lain tingkat kedalaman bahan kajian matematika juga 
menjadi kesulitan tersendiri. (Mahendrawan, Yanuarti, and Asmarawati 2021) memaparkan bahwa ilmu 
matematika memiliki kecenderungan dalam pembuktian. Berdasarkan hasil kajiannya dapat diketahui bahwa 
kebenaran matematika tergantung pada aksioma dan juga logika matematika. Jika pembuktian terhadap 
aksioma ataupun logika gagal maka hal tersebut dinyatakan sebagai bukan kebenaran dalam matematika. 
Hal ini dapat menjadi salah satu indikator yang membuat matematika sulit untuk dipahami.engajar telah 
terjadi dari beberapa tahun yang lalu hingga saat ini. 

 
 

KESIMPULAN  
Filsafat matematika merupakan refleksi terhadap ilmu matematika itu sendiri sekaligus mempertegas 

makna dari suatu kebenaran dalam matematika. Kedudukan dari filsafat matematika adalah sebagai sebuah 
upaya ataupun jalan dalam mengupas hakikat dari ilmu matematika itu sendiri. Cakupan dalam filsafat 
matematika dapat dikategorikan ke dalam empat cabang ilmu yakni epistemologi matematika, ontologi 
matematika, metodologi matematika, dan logika matematika. Ke empat cakupan tersebut saling terkait dan 
menyoroti bidang kajiannya masingmasing sehingga memiliki peran dan kedudukan yang jelas. Dalam 
perkembangannya, filsafat matematika tidak hanya berbicara dalam konteks struktur ilmu matematika saja 
melainkan peran sertanya terhadap perkembangan ilmu matematika, ilmu science dan ilmu sosial. Melalui 
penelaahan filsafat matematika dapat disebutkan bahwa matematika juga berkedudukan sebagai bahasa, 
bagian dari seni, serta mendorong perkembangan peradaban manusia. Dalam konteks pendidikan, filsafat 
matematika memiliki peran yang jelas di mana setiap cabang ilmu dalam filsafat matematika memiliki 
kontribusi yang tegas dalam pembelajaran. Ditinjau dari filsafat matematika, pelaksanaan pembelajaran yang 
terdiri dari input, process, dan output tidak bisa lepas dari peran dan kedudukan filsafat matematika. Kendala 
dalam pelaksanaan pembelajaran dapat diakibatkan karena tidak tersambungnya peran dari ilmu filsafat 
matematika dalam proses pembelajaran. 

 
 
REKOMENDASI 

Penguasaan akan konsep filsafat matematika baik pada cakupan epistemologi, ontologi, metodologi, 
dan logika matematika sangat diperlukan sehingga guru dapat menyadari kedudukan dan makna dari intisari 
matematika. Hal ini juga akan memberikan arahan dalam proses pembelajaran sehingga dapat tercipta 
pembelajaran yang komprehensif 
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ABSTRAK 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh minimnya penggunaan media pembelajaran dan masih menggunakan metode konfensional 
yang mengakibatkan kepada minat belajar siswa. Maka, peneliti mengembangkan media pembelajaran interaktif Articulate 
Storyline yang tepat untuk menarik minat belajar siswa dalam mata pelajaran matematika. Penelitian ini mempergunakan R&D 
dengan model pengembangan ADDIE. Peneliti memakai sampel siswa kelas XI MIPA 1 SMA Negeri 13 Kabupaten Tangerang 
sebanyak 32 orang dengan teknik pengumpulan data observasi, kuesioner dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik 
analisis deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian membuktikan bahwasannya media pembelajaran yang dikembangkan layak 
dititerapkan. Terlihat dari nilai rata-rata  validasi ahli materi ditinjau berdasarkan kesesuaian materi dan kesesuaian bahasa yaitu 
sebesar 97,5% sementara itu nilai rata- rata validasi ahli media ditinjau berdasarkan aspek penampilan, video, audio, animasi, dan 
pemakaian bahasa yaitu  sebesar 68,75%. Hasil pemanfaatan media pembelajaran interaktif Articulate Storyline terbukti bisa 
menambah minat belajar siswa, hal ini terlihat berdasar hasil pengukuran pengembangan minat belajar siswa dengan 
pengujian  N-gain diperoleh hasil sebesar 0,72 yang tercantum pada kategori tinggi sebagai kriteria faktor keuntungan yang 
ditentukan.  Sesuai hasil penelitian bisa ditarik kesimpulan bahwa media pembelajaran interaktif Articulate Storyline, tepat guna 
menarik minat belajar siswa. Sehingga, dapat diberikan saran bahwa media pembelajaran interaktif Articulate Storyline dapat 
menjadi pilihan media pembelajaran yang bisa menambah minat belajar siswa. 
 
Kata Kunci:  Articulate Storyline, Matematika, Media Pembelajaran Interaktif, Minat Belajar, Pengembangan. 
 

 
PENDAHULUAN 

Pendidikan sangat krusial untuk keberadaan manusia. Pendidikan dapat mengubah siswa menjadi 
individu yang positif dan mempengaruhi siswa untuk beradaptasi dengan lingkungan. (Nurkholis, 2013) 
berpendapat bahwasanya pendidikan merupakan langkah membimbing anak sejak lahir guna mencapai 
kedewasaan, rohani, jasmani pada interaksi lingkungan dan alam. Menurut (Wulandari & Eripudin, 2018) 
pendidikan memiliki peranan sangat utama pada proses meningkatkan mutu sumber daya manusia. 
Pada dunia pendidikan minat belajar sangat berpengaruh, karena minat adalah kecenderungan hati terhadap 
sesuatu, yaitu dengan memberikan kekuatan motivasi siswa untuk belajar. Minat adalah faktor yang memiliki 
pengaruh besar terhadap keberhasilan belajar (Susanto, 2013). Menurut (Lestari, 2015) minat belajar sangat 
dibutuhkan oleh siswa dalam terciptanya pembelajaran yang efektif. 

Menurut (Silalahi, 2020) media pembelajaran ialah salah satu bagian dari pembelajaran dan tidak 
dapat terpisahkan dengan proses pembelajaran (Hasan et al., 2021) menganggap media pembelajaran 
sebagai alat yang dipakai pendidik guna mendukung kesuksesan proses pembelajaran maupun 
memunculkan minat belajar siswa. 

Dengan bantuan media pembelajaran dapat meningkatkan minat siswa guna mengikuti 
pembelajaran, Dengan memanfaatkan media pembelajaran, guru tidak perlu menerangkan berulang- ulang 
kali dan waktu penjelasan materi jadi lebih cepat. Terlebih lagi pembelajaran matematika karena matematika 
adalah salah satu pembelajaran yang dianggap sulit bagi siswa dan untuk memahami materi matematika 
cukup susah, sehingga guru perlu menjelaskan berulangkali. Banyak siswa atau pelajar yang masih menilai 
matematika adalah mata pelajaran yang sulit, maka guru harus bisa mengemas pembelajaran matematika 
semenarik mungkin sehingga bisa memunculkan minat belajar siswa. 
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Terdapat beberapa media pembelajaran yang dipergunakan atau diperkenalkan dalam proses 
pembelajaran, salah satunya yaitu Articulate Storyline. Articulate Storyline adalah media pembelajaran 
interaktif dengan tampilan maupun nuansa sederhana mirip dengan MS PowerPoint. Aplikasi Articulate 
Storyline adalah software yang menyediakan beberapa fitur misal gabungan gambar, teks, animasi, audio, 
video, yang hampir sama dengan MS PowerPoint (Indriani, Artika & Ningtias, 2021). Pada penelitian 
(Rafmana et al., 2018) membuktikan jika media interaktif memakai Articulate Storyline dikatakan praktis, 
efisien, maupun memiliki dampak potensial guna menambah minat belajar siswa. 

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka perlu adanya pengembangan media pembelajaran 
interaktif Articulate Storyline dalam mata pelajaran matematika selaku upaya guna meningkatkan minat 
belajar siswa. Dengan pengembangan ini, penulis berharap dapat bermanfaat dan membantu guru dalam 
menyampaikan materi dan sebagai rujukan pemilihan media pembelajaran interaktif yang cocok serta tepat 
dengan keperluan siswa dan memudahkan siswa untuk menerima materi dan bisa menambah minat belajar 
siswa pada kegiatan belajar mengajar. 
 
METODE PENELITIAN  

Metode yang digunakan yaitu R&D (Research and Development) dengan model pengembangan 
ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation). Dalam tahap Analysis pada penelitian 
ini ditemukan suatu masalah yaitu minat belajar siswa yang rendah dan salah satu solusi permasalahan 
tersebut yaitu dengan pembuatan suatu produk media pembelajaran Articulate Storyline. Pada tahap Design 
peneliti telah menemukan sebuah solusi dengan mengembangkan suatu produk media pembelajaran 
interaktif. Pada tahap ini dilakukan mengembangkan dengan membuat garis besar isi media yang mencakup 
pejabaran materi dan penyajian media pembelajaran. 

Pada tahapan Development, dilaksanakan validasi kelayakan oleh para ahli sebelum langsung 
diterapkan pada pembelajaran. Setelah produk melalui proses pengecekan dan validasi, kemudian 
melakukan Implementation media pembelajaran dengan bentuk one-group pretest-posttest design 
(Sugiyono, 2020).  Tahapan Evaluation, yaitu pengevaluasian produk media pembelajaran yang sudah 
dikembangkan, dengan cara melakukan klasifikasi minat belajar siswa dalam mata pelajaran matematika. 
Peneliti akan berfokus kepada peningkatan minat belajar dengan dilakukan analisis hasil pretest dan posttest 
melalui siswa menggunakan pengujian N-gain. 

Subjek penelitian adalah siswa SMAN 13 Kabupaten Tangerang kelas XI MIPA 1. Kelas tersebut 
dipilih karena adanya rekomendasi dari guru bidang matematika, selain itu kelas XI MIPA 1 dianggap menjadi 
kelas yang memiliki kesulitan untuk fokus saat pembelajaran berlangsung. Teknik pengumpulan data 
menggunakan observasi, kuesioner, dan dokumentasi. Observasi non partisipan terstruktur dilakukan di 
SMA Negeri 13 Kabupaten Tangerang. Kuesioner akan diberikan kepada ahli materi untuk mengetahui 
kelayakan materi, ahli media untuk mengetahui kelayakan desain media, dan siswa untuk mengukur minat 
belajar siswa dalam proses belajar mengajar dengan menggunakan media pembelajaran interaktif. 
Dokumentasi yang diperoleh yaitu buku sumber belajar, daftar nama siswa serta pengambilan foto. Teknik 
analisis data menggunakan teknik analisis data deskriptif kuantitatif yang diperoleh dari kuesioner yang 
berbentuk deskriptif, kemudian dikuantitatifkan dan mendapatkan hasil berupa presentase.  

 
Tabel 1. Range presentase kretase kreteria kualiteria kualitatatif 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian diaksanakan di SMA Negeri 13 Kabupaten Tangerang terhadap siswa kelas XI MIPA 1 
mata pelajaran matematika materi polinomial memakai pendekatan Research and Development model 
ADDIE. Berdasarkan informasi yang di dapatkan pada tahap Analysis, siswa SMA Negeri 13 Kabupaten 
Tangerang kelas XI MIPA 1 mempunyai minat belajar yang terbilang cukup rendah terutama pada mata 
pelajaran matematika, dilihat dari perlakuan siswa saat proses pembelajaran berlangsung yaitu siswa terlihat 
jenuh dan tidak memperhatikan pembelajaran. Pada akhirnya peneliti memutuskan untuk mengembangkan 
media pembelajaran Articulate Storyline yang bertujuan guna membangkitkan minat belajar pada kegiatan 
belajar mengajar dalam kelas, disamping itu bisa tercapainya tujuan pembelajaran yang maksimal. 

Tahap kedua merupakan tahap Design yang merupakan langkah persiapan dalam membuat media 
pembelajaran yang didasari pada langkah analisis yang dicoba sebelumnya. Pada langkah ini dilakukan 
mengembangkan dengan membuat garis besar isi media yang mencakup pemaparan materi serta penyajian 
media pembelajaran interaktif Articulate Storyline, yang setelah itu dibuat dalam bentuk flowchart serta 
naskah media. 

Selanjutnya tahap Development, tahapan produksi media pembelajaran Articulate Storyline. Pada 
tahap Development terdiri dari tahap praproduksi, produksi serta pascaproduksi. Pada tahap praproduksi 
yaitu mempersiapkan alat maupun bahan untuk melaksanakan pengembangan produk. Alat dan bahan yang 
diperlukan guna memproduksi media pembelajaran yaitu seperangkat komputer/laptop dan software 
Articulate Storyline. Selain itu, software pendukung lainnya adalah Snipping Tool dan Canva sebagai edit 
gambar, serta KineMaster sebagai pengolah video. Kemudian, tahap produksi melakukan pengembangan 
produk media pembelajaran interaktif berdasar rancangan. naskah media yang  sudah disusun sebelumnya. 
Pengembangan dilakukan dengan membuat media pelengkap yang dimasukan dalam software Articulate 
Storyline seperti materi pembelajaran, gambar, background, icon.menu, dan video pendukung materi 
pembelajaran, kemudian dikembangkan menjadi media pembelajaran interaktif. Terakhir tahap 
pascaproduksi yaitu melaksanakan pengecekan produk media pembelajaran dan mengevaluasinya. 
Pengecekan dilihat berdasarkan kelengkapan materi, kesempurnaan video dan gambar, ketepatan bahasa 
yang di gunakan, serta ketetapan reaksi tombol. 

Aktivitas utama pada tahapan pasca-produksi yaitu melakukan validasi pada media.pembelajaran 
Articulate Storyline. Validator terdiri dari ahli media dan ahli materi. Ahli media memberikan persentase 
sejumlah 68,75% ditinjau dari aspek desain penampilan, aspek video, aspek audio, aspek pemakaian 
bahasa, aspek animasi dengan kategori layak. 

 
Tabel 2. Hasil validasi ahli media 

Aspek Ahli Media Skor maks Presentase Kelayakan 

Desain Tampilan 22 40 68,75% Layak 
Audio 6 8 75% Layak 
Video 8 12 66,67% Layak 
Animasi 12 16 75% Layak 
Penggunaan Bahasa 7 12 58,33% Cukup Layak 
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 Rata-rata 68,75% Layak 

 
Ahli materi untuk menilai apakah konten yang disajikan dalam media pembelajaran Articulate 

Storyline telah selaras dengan indikator pembelajaran dan ahli media mengevaluasi kelayakan penggunaan 
media pembelajaran Articulate Storyline. Ahli materi memberikan persentase sebesar 97,5% ditinjau dari 
aspek keselarasan materi serta aspek keselarasan bahasa dengan kategori sangat layak. 

 
Tabel 3. Hasil validasi ahli materi 

Aspek Ahli Materi Skor maks Presentase Kelayakan 

Kesesuaian Materi 27 28 96,42% Sangat Layak 
Kesesuaian Bahasa 12 12 100% Sangat Layak 
Rata-rata 97,50% Sangat Layak 

 
Tahap selanjutnya adalah tahap Implementation. Media pembelajaran Articulate Storyline digunakan 

dalam mata pelajaran matematika materi polinomial. Pada tahap ini dilakukan pengukuran minat belajar 
siswa menggunakan desain penelitian one group pretest-posttest design. Pada tahap awal, siswa akan diberi 
pretest berupa kuesioner yang bertujuan mengetahui minat awal siswa pada pembelajaran matematika 
peminatan sebelum menggunakan media pembelajaran Articulate Storyline. Pretest yang diberikan siswa 
berupa kuesioner dengan 20 butir pernyataan dengan 4 pilihan jawaban di setiap pernyataan. Kemudian 
tahap selanjutnya yaitu perlakuan, sarana pembelajaran sudah menerapkan media pembelajaran Articulate 
Storyline pada laptop atau handphone. Saat berlangsungnya pembelajaran, sebagai awal kegiatan siswa 
diberi sedikit penjelasan materi, setelah itu siswa diawasi oleh guru dalam menggunakan media 
pembelajaran. Tahap terakhir, memberikan posttest berupa kuesioner kepada siswa yang bertujuan untuk 
mengukur peningkatan minat belajar siswa pada mata pelajaran matematika materi polinomial.  Posttest 
yang diberikan siswa berupa kuesioner dengan 20 butir pernyataan dengan 4 pilihan jawaban di setiap 
pernyataan. 

Tahapan Evaluation, yaitu melakukan pengevaluasian produk media pembelajaran yang sudah 
dikembangkan sebelumnya, dengan cara melakukan klasifikasi terhadap minat belajar siswa dalam mata 
pelajaran matematika  materi  polinomial. Perkembangan minat belajar diukur secara memberi 
kuesioner  pada siswa, sesudahnya menganalisis data yang telah didapatkan. Kuesioner minat belajar 
diberikan kepada siswa SMAN 13 Kabupaten Tangerang kelas XI MIPA 1 sebanyak 32 siswa. Berlandaskan 
hasil pemakaian media pembelajaran Articulate Storyline didapatkan hasil perindikator. 
 

 
 
 
 
 

Tabel 4. Uji N-gain per-Indikator 

Indikator 
Pre 
test 

Post 
test 

Nilai 
Maks 

Uji N-
gain 

Kategori 

Antuisme siswa untuk mengikuti pembelajaran 10.88 17.75 20 0,76 Tinggi 

Persiapan siswa untuk mengikuti pelajaran 8.78 10.72 12 0,61 Sedang 

Persiapan siswa untuk mengerjakan tugas dan tanya 
jawab 

8.38 13.31 16 0,66 Sedang 
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Apresiasi siswa pada kegiatan pembelajaran 5.66 10.31 12 0,73 Tinggi 

Ketertarikan siswa pada materi pembelajaran 7.44 11.03 12 0,80 Tinggi 

Reaksi siswa dalam menghadapi permasalahan yang 
terdapat dalam pembelajaran 

4.59 7.19 8 0,77 Tinggi 

 
Berdasarkan tabel terdapat peningkatan minat belajar siswa yang diuraikan perindikator dengan 

kategori yang berbeda. Antuisme siswa dalam mengikuti pelajaran setelah penggunaan media tergolong 
tinggi dengan nilai 0,76, nilai kesiapan siswa dalam mengikuti pelajaran yaitu 0,61 tergolong kategori sedang, 
nilai kesiapan siswa dalam mengerjakan tugas dan tanya jawab yaitu 0,66 tergolong kategori sedang, nilai 
apresiasi siswa terkait kegiatan dalam belajar yaitu 0,73 tergolong kategori tinggi, nilai ketertarikan siswa 
dalam pembelajaran yaitu 0,80 tergolong kategori tinggi, dan nilai siswa mengalami peningkatan terhadap 
reaksi dalam menghadapi permasalahan pembelajaran yaitu 0,77 tergolong kategori tinggi. 

Pengukuran yang dipakai guna memahami perkembangan minat belajar siswa yaitu 
mempergunakan pengujian N-gain. Di bawah merupakan rerata hasil pengukuran minat belajar oleh siswa. 
 

Tabel 5. Uji N-gain 

Keteterangan Nilai 

Rerata pretest 45.72 
Rerata prosttest 70.31 

Nilai Maks 80 

 
Tabel 5. menunjukan nilai rerata minat belajar siswa sebelum  maupun setelah pemakaian media 
pembelajaran Articulate Storyline. Rerata sebelum pemakaian media yaitu 45.72 serta mengalami 
peningkatan sesudah mempergunakan media yaitu mencapai 70.31. Hasil pengujian N-gain mendapatkan 
nilai sebesar 0.72 yang dikategorikan cukup tinggi. Dari hasil data tersebut menunjukan bahwa penggunaan 
media pembelajaran Articulate Storyline memiliki pengaruh dalam meningkatan minat belajar yang tergolong 
tinggi. Dari hasil itu, pengembangan media pembelajaran Articulate Storyline terbukti mampu 
mengembangkan minat belajar siswa dan lebih memperhatikan pembelajaran yang tengah dilaksanakan 
maka kegiatan belajar mengajar berlangsung efektif dan kondusif. Hal tersebut selaras dengan pendapat 
Usman (2003) dalam (Rasam & Sari, 2018) bahwasanya suasana pembelajaran yang efektif yaitu ada 
perhatian dan minat siswa saat belajar. Berdasar hasil  pengembangan media pembelajaran Articulate 
Storyline pada mata pelajaran matematika materi polinomial dinilai berhasil dilakukan pengembangan 
menjadi media pembelajaran interaktif, sebab media pelajaran dikemas sesuai rancangan. 

 
KESIMPULAN  

Berlandaskan hasil penelitian diperoleh kesimpulan yaitu: 
1. Media pembelajaran Articulate Storyline dikembangkan dengan model pengembangan ADDIE yang 

dilatarbelakangi oleh rendahnya minat belajar siswa dalam mata pembelajaran matematika. Perihal 
ini terjadi karena rendahnya pemanfaatan media pembelajaran di dalam kelas dan guru hanya 
memakai metode konvensional akibatnya siswa merasa jenuh serta 

2. kurang tertarik untuk belajar, akhirnya siswa kurang mencermati materi yang tengah dipahami 
maupun proses pembelajaran kurang maksimal. 

3. Media pembelajaran Articulate Storyline dinilai layak diterapkan pada kegiatan proses pembelajaran 
dalam kelas,  karena media pembelajaran Articulate Storyline sudah melalui tahapan 
pengembangan selaras dengan prosedur dan telah divalidasi para ahli. Skor validasi yang 
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didapatkan ahli media yaitu sebesar 68,75%, sedangkan skor validasi yang  didapatkan diperoleh 
ahli matri yaitu sebesar  97,5%. Berdasarkan skor persentase tersebut, media pembelajaran 
Articulate Storyline masuk kategori sangat layak. 

4. Pemakaian media pembelajaran Articulate Storyline berhasil menambah minat belajar siswa dalam 
pembelajaran matematika. Hal tersebut bisa diamati berdasar hasil kuesioner minat belajar yang 
diberikan pada siswa bernilai N-gain sejumlah 0.72 yang bila dimasukan pada kategori faktor gain 
termasuk kategori tinggi. 
Berdasarkan simpulan penelitian dan pengembangan yang sudah dilakukan pada media 

pembelajaran Articulate Storyline, maka disarankan untuk mengoptimalkan proses pembelajaran perlu 
memperguakan media pembelajaran, karena media pembelajaran pada dasarnya bisa membantu siswa 
menerima materi pembelajaran dengan jelas, dan bisa memunculkan kondisi belajar yang menarik dan 
menyenangkan, sehingga siswa memiliki minat belajar yang kuat dan diharapkan media pembelajaran 
Articulate Storyline dapat dipakai untuk proses pembelajaran pada mata pelajaran matematika.  
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ABSTRAK 
Dalam pembelajaran matematika perlu menggunakan model pembelajaran yang kreatif. Model pembelajaran Flipped Classroom 
sangat direkomendasikan. Perpaduan online dan offline dapat memaksimalkan kegiatan belajar mengajar sehingga tujuan 
pembelajaran tersampaikan. Waktu di rumah untuk memahami materi pembelajaran, waktu kelas digunakan untuk menyelesaikan 
diskusi kelompok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran Flipped Classroom terhadap 
pembelajaran matematika dengan menggunakan desain Meta-Analysis. Meta-Analisis adalah metode statistik yang menggunakan 
hasil penelitian dari dua atau lebih penelitian dengan menggabungkan, menganalisis dan mensintesis menggunakan ukuran efek 
studi untuk mendapatkan kesimpulan umum. Dari artikel yang didapat melalui Google Scholer, sinta.kemdikbud.go.id, Garuda 
Portal dan Eric dengan ditemukannya sinta 1 sampai sinta 5 didapatkan 13 artikel, hasil kriteria inklusi didapatkan 13 artikel, yang 
terpilih hanya 5 artikel. Artikel-artikel yang terpilih kemudian dianalisis. Hasil akhir diperoleh setelah dilakukan pengelompokan 
sesuai dengan karakteristik penelitian. Model pembelajaran Flipped Classroom dipengaruhi oleh semua karakteristik studi, baik 
itu Tahun Penelitian, Jenjang Pendidikan, atau Studi Dasar. Dapat disimpulkan model pembelajaran Flipped Classroom efektif 
digunakan dalam pembelajaran matematika. 
 

Kata Kunci:  Flipped Classroom, Meta Analisis, Pembelajaran matematika 

 
 
PENDAHULUAN 

Guru sebagai sumber serta pusat informasi dalam kegiatan belajar, sedemikian sehingga dalam 
penyampaian pembelajarannya harus dikemas menjadi menarik (Noor, 2014) . Guru juga harus mampu 
memanfaatkan perkembangan teknologi serta menggunakan model pembelajaran yang mengarahkan siswa 
aktif (Rahmawati & Juandi, 2022). Model pembelajaran Flipped Classroom sangat sesuai untuk diterapkan. 
Dengan memanfaatkan waktu pembelajaran dirumah tidak hanya di sekolah. Model pembelajaran flipped 
classroom merupakan proses belajar yang seharusnya disekolah dilakukan di rumah, seperti memahami 
materi pembelajaran. Serta biasanya tugas atau projek yang biasanya di jadikan Pekerjaan Rumah kini di 
lakukan di sekolah. Roehl et al (2013) dan Trucker (2012) melakukan penelitian dan memaknai Flipped 
Classroom merupakan pembelajaran dengan waktu dikelas dimanfaatkan untuk menyelesaikan tugas 
diskusi. berbentuk permasalahan, memanfaatkan konsep yang sudah dipahami siswa serta dilakukan 
dengan kerja sama kelompok. Dalam memahami materi siswa bisa bekerja sama dengan guru secara pribadi 
menggunakan fasilitas dan arahan yang sudah disediakan oleh guru (Mirlanda et al., 2019) Kelebihan 
menggunakan Model Pembelajaran Flipped Classroom yaitu (1)mengajarkan siswa mandiri belajar dirumah 
sebelum kegiatan pembelajaran dikelas; (2) siswa bisa memahami materi pelajaran sesuai kondisi  dan 
suasana yang menurutnya nyaman tidak terjadwal seperti disekolah; (3) siswa diperhatikan penuh oleh guru; 
(4) siswa bisa mengeksplorasi berbagai konten/media  untuk belajar (5) memudahkan guru dalam 
menyampaikan materi tiidak perlu diulang misalnya dalam bentuk video (6) guru hanya menjelaskan materi 
yang dianggap sulit bagi siswa (7) memberikan motivasi bagi guru karena menyiapkan bahan ajar berupa 
konten video maupun aplikasi lainnya sehingga pembelajaran terencana(8) membuat guru lebih kreatif dalam 
menyajikan materi (9) interaksi guru dan siswa menjadi aktif karena tidak hanya berkomunikasi di kelas tetapi 
dirumah saat penyampain materi via online. Dalam mengaplikasikan model pembelajaran Flipped Classroom 
juga memiliki kelemahan diantaranya yaitu: (1) masih ada siswa, guru atau sekolah yang tidak memiliki 
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perangkat teknologi; (2) bagi siswa yang tidak sesuai dengan cara belajar melalui video menjadi sulit 
dipahami; (3) guru harus memotivasi siswa untuk belajar mandiri dirumah; (4) bagi guru membutuhkan waktu 
lebih lama untuk membuat materi berbentuk video (Heni Wulandari, 2017).  

Tahapan melaksanakan model pembelajaran Flipped Classroom terbagi dua yaitu persiapan dan 
pelaksanaan. Tahap persiapan yaitu: (1) Menyiapkan materi pembelajaran, menyesuaikan indikator serta 
mempersiapkan media yang akan digunakan; (2) Menyesuaikan bahan belajar dan membuat panduan 
pembelajaran; (3) Guru memberikan materi untuk di pelajari dirumah; (4) Peserta didik belajar mandiri diluar 
jam pelajaran. Tahap pelaksanaan yaitu: (1) siswa diarahkan mempelajari materi yang dikirim via online; (2) 
Jika siswa ada yang tidak dimengerti dipersilahkan bertanya melalui chat atau kolom komentar yang sudah 
disediakan; (3) saat dikelas siswa mendiskusikan dengan temannya permasalahan atau projek yang sudah 
diberikan guru; (4) Mempresentasikan serta menanggapi hasil diskusi; (5) siswa melakukan evaluasi 
pembelajaran bisa berupa Latihan soal; (6)Guru mengawasi jalannya diskusi; (7) Guru memberikan masukan 
atau meluruskan saat siswa melakukan presentasi dan apabila ada yang belum dipahami; (8) Guru 
memberikan evaluasi pembelajaran (Pembelajaran & Classroom, 2016) 

Matematika dijadikan mata pelajaran yang wajib di pelajari, mulai dari sekolah dasar sampai 
perguruan tinggi. Bahkan disetiap sisi kehidupan selalu menggunakan matematika. Seperti aktivitas jual beli, 
sampai pengkodean pada komputer menggunakan matematika. Tujuan dipelajari matematika untuk 
mengarahkan siswa bisa mengikuti perkembangan jaman (MZ, 2013). Matematika sangat penting serta 
dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yaitu: (1) 
matematika dapat dipakai diberbagai sisi kehidupan manusia; (2) semua mata pelajaran memerlukan 
keterampilan matematika yang bersesuaian dengan masing-masing pelajarannya; (3) matematika juga 
sebagai sarana berkomunikasi yang singkat dan jelas; (4) matematika bisa dimanfaatkan untuk penyajian 
informasi; (5)mampu berpikir teliti dan logis; (6) Ketika menyelesaikan permasalahan yang menantang dapat 
memberikan rasa kepuasan tersendiri (Yufri Anggraini, 2021).  

Setiap proses pembelajaran capaiannya adalah tersampaikannya semua tujuan pembelajaran 
dengan tuntas dan sejalan dengan tujuan pembelajarannya. Khususnya dalam pelajaran matematika yang 
wajib dipelajari. Tujuan dalam mempelajari matematika yaitu komunikasi matematika, belajar untuk bernalar, 
memecahkan masalah, mengasosiasikan ide, mampu mengembangkan sikap positif dalam 
matematika Penggunaan model pembelajaran diperlukan karena Sebagian siswa menganggap matematika 
itu sulit dan abstrak (Marfu, 2022). Permendikbud No.104 tahun 2014 pembelajaran merupakan interaksi 
antara Guru dan siswa dengan adanya sumber belajar di suatu lingkungan belajar. Serta menurut 
permendiknas menyatakan kemampuan dalam pelajaran matematika untuk jenjang Sekolah Menengah 
Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah yaitu:  kemampuan pemahaman konsep, pemecahan 
masalah, penalaran, komunikasi, serta kegunaan matematika. Kemampuan itu disebut Kemampuan 
Matematis yang dirumuskan oleh NCTM (National Council of Teachers of Mathematics) yaitu kemampuan 
pemecahan masalah, penalaran, berkomunikasi, membuat koneksi dan penyajian (Supriyadi et al., 2017). 

Dari pemaparan diatas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik studi pengaruh model 
pembelajaran Flipped Classroom terhadap pembelajaran matematika, maka dipilih studi Meta-Analisis. 
matematika merupakan satu kesatuan yaitu kemampuan matematis, maka peneliti tidak membatasi studi 
primer dalam penelitian Meta-Analisis ini. Studi primer ini sesuai dengan kemampuan matematis yang 
disebutkan diatas sesuai yang dirumuskan oleh NCTM. 
 
METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan desain Meta-Analisis. Meta-analisis merupakan metode statistik yang 
menggunakan hasil penelitian dua atau lebih studi dengan cara menggabungkan, menganalisis dan 
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mensintesis dengan menggunakan ukuran efek studi sehingga diperoleh kesimpulan umum (Putri et al., 
2022). Tahapan yang harus dilakukan dalam Meta-Analisis yaitu (1) menentukan kriteria inklusi studi yang 
akan dianalisis (2) mengumpulkan data empiris lalu pengkodean variabel (3) analisis statistic (Paloloang et 
al., 2020). Penelitian ini mengumpulkan jurnal Nasional maupun Internasional tentang model pembelajaran 
Flipped Classroom dalam pembelajaran matematika yang di teliti di Indonesia. Menentukan tema yang akan 
di analisis, lalu mencari jurnal dengan kata kunci “Flipped Classroom Pembelajaran Matematika” yang 
bersinta 1 sampai sinta 5 menggunakan Google Scholer, sinta.kemdikbud.go.id, Portal Garuda dan Eric. 
Untuk membatasi jurnal supaya sesuai dengan yang akan dianalisis pencarian menggunakan kata kunci 
“Pendidikan Matematika, Matematics Education, Pembelajaran Matematika, Pengajaran Matematika dan 
Didaktik Matematika”. Menentukan kriteria inklusi mulai dari Model Pembelajaran pada kelas eksperimen 
menggunakan Model pembelajaran  Flipped Classroom. Jenjang Pendidikan SD, SMP dan SMA sederajat. 
Tahun publikasi studi mulai tahun 2012 sampai tahun 2022. Hasil studi primer yang di dapat Kemampuan 
Penalaran Matematis, Pemahaman Konsep, Multimedia Flip Book dan Literasi Matematis. Jenis penelitian 
Kuasi Eksperimen dengan desain penelitian randomized control group pretest-posttest design, randomized 
control group posttest only design, nonequivalent qroup pretest-posttest design, dan nonequivalent qroup 
design posttest only. Data statistik meliputi ukuran sampel, rata-rata, dan standar deviasi. Hasil dari kriteria 
inklusi didapat 13 artikel, hanya 5 artikel terseleksi. 

Setelah melakukan kriteria inklusi lalu dilakukan pengkodean. Tahun penelitian 2018-2019 dan 
2020-2021. Jenjang pendidikan  SMP dan SMA/SMK/MA. Studi primer Kemampuan Penalaran Matematis, 
Pemahaman Konsep, Multimedia Flip Book dan Literasi Matematis.  

Analisis statistic dengan menentukan ukuran efek. Klasifikasi ukuran efek yang dipakai adalah 
menurut Cohen: 

Table 1 Interpretasi Efek Size Cohen 

ES INTERPRETASI 

0 ≤ ES ≤ 0,20 Efek lemah 

0,20 < ES ≤ 0,50 Efek sederhana 

0,50 < ES ≤ 1,00 Efek sedang 

ES > 1,00 Efek kuat 

 
            Menurut Hedges dalam (Putri et al., 2022) setelah menghitung ukuran efek lalu melakukan uji 

homogenitas menggunakan p-value dan Q-statistic. Jika p-value  distribusi ukuran efek 

studi primer bersifat heterogen menggunakan efek acak. Jika p-value  distribusi ukuran 
efek studi primer bersifat homogen menggunakan efek tetap. Selanjutnya perlu digunakan Fail-Safe N 
(FSN) Rosenthal untuk membantu menentukan apakah terdapat kemungkinan bias publikasi atau tidak 
(Paloloang et al., 2020). Jika tidak terdapat bias publikasi, maka penulis dapat melanjutkan proses analisis. 
Dengan menggunakan model analisis yang telah ditentukan sebelumnya, penulis dapat melakukan uji 
hipotesis nol. Jika p-value < 0,05, maka hipotesis nol diterima yaitu penerapan model pembelajaran Flipped 
Classroom memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pembelajaran matematika dibandingkan Model 
Pembelajaran Konvensional.  Jika analisis yang digunakan adalah model efek random berarti terdapat 
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perbedaan pada karakteristik studi, maka dapat melakukan analisis terhadap karakteristik studi tersebut 
dan kemudian menginterpretasikan hasil analisisnya. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tujuan dari penelitian Meta-Analisis ini adalah untuk mengetahui ukuran efek gabungan penerapan 
Model Pembelajaran Flipped Classroom terhadap pembelajaran matematika, sehingga diperoleh hasil 
tentang pengaruh Model Pembelajaran Flipped Classroom terhadap pembelajaran matematika. Daftar studi 
yang digunakan dalam Meta-Analisis disajikan dalam tabel 2. 

Table 2. Studi yang Digunakan dalam Meta-Analisis 

Kode 
Studi 

Judul Studi Nama Jurnal/Prosiding 

Studi 1 Pengaruh Pembelajaran Flipped Classroom 
terhadap Kemampuan Penalaran Matematis 
Ditinjau dari Gaya Kognitif Siswa 

Jurnal Pendidikan Matematika: Prima 

Studi 2 The Effect of The Use of Multimedia Flip Book With 
the Flipped Classroom Approach in Vocational 
School 

Jurnal of: Education Technologi 

Studi 3 Efektivitas Model Flipped Classroom 
Menggunakan Video Pembelajaran Matematika 
terhadap Pemahaman Konsep  

Jurnal Matematika: DESIMAL 

Studi 4 Pembelajaran Flipped Classroom Berpendekatan 
Matematika Realistik untuk Mendukung Literasi 
Matematis Siswa 

Jurnal Karya Pendidikan  Matematika 
Universitas Muhammadiyah Semarang 

Studi 5 Upaya Meningkatkan Kemampuan Pemahaman 
Konsep Matematis Siswa Kelas vii SMP Melalui 
Model Flipped Classroom 

MAJU: Jurnal Ilmiah Pendidikan 
Matematika 

 
Analisis kuantitatif dilakukan menggunakan bantuan website Meta-mar (Free Online Meta-Analysis 

Service) diperoleh efek studi, standar error dan interval kepercayaan masing-masing studi berdasarkan 

standardized mean difference yaitu Hedges’s 𝑔 yang disajikan pada Tabel 3. 

Table 3. Ukuran Efek, Interpretasi Ukuran Efek, Standar Error dan Interval Kepercayaan Setiap Studi 

Kode 
Studi 

Penulis 
Tahun 

Publikasi 
Ukuran 

Efek 
Interpretasi 
Ukuran Efek 

SE 

Interval 
Kepercayaan 

Batas 
Bawah 

Batas 
Atas 

Studi 1 Ela Priastuti 
Mirlanda, dkk 

2020 2,035 Kuat 0,338 1,372 2,698 

Studi 2 Rahmi oktariana, 
dkk 

2021 0,464 Sederhana 0,304 -0,131 1,059 

Studi 3 Arif &Mujib  2018 0,042 Lemah 0,258 0,535 1,548 
Studi 4 Herutomo & 

Masrianingsih 
2021 

 
0,718 Sedang 0,255 0,218 1,218 
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Studi 5 Luthfi Ajeng 
Nurhasanah 

2021 1,560 Kuat 0,294 0,983 2,137 

 
Berdasarkan Tabel 3, ukuran efek bervariasi mulai dari 0,042 sampai 2,035. Dengan menggunakan 

interpretasi ukuran efek menurut klasifikasi Cohen diperoleh informasi 2 studi memiliki ukuran efek kuat yang 
berarti Model Pembelajaran Flipped Classroom berpengaruh kuat terhadap Kemampuan Penalaran 
Matematis dan Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis, satu studi memiliki efek sedang yang artinya 
Model Pembelajaran Flipped Classroom berpengaruh sedang terhadap Literasi Matematis siswa, 1 studi 
memiliki efek sederhana yang artinya Model Pembelajaran Flipped Classroom berpengaruh sederhana 
terhadap Multimedia Flipbook. serta 1 studi memiliki efek lemah yang artinya Model Pembelajaran Flipped 
Classroom menggunakan Video Pembelajaran berpengaruh lemah Menggunakan Video Pembelajaran 
Matematika Pemahaman Konsep. Untuk menentukan efek gabungan seluruh studi primer maka menetukan 
model estimasi dengan menguji homogenitas seluruh studi primer terlebih dahulu. Informasi yang dibutuhkan 
akan disajikan pada Tabel berikut 

Table 4. Heterogenitas Distribusi Ukuran Efek 

Heterogenitas 

Chi-square df P-value I-squared Tau-square 
16,77 4 0,00 76,1 % 0,262 

 
Berdasarkan Tabel 4, diperoleh p-value < 0,05, maka distribusi ukuran efek studi primer yang 

digunakan dalam meta-analisis bersifat heterogen. Dengan demikian model estimasi yang akan digunakan 
untuk mengetahui ukuran efek gabungan adalah model efek acak. Langkah selanjutnya mendeteksi bias 

publikasi menggunakan Fail-N Safe. Dengan menggunakan rumus   , nilai FSN yang diperoleh 

138,3 dan k jumlah studi yang teramati yaitu 5 diperoleh 

 . Karena hasil perhitungan    maka kesimpulannya 
studi yang digunakan dalam meta-analisis ini memiliki toleransi yang cukup terhadap bias publikasi (Juandi 
& Tamur, 2021). Selanjutnya, pada Tabel 5 disajikan hasil meta-analisis studi primer dengan menggunakan 
model efek tetap dan model efek acak.  

Table 5. Hasil Meta-Analisis Berdasarkan Model Estimasi 

Model n 
Ukuran Efek dan Interval Kepercayaan 95% Test of null (2- Tail) 

Ukuran Efek SE  Batas Bawah Batas Atas Z-value P-value 

Model Efek Tetap 5 0,84 0,128  0,847 1,347 8,604 0,00 
Model Efek Acak 5 0.95 0,263  0,63 1,662 4,353 0,00 

 
Melalui uji homogenitas studi primer sebelumnya, telah diketahui bahwa distribusi ukuran efek studi 

bersifat heterogen, maka model analisis yang digunakan adalah model efek acak. Berdasarkan Tabel 5 pada 
baris model efek acak, diperoleh nilai p-value pada uji Z sebesar 0,000. Karena p-value < 0,05 maka dapat 
disimpulkan bahwa secara keseluruhan penerapan Model Pembelajaran Flipped Classroom memberikan 
pengaruh yang lebih signifikan terhadap pembelajaran matematika. Selain itu, dalam penelitian ini diperoleh 
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ukuran efek gabungan sebesar 0.95, sehingga berdasarkan klasifikasi Cohen, ukuran efek gabungan 
tersebut tergolong ukuran efek sedang. 

Selanjutnya menganalisis karakteristik studi yang menyebabkan terjadinya heterogenitas. Hasil 
meta-analisis untuk karakteristik studi tahun penelitian, jenjang pendidikan, dan ukuran sampel disajikan 
pada Tabel 6.  

Table 6. Hasil Meta-Analisis Setiap Krakteristik Studi 

Krakteristik 
Studi 

Kategori n 
Hedge’s 

g 

Test of null (2-
Tail) 

Interval 
Kepercayaan 95% 

Z-
value 

P-
value 

Batas 
Bawah 

Batas 
Atas 

Tahun 
Penelitian 

2018-2019 1 1,042 4,032 5,5e-
05 

0,535 1,548 

2020-2021 4 1,18 3,378 0.00 0,495 1,864 

Jenjang 
Pendidikan 

SMP 1 1,56 5.33 0.00 0.983 2.137 

SMA/SMK/MA 4 1,04 3,414 0.00 0.445 1.645 

Studi Primer 

Kemampuan Penalaran 
Matematis 

1 2.04 6.016 0.00 1.372 2.698 

Multimedia Flip Book 1 0.01 1.035 0.972 -0.577 0.597 

Pemahaman Konsep 2 1,28 4,957 1e,06 0,775 1, 789 

Literasi Matematis 1 0,72 2.816 0.005 0.218 1,218 

 
Berdasarkan Tabel 6, untuk karakteristik studi tahun penelitian, diperoleh informasi bahwa pada 

tahun penelitian 2020-2021 memiliki ukuran efek kuat sedangkan pada tahun penelitian 2018-2019 memiliki 
efek lemah. Hal tersebut sesuai dengan penelitian lain dikatakan pada tahun 2020-2021 model 
pembelajaran Flipped Clasroom cukup relevan diterapkan dalam pembelajaran online pada masa Pandemi 
Covid-19 (Syajili & Abadi, 2021). Model pembelajaran Flipped Classroom di pengaruhi tahun penelitian. 
Dalam hal ini tahun pembelajaran 2020-2021 memiliki pengaruh lebih tinggi dibanding tahun 2018-2019. 

karakteristik studi jenjang pendidikan, diperoleh informasi  ukuran efek kuat pada jenjang Pendidikan 
SMP/MTS. Sedangkan pada jenjang Pendidikan SMA/SMK/MA memiliki efek sedang. Hal ini sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan sebelumnya, Model Pembelajaran Flipped Classroom efektif digunakan terhadap 
Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis pada jenjang SMP/MTS (Janatin, 2019). Model pembelajaran 
Flipped Classroom di pengaruhi jenjang pendidikan. Dalam hal ini jenjang Pendidikan SMP memiliki 
pengaruh yang sama dengan jenjang pendidikan SMA/SMK/MA. 

Karakteristik studi primer yang memiliki ukuran efek kuat yaitu pada Kemampuan Penalaran 
Matematis dan Pemahaman Konsep . Studi primer Literasi Matematis memiliki efek sedang. Sedangkan 
studi primer Multimedia Flipbook memiliki efek lemah. Dapat disimpulkan pengaruh model pembelajaran 
Flipped Classroom memiliki pengaruh kuat pada Kemampuan Penalaran Matematis, sesuai dengan 
penelitian yang dilakukan sebelumnya bahwa Flipped Classroom memiliki efektifitas yang tinggi pada 
kemampuan penalaran matematis siswa (Dewi & Harahap, 2019). Model pembelajaran Flipped Classroom 
di pengaruhi oleh studi primer. Dalam hal ini Kemampuan Penalaran Matematis memiliki pengaruh yang 
lebih tinggi dibandingkan dengan Multimedia Flip Book, Pemahaman Konsep dan Literasi Matematis. 
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Berdasarkan hasil yang sudah dipaparkan di atas diperoleh kesimpulan Model Pembelajaran Flipped 
Classroom efektif digunakan untuk meningkatkan kemampuan dalam pembelajaran matematika pada semua 
studi primer baik Kemampuan Penalaran Matematis, Multimedia Flipbook, Pemahaman Konsep dan Literasi 
Matematis. Baik itu di jenjang Pendidikan SMP/MTS maupun di jenjang Pendidikan SMA/MA/SMK 
 
REKOMENDASI 

Jika ingin melakukan penelitian meta analisis harus diberikan batasan supaya artikel yang dicari 
fokus pada pembahasan. Tentukan dengan matang tema yang akan kita bahas. 
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ABSTRAK 
Immanuel Kant merupakan salah satu dari tokoh-tokoh dunia yang sangat berperan penting dalam dunia filsafat matematika. Kant 
beranggapan bahwa matematika sebagai ilmu jika konsepnya dibangun berdasarkan intuisi keruangan dan waktu. Kant 
merupakan salah satu tokoh filsafat matematika dan pendidikan matematika. Pengaruhnya dalam filsafat matematika cukup besar 
termasuk filosofi arus utama pada puncaknya. Hal ini menjadi sangat penting untuk mengkaji tokoh Kant dalam perkembangan 
ilmu matematika. Artikel ini merupakan hasil kajian dari berbagai literature. Artikel ini mendiskusikan tentang biografi Kant, 
pengetahuan yang penuh isi, independen pengalaman (sintesis a priori) dapat didirikan atas dasar intuisi manusia universal. Kant 
merupakan. Dalam The Critique of Pure Reason, Kant banyak membahas tentang intuisi ruang (dasar geometri), intuisi waktu 
(dasar aritmatika). Keunikan dari teori yang dikemukan oleh Kant adalah berupaya untuk menemukan solusi dari pertentangan 
kaum ekstrim dengan kaum rasionalis dalam mengembangankan filosifis matematika. Menurutnya kunci bagi konstruksi dan 
pemahaman matematika adalah instuisi. 
 
Kata Kunci: Intuisi, Kant, Aritmatika, Geometri, Matematika. 

 
 
PENDAHULUAN 

Filsafat ilmu dipandang sebagai landasan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan serta 
pembelajarannya (Parnabhakti & Puspaningtyas, 2020). Istilah filsafat sendiri terdiri dari dua kata yaitu 
Phillein dapat diartikan cinta dan shopia yang dapat diartikan kebijaksanaan (Efendi et al., 2021). Filsafat 
dapat juga diartikan sebagai suatu keinginan yang sungguh-sungguh akan suatu kebenaran yang sejati, 
tidak hanya sekedar kebenaran itu sendiri (Ulfa & Puspaningtyas, 2020).  

Kant berpandangan bahwa matematika dapat memberi kontribusi jika ditinjau dari sudut pandang 
filsafat matematika kaitannya dengan peranan intuisi dan konstruksi konsep matematika (Asmara & Bella, 
2022). Michael Freedman menyatakan bahwa karya Kant telah membawa kedalaman dan akurasi ke dasar 
matematika dan karyanya tidak dapat diabaikan. Secara ontologis maupun epidemiologis, matematika post-
Kant dikembangkan menggunakan pendekatan yang sedikitnya dipengaruhi oleh sudut pandan Kant 
(Shabel, 1998). 

Metafisika  Kant merupakan kelanjutan dari pencarian Plato akan kepastian dan keabadian dalam 
pengetahuan manusia. Kant bermaksud menyanggah penyangkalan kepastian Hume. Untuk tujuan ini, dia 
membuat  perbedaan yang jelas antara Noumenon, hal yang sama sekali tidak pernah kita ketahui, 
fenomena yang kita ketahui melalui indera kita, penampilan. Tujuannya adalah abadi, pengalaman-
independen, pengetahuan apriori. 

Kant membedakan antara dua jenis pengetahuan apriori. "Analisis apriori" merupakan bagian dari 
apa yang sering disebut analisis logis dalam arti  istilah yang digunakan. Kant percaya bahwa kita juga 
memiliki pengetahuan  yang tidak logis tentang kebenaran. Ini merupakan "sintesis apriori" -nya. Dia percaya 
bahwa intuisi tentang waktu dan ruang adalah seperti pengetahuan. 

Kant sebagaimana (Wilder R. L., 1952) berpendapat bahwa matematika seharusnya dipahami dan 
dibangun dengan asumsi murni, sudut pandang “ruang” dan sudut padang “waktu”. Konsep dan kuputusan 
dari matematika yakni “sintetik apriori” menyebabkan sains bergantung pada matematika untuk membantu 
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mengarahkan dan memperkirakan fenomena di alam semesta. Kant juga menyebutkan bahwa matematika 
dapat diartikan dengan “merasakan intuisi” selama hasilnya dapat bersesuaian dengan intuisi murni kita. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya intuisi dalam pembelajaran matematika, 
tinjauannya dilakukan terhadap intuisi menurut Immanuel Kant. 
 
METODE PENELITIAN  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi literatur. Studi literature atau studi pustaka 
adalah studi yang dimaksudkan untuk mengembangkan sebuah konsep teoritis yang baru dari suatu 
konstrak. Studi literatur (pustaka) juga merupakan penelusuran penelitian kepustakaan dari berbagai jurnal, 
artikel, buku dan artikel lainnya guna membangun suatu tulisan lain mengenai topik yang diteliti (Marzali, 
2016). Studi literatur adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan data referensi dan data pustaka 
melalui membaca, membuat catatan kecil dan mengolah data penelitian (Zed, 2008). Tujuan dari studi 
literatur adalah untuk membangun fondasi yang kuat sehingga dapat tersusun suatu kerangka berpikir baru 
sehingga dapat dikelompokkan berdasarkan berbagai pemahaman yang didapatkan (Kartiningrum, 2015). 

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan subjek dari 
penelitian. Menurut (Kartiningrum, 2015), proses dimulai dengan mengumpulkan sekumpulan data 
yang  relevan dan cukup relevan dengan topik. Data yang dikumpulkan tersebut tidak harus sama persis 
dengan topik yang akan diteliti, tetapi tergantung pada topiknya. berurusan dengan. Saat memilih artikel 
untuk dianalisis, Anda dapat mempertimbangkan tahun publikasi artikel yang Anda selidiki, dari tahun 
terakhir hingga yang terlama. Setelah artikel ditemukan, peneliti kemudian membaca setiap ringkasan data 
untuk mendapatkan gambaran validitas referensi artikel yang memuat topik dimaksud. Membaca ringkasan 
memungkinkan peneliti untuk membuat catatan singkat tentang poin-poin diskusi yang berkaitan dengan 
topik. Peneliti juga harus mencantumkan referensi untuk menghindari plagiarism. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. BIOGRAFI IMMANUEL KANT 

Immanuel Kant lahir di Kenigsberg di Prusia (sekarang Kaliningrad di Rusia) pada tahun 1724. Ia 
hidup sekitar tahun (1724-1804). Kant belajar paling sedikit semua mata pelajaran dan dia juga menjadi 
seorang dosen bidang ilmu pasti, teologi, hukum, ilmu alam, filsafat dan sebagainya. Beberapa karya dari 
Immnauel Kant yang terkenal adalah karangan-karangannya tentang kritikan terhadap rasio murni (1781), 
kritikan berkaitan dengan rasio praktis (1788), kritikan berkaitan dengan pertimbangan (1790), pondamen 
metafisika moral (1785), agama di dalam batas-batas hanya rasio saja (1793), metafisika moral (1797), 
menuju perdamaian (1795). Dalam karyanya, Kant selalu berusaha menggabungkan pendapat antara 
empirisme dan rasionalisme, sehingga pemikirannya merupakan integrasi dan titik akhir  empirisme dan 
rasionalisme. Berdasarkan hasil integrasi yang dicoba, evolusi filsafat  dengan munculnya idealisme modern 
dan positivisme dapat dibagi lagi untuk masing-masing karakternya. 
 
2. INTUISI MENURUT IMMANUEL KANT 
1. INTUISI SEBAGAI LANDASAN MATEMATIKA 

Kant sebagaimana diungkapkan oleh (Hersh, 1997), Intuisi adalah proses memperoleh pengetahuan 
"dasar" dari experience atau pengalaman tanpa langkah konseptual. Dengan kata lain, ini mengacu pada 
keadaan mengamati sesuatu tanpa mengkonseptualisasikan data. Selain itu, Kant (El-taro & Lilis, 2022) 
menyatakan bahwa pemahaman matematis dapat dibangun atau diperoleh dengan menemukan “intuisi 
murni” dalam pikiran atau mind. Dengan demikian, intuisi murni adalah dasar atau fondasi dari berbagai 
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penalaran serta kaitannya pengambilan keputusan matematis. Kant membagi pengetahuannya menjadi 
empat bagian: 

1. Dalam pengetahuan analitis, predikat subjek adalah milik subjek, jadi apabila tidak ada pengetahuan 
terbaru tentang subjek, pengetahuan itu bersifat analitis.  

2. Pengetahuan tidak analitis jika sesuatu yang baru tentang subjek ditambahkan ke pengetahuan dan 
menjadi tak murni (disintesis).  

3. Pengetahuan berlaku jika nilai kebenaran ditentukan sebelum pengalaman indrawi, yaitu jika tidak 
berasal dari pengalaman indrawi.  

4. Pengetahuan adalah benar ex post facto jika nilai kebenarannya ditentukan dengan mengacu pada 
pengalaman bijaksana, yaitu jika nilai kebenaran ditentukan dengan mengacu pada bukti 
pengalaman (empiris). 
Menurut Kant, integrasi apriori adalah fundamental karena itu adalah bagian dari  pemikiran kita. 

Sehingga, digunakan sebagai kerangka aktif dalam proses pengenalan pikiran, dan ide bahwa integrasi 
apriori aktif dalam proses mengetahui suatu hal. Sejalan dengan itu Kant (Marsigit, 2012) mengungkapkan 
pandangannya bahwa matematika adalah menyampaikan pandangannya bahwa matematika merupakan 
ungkapan hati murni, suatu bentuk pemikiran yg mengkonstruksi konsep secara apriori pada ruang & waktu. 
Intuisi memainkan peran yang sangat penting dalam melakukan konstruksi matematika. Ada tiga tingkat 
intuisi yang dapat membangun integrasi apriori matematika: intuisi indrawi, intuisi logis, dan intuisi spiritual. 
Langkah pertama dalam penalaran matematis adalah bahwa jika konsep yang dihasilkan tidak 
empiris,  konsep matematika dapat menjadi apriori yang diturunkan dari pengalaman intuisi indera. Langkah 
selanjutnya adalah proses sintesis intuitif akal. Hal ini memungkinkan untuk membangun konsep matematika 
sintetis ruang dan waktu. Bentuk dan objek matematis kemudian digabungkan menjadi "kategori" dalam 
bentuk "bentuk" sebagai empat ide unik: kuantitas, kualitas, hubungan, dan moral. Pada tingkat intuisi 
mental, kami menghadapi keputusan tentang matematika. Level dari intiutif ini membantu kita dalam 
memahami berbagai intiusi dalam bentuk intuisi geometri, intuisi aritmatika, belajar intusi dan membangun 
intuisi. 
1. INTUISI PADA ARITMETIKA 

Kant perpendapat bahwa, asumsi dari aritmetika harus sifatnya sintetik sehingga akan menghasilkan 
konsepsi terbaru, tetapi jika sifatnya masih analitik maka dalam proposisi aritmetika tidak mungkin 
menghasilkan gagasan baru. Perhatikan pernyataan “3 merupakan bilangan prima”, pernyataan ini bersifat 
analitik. Pada pernyataan tersebu tidak mengandung ide yang baru selain dari ide sebelumnya dari 
pernyataan tersebut. Bagi Kant, konsep metematika tidak ada manfaatnya jika hanya merepresentasikan 
suatu konsep tertentu jika tidak bermakna atau tidak memiliki nilai.  

Selanjutnya perhatikan penyataan “1+2=3”, dari sini kita dapat memahami bahwa angka 1 dan angka 
2 merupakan dua hal yang berbeda dan angka tiga juga merupakan hal yang berbada terutama dalam 
urutannya. Sehingga kondisi ini bersifat sintetik karena pernyataan dimaksud tidak mengandung suatu hal 
yang baru. Pada pernyataan “1+2=3” dapat kita kelompokan menjadi dua bagian yakni “1+2” kita sebut 
sebagai subyek dan “3” kita sebut sebagai predikat. Konsep yang termuat pada predikat 3, bagian ini terpisah 
dari “1+2”, sehingga kondisi ini menunjukkan bahwa unsur subyek dan predikat merupakan dua hal yang 
berbeda. Sehingga kondisi ini menurut Kant dapat kita sebut sebagai prinsip sintetik dalam aritmetika.   

Lebih lanjut, Kant sebagaimana diungkapkan oleh (Marsigit, 2012), beranggapan kalau konsep dari 
bilangan yang ditemukan pada aritmetika didapat dari intuisi waktu, hal dikarenakan untuk dapat menunjukan 
bahwa 1+2=3, kita mestinya memahami langkah-langkah pengerjaannya. Dalam penjumlahan 1+2, 
urutannya adalah kita memulai dengan merepresentasikan 1 kemudian representasikan 2, dan representasi 
1+2 mendahuluhui 3. Dengan demikian dalam menemukan hasil dari 1+2 yang harus diperhatikan adalah 
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proses terjadinya, yakni dimulai dari 1 kemudian seterusnya 2 dan ditemukan hasilnya adalah 3. Ini 
menunjukkan bahwa konsep bilangan pada permasalahan terutama dalam aritmetika dapat dibuktikan dalam 
urutan waktu. 
 
2. INTUISI PADA GEOMETRI 

Kant beranggapan bahwa geometri pada dasarnya harus didasari pada intuisi keruangan murni dan 
harus bersifat sintetik, hal ini dapat diartikan bahwa konsep geometri tidak hanya diperoleh dari dari konsep 
yang empiris saja, tetapi dapat dimulai dari intuisi murni sehingga pada akhirnya intuisi tersebut tidak lagi 
bersifat bersifat empiris tetapi bersifat murni. Andaikan kita hendak membuktikan dua buah segitiga yang 
kongruen. Intuisi yang kita gunakan harusnya bersifat sintetik apriori. Apabilah tidak demikian maka konsep 
yang akan kita temukan masih tetap bersifat empiris dan tidak ditemukan sebuah kepastiaan. Dengan 
demikian hal tersebut berdampak pada urutan langkah-langkah kerja dari pembuktian dua bangun yang 
kongruen jadi tidak pasti dan tampak kabur karena bersifat empiris. Kekongruenan selalu disimbolkan 

dengan “≅”. Dua buah segitiga dikatakan sama dan sebangun atau kongruen jika kedua segitiga tersebut 
mempunyai bentuk dan ukuran yang sama persis. Jika syarat dari dua segitiga tidak diperoleh secara 
empiris, maka kemungkinan besar konsep konsep kongruenan hanya berlaku jika kita melihat dua buah 
segitiga yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama, tanpa melihat akibatnya. Kaitannya dengan implikasi 
dari kongruenan, ketika kita menggunakan secara empiris kesimpulan dari kongruenan tidak serta merta kita 
mengatakan bahwa kaki kanan dan kaki kiri karena adalah kongruen. Sekedar secara bentuk memang benar 
tetapi dari segi fungsi dan lainya tentu tidaklah sama persis. 

Bagi Kant, konsep “kaki” sebagai contoh yang pakai untuk menjelaskan penjelasan secara empiris 
bentuk kongruensi tidak cukup jika digunakan, kita membutuhkan abstraksi konsep dari “kaki” dan “tidak 
kongruen” yang dibangun secara sintesis. Jika syarat dua buah segitiga yang kongruen kita peroleh secara 
secara sintetik deduktif yakni dua buah segitiga yang kongruen berlaku ketika sisi yang bersesuaian memiliki 
ukuran yang sama atau panjangnya sama (sisi-sisi); dua sisi yang bersesuaian dan sudut yang diapit oleh 
kedua sisi tersebut sama besar (sisi-sudut-sisi); dua buah sudut dan satu dari sisi yang bersesuaian dan sisi 
yang terapit oleh kedua sudut tersebut sama (sudut-sisi-sudut); kemudian dua dari sudut dan salah satu dari 
sisi yang bersesuaian (sudut-sisi). Maka hal ini memungkinkan prinsip geometri dari premis yang kita 
buktikan adalah benar secara deduktif. Sehingga proporsi dari geometri dapat dikatakan bersifat sintetik 
deduktif, karena  jika tidak demikian maka validitas secara obyektif dari geometri tadi diragukan dan dianggap 
fiktif belaka. 

Andaikan, kita hendak membuktikan besar jumlah dari tiga sudut dalam suatu geometri. Kita akan 
menggunakan prinsip pembuktian yaitu sifat sudut yang dibentuk dari 2 buah garis sejajar. Dibwah ini akan 
disajikan sebuah contoh soal tentang pembuktian besar jumlah dari tiga sudut, soal ini merupakan soal yang 
dikembangkan oleh (El-taro & Lilis, 2022). Soal tersebut kemudian dimodifikasi dan digunakan sebagai 
contoh seperti gambar 1 dan 2 berikut ini. 
1. INTUISI PADA ARITMETIKA 

Kant perpendapat bahwa, asumsi dari aritmetika harus sifatnya sintetik sehingga akan menghasilkan 
konsepsi terbaru, tetapi jika sifatnya masih analitik maka dalam proposisi aritmetika tidak mungkin 
menghasilkan gagasan baru. Perhatikan pernyataan “3 merupakan bilangan prima”, pernyataan ini bersifat 
analitik. Pada pernyataan tersebu tidak mengandung ide yang baru selain dari ide sebelumnya dari 
pernyataan tersebut. Bagi Kant, konsep metematika tidak ada manfaatnya jika hanya merepresentasikan 
suatu konsep tertentu jika tidak bermakna atau tidak memiliki nilai.  

Selanjutnya perhatikan penyataan “1+2=3”, dari sini kita dapat memahami bahwa angka 1 dan angka 
2 merupakan dua hal yang berbeda dan angka tiga juga merupakan hal yang berbada terutama dalam 
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urutannya. Sehingga kondisi ini bersifat sintetik karena pernyataan dimaksud tidak mengandung suatu hal 
yang baru. Pada pernyataan “1+2=3” dapat kita kelompokan menjadi dua bagian yakni “1+2” kita sebut 
sebagai subyek dan “3” kita sebut sebagai predikat. Konsep yang termuat pada predikat 3, bagian ini terpisah 
dari “1+2”, sehingga kondisi ini menunjukkan bahwa unsur subyek dan predikat merupakan dua hal yang 
berbeda. Sehingga kondisi ini menurut Kant dapat kita sebut sebagai prinsip sintetik dalam aritmetika.   

Lebih lanjut, Kant sebagaimana diungkapkan oleh (Marsigit, 2012), beranggapan kalau konsep dari 
bilangan yang ditemukan pada aritmetika didapat dari intuisi waktu, hal dikarenakan untuk dapat menunjukan 
bahwa 1+2=3, kita mestinya memahami langkah-langkah pengerjaannya. Dalam penjumlahan 1+2, 
urutannya adalah kita memulai dengan merepresentasikan 1 kemudian representasikan 2, dan representasi 
1+2 mendahuluhui 3. Dengan demikian dalam menemukan hasil dari 1+2 yang harus diperhatikan adalah 
proses terjadinya, yakni dimulai dari 1 kemudian seterusnya 2 dan ditemukan hasilnya adalah 3. Ini 
menunjukkan bahwa konsep bilangan pada permasalahan terutama dalam aritmetika dapat dibuktikan dalam 
urutan waktu. 
 
2. INTUISI PADA GEOMETRI 

Kant beranggapan bahwa geometri pada dasarnya harus didasari pada intuisi keruangan murni dan 
harus bersifat sintetik, hal ini dapat diartikan bahwa konsep geometri tidak hanya diperoleh dari dari konsep 
yang empiris saja, tetapi dapat dimulai dari intuisi murni sehingga pada akhirnya intuisi tersebut tidak lagi 
bersifat bersifat empiris tetapi bersifat murni. Andaikan kita hendak membuktikan dua buah segitiga yang 
kongruen. Intuisi yang kita gunakan harusnya bersifat sintetik apriori. Apabilah tidak demikian maka konsep 
yang akan kita temukan masih tetap bersifat empiris dan tidak ditemukan sebuah kepastiaan. Dengan 
demikian hal tersebut berdampak pada urutan langkah-langkah kerja dari pembuktian dua bangun yang 
kongruen jadi tidak pasti dan tampak kabur karena bersifat empiris. Kekongruenan selalu disimbolkan 

dengan “≅”. Dua buah segitiga dikatakan sama dan sebangun atau kongruen jika kedua segitiga tersebut 
mempunyai bentuk dan ukuran yang sama persis. Jika syarat dari dua segitiga tidak diperoleh secara 
empiris, maka kemungkinan besar konsep konsep kongruenan hanya berlaku jika kita melihat dua buah 
segitiga yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama, tanpa melihat akibatnya. Kaitannya dengan implikasi 
dari kongruenan, ketika kita menggunakan secara empiris kesimpulan dari kongruenan tidak serta merta kita 
mengatakan bahwa kaki kanan dan kaki kiri karena adalah kongruen. Sekedar secara bentuk memang benar 
tetapi dari segi fungsi dan lainya tentu tidaklah sama persis. 

Bagi Kant, konsep “kaki” sebagai contoh yang pakai untuk menjelaskan penjelasan secara empiris 
bentuk kongruensi tidak cukup jika digunakan, kita membutuhkan abstraksi konsep dari “kaki” dan “tidak 
kongruen” yang dibangun secara sintesis. Jika syarat dua buah segitiga yang kongruen kita peroleh secara 
secara sintetik deduktif yakni dua buah segitiga yang kongruen berlaku ketika sisi yang bersesuaian memiliki 
ukuran yang sama atau panjangnya sama (sisi-sisi); dua sisi yang bersesuaian dan sudut yang diapit oleh 
kedua sisi tersebut sama besar (sisi-sudut-sisi); dua buah sudut dan satu dari sisi yang bersesuaian dan sisi 
yang terapit oleh kedua sudut tersebut sama (sudut-sisi-sudut); kemudian dua dari sudut dan salah satu dari 
sisi yang bersesuaian (sudut-sisi). Maka hal ini memungkinkan prinsip geometri dari premis yang kita 
buktikan adalah benar secara deduktif. Sehingga proporsi dari geometri dapat dikatakan bersifat sintetik 
deduktif, karena  jika tidak demikian maka validitas secara obyektif dari geometri tadi diragukan dan dianggap 
fiktif belaka. 

Andaikan, kita hendak membuktikan besar jumlah dari tiga sudut dalam suatu geometri. Kita akan 
menggunakan prinsip pembuktian yaitu sifat sudut yang dibentuk dari 2 buah garis sejajar. Dibwah ini akan 
disajikan sebuah contoh soal tentang pembuktian besar jumlah dari tiga sudut, soal ini merupakan soal yang 
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dikembangkan oleh (El-taro & Lilis, 2022). Soal tersebut kemudian dimodifikasi dan digunakan sebagai 
contoh seperti gambar 1 dan 2 berikut ini.  

 

 
Untuk membuktikannya kita akan memulai dengan menarik panjang ruas dari garis XZ dan 

mengkonstruksi ruas dari garis ZS sampai sejajar dengan ruas dari garis XY. 
 

 

Gambar 2. Ruas dari garis XZ yang diperpanjang dan ruas dari garis ZSR yang dikonstruksi pada 
segitiga XYZ 

Karena ZS sejajar XY, maka RZS sama dengan ZYX dan XYZ sama YZS. Jadi, 

XYZ + YZS + RZS = XZY + XYZ + YXZ. Objek sebagaimana yang digunakan untuk 
membuktikan jumlah sudut dalam segitiga pada gambar 2 didapati dari dari intuisi murni dan intuisi a priori. 
Proses pembuktian tersebut merupakan contoh konstruksi murni dari sebuah konsep geometri yang bersifat 
sintetik dan apriori sehingga hasilnya terbukti benar secara umum yakni jumlah dari besar sudut pada 
segitiga sama dengan besar sudut lurus. 

 
 
1. INTUISI PADA PEMBELAJARAN MATEMATIKA 

Menurut Kant, pemikiran kita (matematika) menggunakan intuisi akal untuk membahas dan 
menghubungkan keputusan (matematika). Keputusan matematis adalah kesadaran kognitif yang kompleks 
dengan ciri-ciri sebagai berikut: a) Berkaitan dengan objek matematika melalui intuisi (secara langsung) 
ataupun melalui konsep (secara tidak langsung).b) Konsep matematika harus memuat konsep predikat dan 
subyek. c)  kesimpulan murni harus dibangun berdasarkan prinsip logika murni, d) berkaitan dengan hukum 
matematika yang dibangun oleh intuisi, dan e) menggambarkan nilai sebenarnya dari suatu pernyataan 
matematika. 
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Kant mengemukakan bahwa kemampuan mengambil keputusan adalah “innate” dan memiliki 
karakteristik intrinsik, sistematis dan terstruktur. Struktur keputusan matematis sesuai dengan urutan 
proposisi matematika, yang merupakan ekspresi linguistik. Sama hal dengan lainnya, proposisi matematika 
mengasosiasikan subjek dan predikat dengan penghubung. Hubungan antara jenis subjek, predikat, dan 
penghubung menentukan jenis keputusan. Menurut Kant (ibid.), Semua keputusan adalah fungsi perwakilan. 
"Semua F adalah Gs" adalah penilaian universal. "Fs G" adalah penilaian yang aneh. "Fsis Gs" adalah 
keputusan yang positif. "Fs bukan Gs" adalah penilaian negatif. "Fs adalah nonGs" adalah penilaian yang 
tak terbatas. Menurut Kant, semua keputusan ini bersifat komprehensif dan intuitif. Oleh karena itu, 
kebenaran matematika bukanlah kebenaran logis atau analitis atau kebenaran konseptual, tetapi 
kebenaran  sintetik atau berdasarkan intuisi. 

Menurut Kant, semua kesimpulan dari sebuah konsep matematika harus bersifat sintetik dan 
apodiktik. Kesimpulan tersebut hanya dapat diperoleh dengan menggunakan “prinsip kontradiksi”. Jika kita 
mengatakan bahwa 1 = 1 (satu sama dengan satu) maka dari sini tidak terlihat sebuah kontradiksi, hal ini 
disebut sebagai prinsip indetitas (Identity) dan hal tesebut sifanyta analitik. Tetapi jika kita mengatakan 
“2+1=3” maka secara intuisi akan terlihat dua hal yang berbeda yakni “2+1+ dan ”3”, terlihat prinsip 
kontradiksi karena tidak sama dan melalui prinsip kontradisi inilah kesimpulan sintetik kita dapatkan. 
 
KESIMPULAN  

Intuisi memainkan peran penting dalam konstruksi matematika. Ada tiga tingkat intuisi yang dapat 
membangun integrasi apriori matematika: intuisi secara indrawi, intuisi dari akal, dan intuisi dari pikiran. 
Tingkatan dari intuisi ini akan membantu seseorang untuk memahami, mendalami, serta membangun konsep 
matematika dalam bentuk geometri dan aritmatika. 

Kant diyakini telah memberikan kontribusi yang signifikan karena dia mengutip titik tengah bahwa 
keputusan matematika adalah sintesis apriori, yaitu keputusan yang apriori diperoleh berdasarkan suatu 
pengalaman, namun konsep yang ditemukan dianggap masih bersifat empiris. Ketika konsep ruang dipahami 
secara transendental dan menciptakan intuisi apriori, pengetahuan apriori yang akurat tentang geometri 
menjadi mungkin. 
 
REKOMENDASI 

Intuisi merupakan bagian yang terpenting dari pembelajaran matematika oleh karena itu, dalam 
prosesnya pembelajaran matematika dari para pendidik sebaiknya guru membantu siswa untuk melibatkan 
proses intuisi. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan mengetahui seberapa besar siswa mengikuti suatu instruksi dalam pembelajaran 
matematika, baik dalam proses pembelajaran maupun dalam memecahkan atau menyelesaikan masalah matematika. Seringkali 
siswa menyelesaikan masalah matematika tanpa menyadari  apa yang mereka lakukan, mengapa mereka melakukannya, dan 
bahkan tidak tahu apa yang harus mereka lakukan dengan tugas tersebut. Sedangkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan, 
seseorang harus memiliki kemampuan metakognisi yang baik. Melalui Google Scholar, dan Sinta, penulis memperoleh 23 artikel 
jurnal maupun prosiding membahas pendekatan metakognitif dalam pembelajaran matematika, sehingga perlu dilakukan analisis 
terhadap kumpulan studi tersebut untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendekatan metakognitif dalam proses 
pembelajaran matematika dengan menggunakan desain penelitian meta-analisis. Dari keseluruhan artikel yang penulis peroleh, 
terdapat 14 artikel yang memenuhi kriteria inklusi untuk dianalisis menggunakan aplikasi Comprehensive Meta-mar sehingga 
diperoleh besar ukuran efek gabungan. Berdasarkan interpretasi dari ukuran efek gabungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa 
secara keseluruhan penerapan pendekatan metakognitif dalam pembelajaran matematika memberikan pengaruh yang kuat 
terhadap kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa, baik dalam pemecahan masalah, kemampuan komunikasi matematis, 
kemampuan berpikir kritis, pemahaman konsep dan lainnya. 
 

Kata Kunci:  Metakognisi,Pendekatan Metakognitif,Meta-Analisis 
 

PENDAHULUAN 

Penguasaan matematika yang kuat sejak dini diperlukan untuk menguasai dan menciptakan 
teknologi di masa depan. Matematika sebagai ilmu dasar mempunyai peranan sangat penting untuk 
mencapai keberhasilan pembangunan dalam segala bidang. Menurut NRC, 2002; hujini, 2004 dalam 
(Hendrayana, 2015), salah satu ilmu pengetahuan yang sangat berperan dalam peradaban adalah 
matematika, dan hal tersebut tak dapat dipungkiri lagi, sehingga menguasai kecakapan matematis sangat 
penting dicapai untuk dapat bersaing dan mencapai kemajuan di zaman modern. Namun (Hendrayana, 
2015) mengutarakan bahwa kebanyakan siswa mengalami kesulitan dalam mempelajari matematika, 
walaupun kadang kesulitan itu sengaja dibuat untuk melatih dan membiasakan siswa agar terbiasa dalam 
aktivitas berpikir dan aktifitas memecahkan masalah, karena dalam hal ini matematika memiliki standar yang 
harus dicapai dalam prosesnya. Standar matematika sekolah menurut NCTM (Keller et al., 2001), haruslah 
meliputi standar isi dan standar proses. Standar proses meliputi: 1). Penyelesaian masalah (problem 
solving); 2). Penalaran dan pembuktian (reasoning and proof); 3). Komunikasi (communication); 4). Koneksi 
(conection); dan representasi (representation). Menurut (Murni, 2010) Kualitas dan produktivitas 
pembelajaran matematika akan tampak pada seberapa jauh siswa mencapai tujuan pembelajaran yang telah 
ditetapkan. Untuk menjadikan siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran terkait erat dengan efektivitas 
strategi pembelajaran yang direncanakan guru. Penyampaian materi pelajaran harus dikelola dan diorganisir 
melalui strategi pembelajaran yang tepat. (Murni, 2010) juga mengemukakan bahwa salah satu tugas guru 
adalah bagaimana menyelenggarakan pembelajaran efektif yaitu pembelajaran yang dirancang dan 
dilaksanakan sesuai dengan kemampuan siswa, siswa dapat mengkonstruksi secara maksimal pengetahuan 
baru yang dikembangkan dalam pembelajaran.  

Pembelajaran matematika perlu didukung oleh metode dan pendekatan yang tepat sesuai 
perkembangan intelektual siswa. Penekanan guru pada proses pembelajaran matematika antara melakukan 
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(doing) dan berpikir (thinking) itu harus seimbang. Dalam kegiatan pembelajaran berlangsung, guru harus 
dapat menumbuhkan rasa kesadaran siswa sehingga siswa tidak hanya memiliki keterampilan melakukan 
saja, melainkan dapat memahami juga alasan mengapa kegiatan tersebut dilakukan serta mengetahui akan 
implikasi dari kegiatan tersebut. Guru tidak hanya memberikan penekanan dalam pencapaian tujuan kognitif 
saja, melainkan dimensi proses kognitifnya juga harus diperhatikan, khususnya pengetahuan metakognitif 
dan keterampilan metakognitif. Dalam proses pembelajaran matematika harus melibatkan proses dan 
aktivitas berpikir siswa secara aktif dengan mengembangkan perilaku metakognitif. Maka dapat ditegaskan 
bahwa perlu usaha perbaikan proses pembelajaran melalui upaya pemilihan model pembelajaran yang tepat 
dan inovatif dalam pembelajaran matematika di sekolah. Salah satu model pembelajaran yang diduga dapat 
digunakan adalah model Pembelajaran dengan Pendekatan Metakognitif.  

Metakognitif menurut Suzana (Maulana, 2018) adalah suatu istilah yang berwujud kata sifat dari 
metakognisi. Beberapa istilah lain yang merujuk pada metakognisi adalah metamemory dan 
metacomponential skill and processes (Sternberg dan French) (Maulana, 2018).  Metakognisi 
(metacognition) secara resmi diperkenalkan oleh Flavell (Iswan, 2015), ketika menemukan fakta bahwa 
beberapa siswa yang tidak berhasil menerapkan strategi yang telah diajarkan oleh guru, tidak mampu 
menyadari aspek lain dari belajar, yaitu tidak hanya mengandalkan kemampuan menggunakan strategi 
mnemonic (menghafal) tetapi juga mampu dalam menggunakan strategi memonitor dan mengatur proses 
memori mereka selama mereka menggunakan strategi. Dari temuannya tersebut maka Flavell menyebut 
bahwa metakognisi sebagai “thinking about thinking”. Flavell (Iswan, 2015) metakognisi merupakan suatu 
kondisi pengetahuan seseorang mengenai pengetahuan serta kesadarannya sendiri akan apa yang harus 
dilakukan dan untuk mencapai suatu tujuan bergantung pada proses refleksi pikiran dan penelusuran 
seseorang itu sendiri. Definisi serupa dikemukakan Livingstone (1997) (Zakiah, 2017) bahwa metakognisi 
sebagai thinking about thinking atau berpikir tentang berpikir. Metakognisi juga merupakan kemampuan 
berpikir, yang menjadi objek berpikirnya adalah proses berpikir yang terjadi pada diri sendiri. Sementara itu 
Matlin (1998) dalam bukunya yang diberi judul Cognition (Zakiah, 2017), menyatakan: “Metacognition is our 
knowledge, awareness, and control of our cognitive process”. Metakognisi, menurut Matlin adalah 
pengetahuan, kesadaran, dan kontrol terhadap proses kognitif yang terjadi pada diri sendiri. 

Metakognitif menurut (Sumarno, 2007) ialah kesadaran tentang apa yang diketahui dan apa yang tidak 
diketahui. Strategi metakognitif merujuk kepada cara untuk meningkatkan kesadaran mengenai proses 
berpikir dan pembelajaran yang berlaku. Apabila kesadaran ini terwujud, maka seseorang dapat mengawal 
pikirannya dengan merancang, memantau dan menilai apa yang dipelajari. Dalam proses memantau, 
menurut (Sumarno, 2007) siswa perlu bertanya kepada diri sendiri mengenai: (1) Apakah hal ini memberi 
manfaat kepada saya?; (2) Bagaimanakah cara menjelaskan masalah ini?; (3) Mengapa saya tidak 
memahami masalah ini?; (4) Apakah permasalahan dapat saya selesaikan?; selama proses pembelajaran 
berlangsung. Dalam proses menilai siswa perlu merefleksi untuk mengetahui: (1) Bagaimana saya harus 
menguasai kompetensi yang telah ditetapkan?; (2) Mengapa saya mudah/ sukar menguasainya?; (3) 
Perubahan tindakan apakah yang harus saya lakukan?. Dengan mengetahui hal tersebut, siswa dapat 
menyusun strategi yang lebih tepat untuk menguasai kompetensinya. Menurut (Asnawati & Dewi, 2016) 
pembelajaran dengan pendekatan metakognitif menitikberatkan pada aktivitas belajar siswa, membantu dan 
membimbing siswa jika ada kesulitan, serta membantu siswa untuk mengembangkan kesadaran 
metakognisinya. 

Menurut Flavell, sebagaimana dikutip oleh Livingston (1997) dalam (Rangkuti, 2007), metakognisi 
terdiri dari pengetahuan metakognisi (metacognitive knowledge) dan pengalaman atau regulasi metakognitif 
(metacognitive experiences or regulation). Sementara itu Jacob (2000:2) dalam (Asnawati & Dewi, 2016) 
menyatakan bahwa metakognisi merupakan suatu kesadaran berpikir sehingga kita dapat melakukan tugas-
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tugas khusus dan kemudian menggunakan kesadaran ini untuk mengontrol apa yang dikerjakan. 
Pengetahuan metakognisi menunjuk pada diperolehnya pengetahuan tentang proses-proses kognitif, 
pengetahuan yang dapat dipakai untuk mengontrol proses kognitif. Sementara pengalaman metakognisi 
adalah proses-proses yang dapat diterapkan untuk mengontrol aktivitas-aktivitas kognitif dan mencapai 
tujuan-tujuan kognitif. Secara garis besar pengertian tentang metakognitif adalah: (1) metakognitif 
merupakan kemampuan jiwa yang termasuk dalam kelompok kognisi, (2) metakognitif merupakan 
kemampuan untuk menyadari, mengetahui, proses kognisi yang terjadi pada diri sendiri, (3) metakognitif 
merupakan kemampuan untuk mengarahkan proses kognisi yang terjadi pada diri sendiri, (4) metakognitif 
merupakan kemampuan belajar bagaimana mestinya, belajar dilakukan yang meliputi proses perencanaan, 
pemantauan, dan evaluasi, dan (5) metakognitif merupakan aktivitas berpikir tingkat tinggi, dikatakan 
demikian karena aktivitas ini mampu mengontrol proses berpikir yang sedang berlangsung pada diri sendiri. 

Pembelajaran dengan pendekatan metakognitif didefinisikan oleh Cardelle (Hutajulu & Minarti, 2017) 
pembelajaran dengan metakognitif mengarahkan perhatian siswa pada apa yang relevan dan membimbing 
mereka untuk memilih strategi yang tepat untuk menyelesaikan soal-soal melalui bimbingan scaffolding 
(pertanyaan-pertanyaan arahan). Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan metakognitif menurut 
(Hutajulu, 2017) merupakan pembelajaran yang menanamkan kesadaran bagaimana merancang, 
memonitor serta mengontrol tentang apa yang mereka ketahui, apa yang diperlukan untuk mengerjakan dan 
bagaimana melakukannya; menitikberatkan pada aktivitas belajar siswa; membantu dan membimbing siswa 
jika ada kesulitan, dan membantu siswa mengembangkan konsep diri apa yang dilakukan pada saat belajar 
matematika. 

Berdasarkan pendapat Schoenfeld, Blakey & Spence, Huit, dan Meyer dalam (Hutajulu, 2017) ketika 
metakognitif terlibat dalam proses pembelajaran, secara otomatis siswa akan aktif dalam berfikir. Proses 
yang aktif ini memberikan efek bagi siswa untuk berinteraksi baik internal maupun secara eksternal. 
Berdasarkan pendapat yang diuraikan di atas, secara umum kegiatan dalam pembelajaran dengan 
pendekatan metakognitif itu lebih dominan pada memonitor kesadaran pengetahuan, strategi, proses berpikir 
diri sendiri melalui pertanyaan-pertanyaan. Pembelajaran dengan strategi metakognitif adalah pembelajaran 
yang menitikberatkan pada bagaimana siswa termotivasi dan berpartisipasi dengan mengarahkan siswa 
agar dapat merancang apa yang hendak dipelajari, memantau kemajuan hasil pembelajarannya, dan menilai 
apa yang dipelajari. Untuk belajar luar biasa, guru harus melatih siswa untuk merancang apa yang hendak 
dipelajari, memantau kemajuan belajar siswa, dan menilai apa yang telah dipelajari. Ada 3 strategi 
metakognitif (Maulana, 2007) yang dapat dikembangkan untuk meraih kesuksesan belajar siswa, 
diantaranya yaitu: 1). Tahap proses sadar belajar, meliputi proses untuk menetapkan tujuan belajar, 
mempertimbangkan sumber belajar yang akan dan dapat diakses, menentukan bagaimana kinerja terbaik 
siswa akan dievaluasi, memperetimbangkan tingkat motivasi belajar, menentukan tingkat kesulitan belajar 
siswa. 2). Tahap merencanakan belajar, meliputi proses memperkirakan waktu yang dibutuhkan 
untuk menyelesaikan tugas belajar, merencanakan waktu belajar dalam bentuk jadwal serta menentukan 
skala prioritas dalam belajar, mengorganisasikan materi pelajaran, mengambil langkah-langkah yang sesuai 
untuk belajar dengan menggunakan berbagai strategi belajar (outlining, mind mapping, speed reading, dan 
strategi belajar lainnya). 3). Tahap monitoring dan refleksi belajar, materi pelajaran, mengambil langkah-
langkah yang sesuai untuk belajar dengan menggunakan berbagai strategi, memantau proses belajar melalui 
pertanyaan dan tes diri (self-testing, seperti mengajukan pertanyaan,apakah materi ini bermakna dan 
bermanfaat bagi saya?, bagaimana pengetahuan pada materi ini dapat saya kuasai?, mengapa saya mudah/ 
sukar menguasai materi ini?), menjaga konsentrasi dan motivasi tinggi dalam belajar. 

Dalam penelitian ini peneliti bertujuan untuk melihat pengaruh dari penerapan pendekatan 
metakognitif terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa. 
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METODE PENELITIAN  

Dalam penelitian ini desain yang digunakan adalah meta-analisis (Johnson et al., 2015), yaitu 
menggabungkan, menganalisis dan mensintesis dua atau lebih studi yang ada secara sistematis dengan 
menggunakan metode statistika untuk memperoleh temuan dan kesimpulan baru secara umum dari studi-
studi tersebut menggunakan ukuran efek studi. Penelitian ini bertujuan untuk menggabungkan, 
menganalisis, dan mensintesis secara statistik dan sistematis dari temuan yang diperoleh baik dua atau 
lebih, dari studi yang meneliti tentang pengaruh penerapan pendekatan metakognitif dalam pembelajaran 
matematika. Dalam penelitian meta-analisis ini (Retnawati et al., 2018) terdapat empat langkah utama yaitu 
merumuskan pertanyaan penelitian meta yang akan dilakukan, mengumpulkan penelitian-penelitian yang 
relevan, menghitung effect size, dan menyusun laporan hasil analisis. Selain langkah-langkah yang sudah 
ditentukan ada pula kriteria penelitian, kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah kriteria inklusi. 
Adapun kriteria inklusi untuk studi primer yang digunakan dalam penelitian meta-analisis ini antara lain 
populasi dalam studi primer meliputi siswa pada jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan 
sekolah menengah atas di Indonesia; perlakuan yang diberikan kepada kelompok eksperimen dalam studi 
primer adalah Pendekatan Metakognitif sedangkan perlakuan yang diberikan kepada kelompok kontrol 
dalam studi primer adalah Model Pembelajaran Konvensional; hasil dalam studi primer adalah bermacam-
macam terdiri dari kemampuan komunikasi matematis siswa; kemampuan berpikir kritis matematis siswa; 
kemampuan pemecahan masalah; kemampuan penalaran matematis; kemampuan berpikir kreatif, 
dan  jenis penelitian dalam studi primer adalah quasi eksperimen dengan desain penelitian randomized 
control group pretest-posttest design, randomized control group posttest only design, nonequivalent qroup 
pretest-posttest design, dan nonequivalent group design posttest only; data statistik yang tersedia dalam 
studi primer meliputi ukuran sampel, rata-rata, dan standar deviasi; dan tahun publikasi studi primer adalah 
antara tahun 2012 sampai dengan 2019. 

Dalam melakukan pencarian literatur berupa artikel jurnal dan prosiding yang memiliki topik penelitian 
tentang pengaruh penerapan pendekatan metakognitif terhadap kemampuan matematis siswa, penulis 
menggunakan beberapa database seperti Google Scholar. Kata kunci yang digunakan penulis untuk 
memudahkan dalam pencarian literatur meliputi “Metakognitif, pendekatan metakognitif”, “metacognitive, 
metacognitive approach”. Dari pencarian literatur tersebut diperoleh artikel jurnal dan prosiding dengan 
tahun publikasi 2012- 2019 sebanyak 17 buah. Selanjutnya, 17 artikel tersebut diseleksi oleh penulis 
dengan menyesuaikan pada kriteria inklusi yang telah penulis tentukan sebelumnya. Studi yang memenuhi 
kriteria inklusi ada sebanyak 12 buah dengan jenjang pendidikan SMP/MTs dan SMA/MA/SMK. Dengan 
demikian, terdapat 12 buah studi yang digunakan dalam penelitian meta-analisis ini.  

Adapun langkah selanjutnya adalah melakukan pengkodean studi. Instrumen penelitian yang 
digunakan dalam langkah ini adalah protokol pengkodean yang meliputi form pengkodean yang berbentuk 
kertas atau komputerisasi, dan manual pengkodean yakni panduan yang berisi instruksi tentang tata cara 
mengkodekan setiap item sesuai data yang tersedia dalam studi primer (Wilson, 2009). Pengkodean studi 
meliputi beberapa informasi yang akan digunakan dalam proses meta analisis yaitu kode studi; penulis; 
tahun publikasi; rata-rata, standar deviasi dan jumlah sampel kelompok eksperimen; rata-rata, standar 
deviasi dan jumlah sampel kelompok kontrol; tahun penelitian; jenjang pendidikan; dan ukuran sampel. 
Tahun penelitian dibagi ke dalam lima kategori yaitu 2012-2013, 2014-2015, 2016-2017, 2018-2019, dan 
2020-2021; jenjang pendidikan dibagi ke dalam dua kategori yaitu SMP/MTs dan SMA/MA/SMK; 
sedangkan ukuran sampel dibagi ke dalam dua kategori yaitu 30 atau kurang, dan 31 atau lebih. 
Selanjutnya penulis akan menghitung ukuran efek dengan melakukan proses pengkodean. Selain itu 
penulis akan mengukur pula perbedaan antara dua kelompok independen yaitu kelompok yang 
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mendapatkan pembelajaran dengan pendekatan metakognitif dan kelompok belajar yang mendapatkan 
pembelajaran konvensional. Dalam penelitian meta-analisis ini penulis harus memiliki ukuran sampel dan 
standar deviasi dari sampel yang diperoleh, ukuran sampel yang digunakan dalam penelitian ini sesuai 
dengan Hedges g  (Fritz et al., 2012) adalah ukuran efek berdasarkan standardized mean difference. 
Adapun interpretasi ukuran efek yang digunakan dalam penelitian meta-analisis ini klasifikasi menurut 
(Cohen et al., 2018), yaitu sebagai berikut. 

Tabel 1. Interpretasi Ukuran Efek 

ES Interpretasi 
1. ≤ ES ≤ 0, 20 Efek Lemah 

0, 20 < ES ≤ 0, 50 Efek sederhana 

0, 50 < ES ≤ 1, 00 Efek sedang 
ES > 1, 00 Efek kuat 

Setelah hasil perhitungan ukuran efek diperoleh, dalam (Retnawati et al., 2018; Wilson, 2009) maka 
penulis melanjutkannya dengan uji homogenitas untuk mengetahui serta dapat menentukan model analisis 
apa yang akan digunakan dari p-value yang terdapat pada Q-statistic. (Retnawati et al., 2018) 
mengemukakan, jika nilai p-value < 0,05, maka distribusi ukuran efek dari studi primer yang digunakan 
adalah model efek acak, sedangkan apabila nilai p-value > 0,05, maka distribusi ukuran efek studi primer 
yang digunakan pada penelitian meta-analisis bersifat homogen, sehingga model analisis yang digunakan 
adalah model efek tetap. 

Selanjutnya, (Greenhouse & Iyengar, 2009) mengemukakan bahwa dalam meta-analisis ini studi yang 
digunakan dapat mewakili semua studi yang membahas pertanyaan penelitian yang sama serta tidak muncul 
klaim bahwasannya studi yang digunakan dan dipublikasikan dalam meta-analisis ini bukan hanya studi yang 
hasilnya signifikan, maka dari itu penulis perlu mendeteksi dan mengatasi bias publikasi. Fail-Safe N (FSN) 
Rosenthal (Retnawati et al., 2018) merupakan salah satu cara untuk mendeteksi dan mengatasi bias 
publikasi. Apabila distribusi dari ukuran efek telah nampak dan berbentuk asimetris atau tidak sepenuhnya 
berbentuk simetris (Tamur et al., 2020) maka penulis harus menggunakan Fail-Safe N (FSN) Rosentantal 
untuk dapat menentukan apakah terdapat atau tidaknya kemungkinan bias publikasi. Dan jika terdapat nias 
publikasi, (Retnawati et al., 2018) maka penulis secara langsung dapat melakukan uji hipotesis nol. Hipotesis 
nol dinyatakan diterima jika nilai p-value < 0,05, yang berarti Pendekatan Metakognitif memberi pengaruh 
signifikan terhadap pembelajaran  matematika baik dalam kemampuan pemecahan masalah, komunikasi 
matematis, penaran, maupun berpikir kritis serta berpikir reflektif matematis siswa dibandingkan dengan 
pembelajaran konvensional. Menurut (Borenstein et al., 2010), jika penulis menggunakan model analisis 
yaitu model efek random maka artinya terdapat suatu perbedaan karakteristik studi, dan penulis dapat 
melakukan analisis terhadap karakteristik tersebut agar dapat menginterpretasi hasil analisisnya. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tujuan utama dari penelitian meta-analisis ini adalah untuk mengetahui ukuran efek gabungan penerapan 
Pendekatan Metakognitif dalam pembelajaran matematika terhadap kemampuan matematis siswa sehingga 
diperoleh hasil tentang pengaruh penerapan Pendekatan Metakognitif dalam pembelajaran matematika 
terhadap kemampuan matematis siswa. Daftar studi yang digunakan dalam meta-analisis disajikan dalam 
Tabel 2. 
 

Tabel 2. Studi yang digunakan dalam Meta-Analisis 
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Kode 
Studi 

Judul Studi Nama Jurnal/  
Prosiding 

Studi 
1 

Keefektifan Pendekatan Metakognitif Ditinjau Dari 
Prestasi Belajar, Kemampuan Berpikir Kritis,Dan Minat 
Belajar Matematika 

JURNAL RISET PENDIDIKAN 
MATEMATIKA 

Studi 
2 

Pendekatan Pembelajaran Metakognitif Dengan media 
Flash Swishmax Pada Pembelajaran Matematika Smp 

Jurnal Pendidikan dan 
Pembelajaran Matematika 

Studi 
3 

Penerapan Pendekatan Metakognitif Untuk Meningkatkan 
Kemampuan Berpikir Kritis Matematis Siswa Sma Ditinjau 
Dari Tahap Perkembangan Kognitif 

Prima: Jurnal Pendidikan 
Matematika 

Studi 
4 

Pendekatan Metakognitif Terhadap Kemampuan 
Penalaran Matematik Siswa  Ditinjau Dari Habits Of Minds 

SJME (Supremum Journal of 
Mathematics Education) 

Studi 
5 

Pengaruh Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 
Mahasiswa Universitas Balikpapan Melalui Pendekatan 
Metakognitif  

Jurnal Math Educator Nusantara 
(JMEN) 

Studi 
6 

Pengaruh Pembelajaran Problem Based Learning 
Dengan Pendekatan Metakognisi Terhadap Kemampuan 
Pemecahan Masalah Matematis  

Mosharafa: Jurnal Pendidikan 
Matematika 

Studi 
7 

Pengaruh Pendekatan Metakognitif Terhadap 
Kemampuan Berpikir Kreatif Dan Disposisi Matematis 
Peserta Didik Madrasah Aliyah Ditinjau Dari Tahap 
Perkembangan Kognitif 

Journal of Authentic Research on 
Mathematics Education (JARME) 

Studi 
8 

Penerapan Strategi Pembelajaran Metakognitif-
Scaffolding Untuk Meningkatkan Kemampuan 
Pemecahan Masalah Matematis Dan Self Regulated 
Learning Siswa 

Juring (Journal for Research in 
Mathematics Learning) 

Studi 
9 

Pengaruh Pendekatan Metakognitif Dan Kemampuan 
Awal Matematis Terhadap Kemampuan Berpikir Reflektif 
Matematis Siswa 

ALGORITMA Journal of 
Mathematics Education (AJME) 

Studi 
10 

Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Matematis 
Ditinjau Dari Kemandirian Belajar Siswa Kelas 
Xi Melalui Pendekatan Metakognitif 

JPMI (Jurnal Pendidikan 
Matematika Indonesia) 

Studi 
11 

Pengaruh Strategi Metakognitif Terhadap Kemampuan 
Pemecahan Masalah Matematika 

JKPM (Jurnal Kajian Pendidikan 
Matematika) 

Studi 
12 

Perbedaan Kemampuan Komunikasi Matematik Siswa 
Diajar Reciprocal Teaching Dengan Pendekatan 
Metakognitif Dan Diajar Pendekatan Ekspositori  
 

Prosiding SEMINAR NASIONAL 
MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN 
MATEMATIKA UNIVERSITAS 
PGRI SEMARANG 

Studi 
13 

Meningkatkan  Kemampuan Pemecahan Masalah 
Matematis Siswa Melalui Pendekatan Metacognitive 
Guidance 

Edumatica : Jurnal Pendidikan 
Matematika 

Studi 
14 

Pengaruh Pendekatan Metakognitif Terhadap 
Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa 

Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan 
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Dengan menggunakan aplikasi Comprehensive Meta-Analysis Version 3, diperoleh efek studi, 
standar error dan interval kepercayaan masing-masing studi berdasarkan standardized mean difference yaitu 
Hedges’s 𝑔 yang disajikan pada Tabel 3. 

 
Tabel 3. Ukuran Efek, Interpretasi Ukuran Efek, Standar Error, dan Interval Kepercayaan Setiap Studi 

Kode 
Studi 

 

Penulis 
Tahun 

Publikasi 

 
Ukuran 

Efek 

 
Interpretasi 
Ukuran Efek 

 

SEg 

Interval  
Kepercayaan 

Batas 
Bawah 

Batas 
Atas 

Studi 
1 

Maria Isabella 
Chrissanti, Djamilah 
Bondan Widjajanti  

2013 
1.191504 Efek Kuat 0.315328 0.57346 1.809547 

Studi 
2 

Isna 
Farahsanti,  Annisa 

Prima Exacta 
2015 

0.532241 Efek sedang 0.246085 0.049915 1.014567 
Studi 

3 
Raras Budiarti Lestari, 
Hepsi Nindiasari, Abdul 

Fatah 
2017 

1.045859 Efek Kuat 0.261951 0.532435 1.559284 
Studi 

4 
Asep Ikin Sugandi, 

Martin Bernard, Linda 
2017 

1.350705 Efek Kuat 0.250945 0.858854 1.842556 
Studi 

5 
Rahayu Sri 

Waskitoingtyas 
2019 

0.87209 Efek Sedang 0.360008 0.166475 1.577706 
Studi 

6 
Geni Sri Elita , Mhmd 

Habibi, Aan Putra, dan 
Nelpita Ulandari 

2019 
0.863418 Efek Sedang 0.350881 0.17569 1.551145 

Studi 
7 

Budi Setiaji, Hepsi 
Nindiasari, Aan 

Hendrayana 
2019 

0.177121 Efek sedang 0.229037 -0.27179 0.626033 
Studi 

8 
Sutiha Kamelia , Heni 

Pujiastuti 
2019 

3.004139 Efek Kuat 0.436151 2.149284 3.858995 
Studi 

9 
Fadhila Putri , Abdul 
Muin, Khairunnisa 

2019 
0.788492 Efek Sedang 0.276314 0.246917 1.330067 

Studi 
10 

Ajeng Yulia Rahmawati  
, Euis Eti Rohaeti  

, Anik Yuliani  
2017 

1.065874 Efek Kuat 0.262571 0.551235 1.580514 
Studi 

11 
Ahmad Maulana 2017 

2.300198 Efek Kuat 0.361131 1.592381 3.008015 
Studi 

12 
Hotmalida Lubis, Julina 

Sri W. Simanjuntak 
2020 

1.507583 Efek Kuat 0.26855 0.981226 2.033941 
Studi 

13 
Muhamad Zulfikar 

Mansyur , dan  Aep 
Sunendar 

2020 
0.930441 Efek Sedang 0.252695 0.435158 1.425723 

Studi 
14 

Putri Dwi Pertiwi, Hepsi 
Nindiasari 

2022 
0.858124 Efek Sedang 0.324454 0.222193 

1.494054 
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Berdasarkan Tabel 3, masing-masing studi memiliki ukuran efek yang bervariasi di mana 15 studi 
memiliki ukuran efek yang berada dalam rentang 0,177 sampai dengan 3,004, ada 1 studi yang memiliki 
ukuran efek yang sangat tinggi dibandingkan studi-studi lainnya yakni sebesar 3.004139. Dengan melakukan 
interpretasi ukuran efek menurut klasifikasi Cohen, diperoleh informasi bahwa 7 studi memiliki ukuran efek 
kuat yang artinya Pembelajaran Matematika Dengan Pendekatan Metakognitif pada 7 studi tersebut 
berpengaruh kuat terhadap kemampuan matematis siswa, 7 studi memiliki ukuran efek sedang yang artinya 
Pembelajaran Matematika Dengan Pendekatan Metakognitif pada 7 studi tersebut berpengaruh sedang 
terhadap kemampuan matematis siswa. 

Untuk mengetahui ukuran efek gabungan seluruh studi primer, maka penulis perlu menentukan 
model estimasi yang akan digunakan dengan menguji homogenitas seluruh studi primer terlebih dahulu. 
Informasi yang dibutuhkan untuk melakukan uji homogenitas seluruh studi primer disajikan pada Tabel 4. 

 
Tabel 4. Heterogenitas Distribusi Ukuran Efek 

Heterogenitas 
Chi2 df P-Value I-squared Tau2 
57.51 13 0.0 77.4% 0.282 

 
Berdasarkan Tabel 4, diperoleh p-value < 0,05, maka distribusi ukuran efek studi primer yang 

digunakan dalam meta-analisis bersifat heterogen. Dengan demikian model estimasi yang akan digunakan 
untuk mengetahui ukuran efek gabungan adalah model efek acak. 

Selanjutnya penulis mendeteksi bias publikasi dengan menggunakan Fail-Safe N, dengan rumus 
FSN5K+10 dimana nilai FSN = 1027.34 dan K (jumlah studi teramati) = 14, 
diperoleh  1027.345(14)+10=1027.3480=12. 84175>1 . Karena hasil perhitungan  FSN5K+10>1  , sehingga 
dapat diambil kesimpulan bahwa studi dalam meta-analisis yang digunakan ini memenuhi toleransi yang 
cukup terhadap bias publikasi (Juandi & Tamur, 2021).  

Selanjutnya, disajikan hasil meta-analisis studi primer dengan menggunakan model efek tetap dan 
model efek acak pada Tabel 5 berikut. 
 

Tabel 5. Hasil Meta-Analisis Berdasarkan Model Estimasi 

Model N 
Ukuran Efek dan Interval Kepercayaan 95% Test of null (2-Tail) 

Ukuran 
Efek 

SE Batas 
Bawah 

Batas 
Atas 

Z-
Value 

P-Value 

Model Efek 
Tetap 

14 1.03 0.076 0.885 1.184 13.549 0.0 

Model Efek 
Acak 

14 1.13 0.163 0.814 1.453 6.959 0.0 

 
Dengan melakukan uji homogenitas primer yang sebelumnya, dapat diketahui bahwa distribusi 

ukuran efek studi bersifat heterogen, maka analisis yang digunakan penulis adalah model efek acak. 
Berdasarkan tabel 5 pada baris model efek acak, diperoleh nilai p-value pada uji Z yaitu 0,000. Karena p-
value < 0,05 dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan Pembelajaran Matematika Dengan Pendekatan 
Metakognitif memberikan pengaruh yang lebih signifikan terhadap kemampuan matematis siswa. Hal 
tersebut sejalan dengan salah satu penelitian yang dilakukan oleh (Dr. Vladimir, 1967), terhadap salah satu 
kemampuan matematis siswa yaitu kemampuan penalaran, bahwa kemampuan penalaran matematis siswa 
yang belajar dengan pendekatan pembelajaran metakognitif lebih baik dari pada siswa yang belajar dengan 
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strategi konvensional pada siswa SMP. Hasil penelitian di atas relevan dengan hasil penelitian dari 
Wahyuddin. 2016. Pengaruh Metakognisi, Motivasi Belajar, Dan  Kreativitas Belajar Terhadap Kemampuan 
Pemecahan Masalah Siswa Kelas Viii Smp Negeri 2 Sabbangpar. Selain itu, dalam penelitian ini diperoleh 
ukuran efek gabungan sebesar 1,13, sehingga berdasarkan klasifikasi Cohen, ukuran efek gabungan 
tersebut tergolong ukuran efek yang kuat. Dengan demikian, dapat disimpulkan pula bahwa secara 
keseluruhan Pembelajaran Matematika dengan Pendekatan Metakognitif memberikan pengaruh yang kuat 
terhadap kemampuan matematis siswa. Selain itu, ukuran efek gabungan sebesar 1,13 menandakan bahwa 
rata-rata kemampuan matematis siswa di kelompok eksperimen 87% siswa di kelompok kontrol. 
 

Tabel 6. Hasil Meta-Analisis Berdasarkan Karakteristik Studi 

 
Karakteristik Studi 

 
Kategori 

 
N 

 
Hedges’s 

Test of null 
(2 – Tail) 

 
Batas 
Bawah 

 
Batas 
Atas 

Z-
Value 

P-Value 

 
Tahun Penelitian 

2013-2015 2 0.83 2.535 0.011233 0.189 1.476 

2016-2018 5 1.29 6.272 0.0 0.887 1.694 

2019-2021 7 1.15 3.662 0.00025 0.534 1.765 

 

Jenjang 
Pendidikan 

SD 1 0.53 2.163 0.030554 0.05 1.015 

SMP/ MTs 7 1.46 5.566 0.00 0.94 1.99 

SMA/ MA/ 
SMK 

4 0.77 3.324 0.000888 0.316 1.226 

S1 2 1.18 5.158 0.0 0.732 1.63 

 
Ukuran Sampel 

30 atau 
kurang 

8 1.28 4.94 0.000001 0.772 1.787 

30 atau lebih 6 1.0 5.029 0.0 0.612 1.394 

 
Berdasarkan Tabel 6, untuk karakteristik studi tahun penelitian, diperoleh informasi bahwa ukuran 

efek studi sedang adalah ukuran efek study pada tahun penelitian 2013-2015, sedangkan ukuran efek studi 
tertinggi atau tergolong kuat adalah ukuran efek study pada tahun penelitian 2016-2018. Dalam sebuah 
penelitian lain, dikatakan bahwa pada tahun ajaran 2013-2015 mulai dilaksanakan kurikulum 2013, di mana 
salah satu model pembelajaran yang cocok dengan kurikulum 2013 tersebut adalah Pendekatan 
Metakognitif. Dengan demikian, salah satu hal yang menyebabkan penelitian di tahun 2016-2018 memiliki 
ukuran efek yang kuat karena baru. Dari ukuran efek yang diperoleh, dapat pula disimpulkan bahwa pada 
dasarnya pembelajaran matematika dengan pendekatan metakognitif memberikan pengaruh yang sedang 
atau kuat terhadap kemampuan matematis siswa di seluruh kategori tahun penelitian. Dari ketiga kategori 
tahun studi tersebut, terlihat pula bahwa ukuran efek studi mengalami naik turun setiap 3 tahun. Selain itu, 
diperoleh informasi bahwa p-value total between pada bagian heterogenitas yaitu sebesar 0.0. karena p-
value < 0,05, maka distribusi ukuran efek untuk ketiga kategori tahun pada karakteristik studi tersebut bersifat 
heterogen. Dengan demikian, pembelajaran matematika dengan pendekatan metakognitif memiliki 
perbedaan terhadap kemampuan matematis siswa ditinjau berdasarkan tahun penelitian, sehingga dapat 
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penulis simpulkan bahwa pembelajaran matematika dengan pendekatan metakognitif untuk meningkatkan 
kemampuan matematis siswa dipengaruhi oleh tahun penelitian dan jenjang pendidikan. 

Berdasarkan jenjang pendidikan, diperoleh informasi karakteristik studi yaitu bahwa ukuran efek 
studi sedang adalah ukuran efek studi pada jenjang pendidikan SD dan SMA/ MA/ MAN, sedangkan yang 
tergolong ukuran efek kuat adalah pada jenjang pendidikan SMP/ MTs dan S1. Hal ini sejalan dengan 
penelitian  yang menganalisis pengaruh pendekatan metakognitif terhadap kemampuan penalaran siswa 
(Dr. Vladimir, 1967).  

 
KESIMPULAN  

Dengan diperolehnya hasil meta-analisis yang menggunakan 14 studi yang membahas mengenai 
pengaruh pendekatan metakognitif terhadap kemampuan matematis siswa dalam pembelajaran matematika, 
baik itu kemampuan berpikir kritis, komunikasi matematis, penalaran dan kemampuan matematis lainnya. 
siswa memperoleh informasi bahwa ukuran efek yang kuat berdasarkan gabungan studi primer adalah 1,13 
yang tergolong ke dalam ukuran efek yang kuat berdasarkan klasifikasi Cohen. Dengan demikian, dapat 
disimpulkan bahwa secara keseluruhan penerapan pendekatan metakognitif dalam pembelajaran 
matematika memberikan pengaruh yang kuat dan lebih signifikan dalam kemampuan matematis siswanya 
dibandingkan dengan pembelajaran matematika yang menggunakan pendekatan atau model konvensional. 
Selain itu, ditinjau dari beberapa karakteristik studi, pembelajaran matematika dengan pendekatan 
metakognitif untuk meningkatkan kemampuan matematis siswa dipengaruhi oleh tahun penelitian, di mana 
ukuran efek tertinggi diperoleh pada tahun 2016-2018. sedangkan, pembelajaran matematika dengan 
pendekatan metakognitif ketika dipengaruhi oleh jenjang pendidikan terdapat ukuran efek yang kuat pada 
jenjang pendidikan tingkat SMP/ MTs, dan dalam batasan ukuran sampel terdapat efek yang kuat pada 
sampel kurang dari 30. Pada dasarnya peningkatan efek untuk anak-anak sangat relatif dibandingkan 
dengan orang dewasa mengenai pendekatan metakognitif terhadap prestasi di mata pelajaran, namun untuk 
keseluruhan dalam penggabungan usia telah diukur oleh (Muncer et al., 2022) dalam penelitiannya. Penulis 
telah melakukan penelitian meta-analisis berdasarkan jenjang pendidikan, tahun dan ukuran sampel, dan 
hasilnya dapat lihat dari tabel 6 di atas bahwa pendekatan metakognitif dalam pembelajaran matematika itu 
efeknya dipengaruhi oleh jenjang pendidikan, tahun dan ukuran sampel. Namun, penulis menyarankan agar 
studi ini dapat dikaji lebih lanjut lagi dengan menggunakan karakteristik studi yang lebih beragam lagi.  

 
  

REKOMENDASI  

Peneliti merekomendasikan Penerapan Pendekatan Metakognitif Dalam Pembelajaran Matematika, 
sebagaimana yang diperlihatkan pada tabel 6, bahwasannya karakteristik tahun penelitian dengan kategori 
yang berbeda dapat mempengaruhi hasil ukuran efeknya, terlihat bahwa ukuran efek studi terendah berada 
pada tahun penelitian 2013-2015 dan ukuran efek studi yang tergolong tinggi ada pada tahun penelitian 
2016-2018. Baik kategori yang terdapat dalam tahun penelitian, jenjang pendidikan maupun ukuran sampel, 
dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pembelajaran matematika dengan pendekatan metakognitif 
memberikan pengaruh yang sedang atau kuat terhadap kemampuan matematis siswa di seluruh kategori 
tahun penelitian. Dari ketiga kategori tahun studi tersebut, terlihat pula bahwa ukuran efek studi mengalami 
naik turun setiap 3 tahun. Selain itu, diperoleh informasi bahwa p-value total between pada bagian 
heterogenitas yaitu sebesar 0.0. karena p-value < 0,05, maka distribusi ukuran efek untuk ketiga kategori 
tahun pada karakteristik studi tersebut bersifat heterogen. Dengan demikian, pembelajaran matematika 
dengan pendekatan metakognitif memiliki perbedaan terhadap kemampuan matematis siswa ditinjau 
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berdasarkan tahun penelitian, sehingga dapat penulis simpulkan bahwa pembelajaran matematika dengan 
pendekatan metakognitif untuk meningkatkan kemampuan matematis siswa dipengaruhi oleh tahun 
penelitian. Selain itu peneliti juga merekomendasikan agar studi ini dapat dikaji lebih lanjut dengan 
menggunakan karakteristik studi yang lebih beragam lagi. 
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ABSTRAK 
Pandemi membuat sedikit banyaknya perubahan pada sistem pendidikan, salah satunya pada pembelajaran matematika. Dengan 
perubahan sistem pembelajaran di kelas mulai dari pembelajaran secara daring sampai dengan pembelajaran tatap muka terbatas, 
salah satu hal yang menjadi perhatian adalah tentang bagaimana kemampuan pemahaman konsep matematis siswa selama 
pembelajaran tersebut. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui kemampuan pemahaman konsep matematis siswa dari 
beberapa penelitian yang relevan, sehingga dapat menjadi referensi ilmiah dan sumber rujukan. Artikel ini merupakan penelitian 
studi literatur yang mengkaji dan menguraikan hasil penelitian dari beberapa artikel pada jurnal nasional yang berkaitan dengan 
kemampuan pemahman konsep matematis selama pembelajaran di masa pandemi covid-19. Penelitian ini menggunakan teknik 
analisis isi terhadap setiap bahan atau artikel yang ditemukan untuk menguraikan hasil penelitiannya. Penelitian ini diharapkan 
dapat menjadi sumber informasi terkait tingkat pemahaman konsep matematis siswa, terutama bagi pendidik untuk dapat 
merumuskan strategi yang efektif dalam melakukan pembelajaran di masa pandemi saat ini.  
 
Kata Kunci: Kemampuan pemahaman konsep matematis, Pandemi Covid-19, Pembelajaran matematika 

 

PENDAHULUAN 
Matematika merupakan salah satu bidang ilmu pengetahuan yang memiliki peranan penting dalam 

perkembangan kehidupan manusia. Pada konteks pendidikan, matematika tentu menjadi salah satu 
pelajaran yang sifatnya wajib dipelajari oleh setiap individu. Karena begitu banyaknya manfaat dari 
matematika untuk kehidupan menjadikannya sebagai salah satu dasar mengapa matematika ialah pelajaran 
sekolah yang dianggap penting dan perlu dipelajari oleh peserta didik pada semua tingkat pendidikan (Asih 
& Imami, 2021).  

Pendidikan merupakan proses dan upaya dalam mengubah sikap dan perilaku individu maupun 
kelompok untuk dapat mendewasakan dan membuatnya lebih baik dengan cara pemberian pelatihan atau 
pengajaran. Menurut Hernaeny, Marliani, & Marlina (2021) pendidikan ialah suatu proses pengubahan 
kemampuan dan tingkah laku seseorang menuju kearah peningkatan dan kemajuan. Sari (2018) 
menyatakan bahwa pendidikan ialah usaha yang dilakukan dengan sengaja dan terencana untuk memberi 
pengetahuan dan juga keterampilan kepada individu untuk dapat mengembangkan potensi yang terdapat 
dalam dirinya. 

Pendidikan erat kaitannya dengan pembelajaran, sebab upaya atau cara yang dilakukan pada 
pendidikan ialah memberikan pengajaran, dimana pembelajaran merupakan proses yang dilakukan dalam 
upaya tersebut. Pembelajaran merupakan cara, perbuatan, atau proses dalam belajar, atau dapat diakatan 
bahwa pembelajaran merupakan aktivitas belajar yang dilakukan individu maupun kelompok. Berdasarkan 
Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, “pembelajaran adalah 
proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar”. Menurut 
Nurmalisa, & Afifah (2006) pembelajaran matematika merupakan proses atau aktivitas antara guru dan 
peserta didik yang melibatkan pengembangan pola berpikir dan pengolahan logika di suatu lingkungan 



Prosiding Galuh Mathematics National Conference (GAMMA NC) 2022 
ISBN: 978-623-95169-7-0 

 

 

89 

 

belajar yang diciptakan secara sengaja oleh guru dengan berbagai macam metode agar pembelajaran 
matematika dapat berkembang dengan optimal dan peserta didik bisa melaksanakan pembelajaran secara 
efektif dan efisien. 

Pembelajaran matematika menjadi bermakna bagi siswa, jika peserta didik dapat memahami konsep 
dengan baik, sehingga memiliki dampak baik yang salah satunya adalah tercapainya tujuan pembelajaran 
secara optimal (Utami, Sudirman, & Sukoriyanto, 2021). Istiyono, Mardapi, & Suparno (2014) berpendapat 
bahwa untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, hal yang dapat dilakukan ialah dengan mulai menyusun 
tujuan pembelajaran yang tepat. Permendiknas No.22 tahun 2006 dalam (Yanti, Nindiasari, & Ihsanudin, 
2020) menyatakan bahwa tujuan pembelajaran matematika yaitu memahami konsep matematika, 
menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat, 
efisien dan tepat dalam pemecahan masalah. Dari pernyataan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa 
pemahaman konsep sangat penting dikuasai oleh peserta didik dalam kaitannya dengan pembelajaran 
matematika. Selain itu, dengan memiliki kemampuan pemahaman konsep, peserta didik akan lebih mudah 
dalam menyerap pengetahuan atau materi pembelajaran matematika dengan maksimal. Matematika 
seringkali menjadi pelajaran yang membuat peserta didik kesulitan saat pembelajaran dilaksanakan, salah 
satu alasannya karena banyak peserta didik yang kurang memahami konsep matematika yang dipelajari. 
Nurfajriyanti dan Pradipta (2021) menyebutkan di beberapa hasil penelitian dikatakan bahwa salah satu 
sebab kesulitan yang dialami peserta didik terjadi karena kurangnya pemahaman konsep dari informasi yang 
masuk ke dalam pembelajaran tersebut. 

Menurut Ginting & Sutirna (2022) kemampuan pemahaman konsep ialah kemampuan siswa dalam 
memahami ide-ide abstrak matematika, sehingga mampu untuk dapat menjelaskan kembali suatu konsep 
matematika ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami berdasarkan pengetahuannya sendiri dengan 
menggunakan bahasanya sendiri. Kilpatrick, Jane, & Findell dalam (Mayasari & Habeahan, 2021) 
menyatakan bahwa kemampuan seseorang atau individu yang berhubungan dengan ide matematika secara 
fungsional dan menyeluruh disebut pemahaman konsep. 

Akhir-akhir ini dunia dilanda pandemi Covid-19 (Corona Virus Disease 2019) tepatnya 3 tahun yang 
lalu. Akibatnya, banyak sektor kehidupan mengalami dampak kurang baik, sebab banyak aktivitas yang 
terhambat., salah satunya pada sektor pendidikan. Di Indonesia, dunia pendidikan mengalami banyak 
perubahan, mulai dari aktivitas pembelajaran di sekolah sampai integrasi teknologi yang digunakan sebagai 
media pembelajaran. Pada awalnya, untuk mencegah penyebaran Covid-19 pemerintah melalui kementerian 
pendidikan dan kebudayaan memberlakukan peraturan yang mengatur kegiatan pembelajaran di kelas 
dihentikan dan diganti dengan melakukan pembelajaran secara daring di rumah masing-masing.  Hal ini 
menjadi tantangan bagi pendidik dan juga peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran, sebab adaptasi 
suasana pembelajaran dan media yang digunakan sangat mempengaruhi efektif atau tidaknya pembelajaran 
tersebut. Salah satu yang menjadi perhatian adalah apakah peserta didik dapat memahami materi yang 
diberikan. 

Tujuan penelitian ini ialah untuk menjadi salah satu referensi ilmiah untuk mengetahui ringkasan 
beberapa penelitian relevan terkain kemampuan pemahaman konsep matematis siswa pada pembelajaran 
matematika selama pandemi Covid-19. Sehingga dengan tujuan tersebut, pendidik dapat merumuskan 
strategi pembelajaran matematika yang baik dan efektif setelah mengetahui tingkat kemampuan 
pemahaman konsep matematis siswa. 

 
METODE PENELITIAN  

Metode pada penelitian ini menggunakan metode penelitian studi literatur atau kepustakaan (library 
research). Penelitian studi literatur ialah cara meneliti yang memakai rujukan atau referensi secara ilmiah 
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yang meliputi mengumpulkan sumber yang berkaitan dengan tujuan penelitian, teknik pengumpulan data 
kepustakaan, mengintegrasikan, dan menyajikan data (Danandjaja, 2014). Metode studi literatur pada 
penelitian ini mengkaji beberapa penelitian relevan yang sudah dipublikasi di berbagai jurnal nasional terkait 
kemampuan pemahaman konsep matematis selama pembelajaran matematika di masa pandemi Covid-19. 
Pada penelitian ini, peneliti menetapkan batasan terhadap sumber yang diambil yakni artikel yang dimuat 
dan dipublikasikan dalam kurun waktu 2 tahun kebelakang. 

Prosedur penelitian menggunakan pertanyaan dari Sari dalam (Melinda & Zainil, 2020) yang 
menyatakan beberapa langkah yang dilakukan pada penelitian kepustakaan yaitu, (1) memilih gagasan 
umum perihal tema penelitian, (2) mencari informasi yang mengangkat tema, (3) spesifikasikan inti 
penelitian, (4) menyelidiki dan mendapatkan bahan bacaan yang dibutuhkan dan mengelompokkan bahan 
bacaan tersebut, (5) memahami dan membuat catatan penelitian, (6) mengulas dan menambah lagi bahan 
bacaan, dan (7) mengelompokkan lagi bahan bacaan dan mulai menulis laporan. 

Sumber data pada penelitian ini diambil dari beberapa artikel pada jurnal nasional dan buku yang 
berkaitan dengan isi pada penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini 
menggunakan teknik dokumentasi. Sari dalam (Melinda & Zainil, 2020) menyatakan bahwa teknik 
dokumentasi ialah menelusuri bahan dan sumber mengenai variabel atau suatu hal yang berupa buku, 
catatan, artikel atau makalah, dan sebagainya. Lalu, teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini 
ialah analisis isi, dimana analisis isi ini digunakan untuk dapat mempelajari objek penelitian dari bahan atau 
sumber data seperti buku, artikel, catatan, dan semua jenis teks atau wacana yang dapat dianalisis.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pembelajaran Selama Masa Pandemi Covid-19 
 Covid-19 yang melanda dunia telah banyak membuat berbagai aktivitas manusia terhambat, namun, 
meski begitu, semakin lama semakin banyak inovasi sebagai solusi dalam mengatasi hambatan tersebut. Di 
dunia pendidikan, semakin banyak cara alternatif untuk mengatasi terhambatanya pembelajaran di kelas, 
salah satunya ialah pembelajaran daring. 
 Pemerintah Indonesia melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat edaran 
terkait pelaksanaan pembelajaran secara daring untuk mencegah penyebaran Covid-19. Surat edaran nomor 
36962/MPK.A/HK/2020 tersebut berisi tentang imbauan kepada pihak penyelenggara pendidikan di berbagai 
daerah di Indonesia untuk melakukan pembelajaran secara daring. Selain itu, pemerintah mengimbau untuk 
segala kegiatan selalu menerapkan protokol kesehatan, dan segala kegiatan yang berpotensi 
mengumpulkan banyak orang digantikan dengan melakukan video conference. 
 Dengan pemberlakuan pembelajaran secara daring tersebut membuat banyak perubahan dilakukan, 
seperti media pembelajaran, strategi pembelajaran yang digunakan guru, bahan ajar, dan sebagainya. Hal 
itu tentu perlu waktu untuk dibiasakan kepada pendidik dan peserta didik, khususnya kepada peserta didik 
yang perlu beradaptasi dengan suasana belajar yang baru, terlebih dengan penerapan pembelajaran daring 
tersebut, penggunaan alat elektronik seperti gadget dan laptop lebih sering dipakai untuk menunjang 
pembelajaran. Sehingga ada kekhawatiran peserta didik tidak fokus untuk mengikuti pembelajaran, yang 
mana peran guru dan orang tua sangat dierlukan untuk senantiasa mengawasi jalannya pembelajaran siswa. 
Setelah beberapa waktu melakukan pembelajaran secara daring untuk mencegah penyebaran Covid-19, 
pemerintah kembali membuat peraturan yang disampaikan dalam keputusan bersama empat menteri yaitu, 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri RI 
pada surat keputusan No. 03/KB/2021, No. 384 Tahun 2021, No. HK.01.08/MENKES/4242/2021, dan No. 
440-717 Tahun 2021 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi Covid-19. Salah 
satu kandungan dari keputusan tersebut menyatakan bahwa penyelenggaraan pembelajaran di masa 
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pandemi COVID-19 dapat dilakukan dengan pembelajaran tatap muka secara terbatas dengan tetap 
menerapkan protokol kesehatan. 
 Dengan surat keputusan terkait pembelajaran tatap muka terbatas tersebut, terdapat banyak 
sekolah di daerah dengan penyebaran Covid-19 yang terhitung sedikit menerapkan aturan itu. Sedangkan, 
di beberapa daerha yang dikategorikan sebagai zona merah atau daerah dengan angka kasus Covid-19 
tinggi, masih banyak sekolah yang belum menerapkan pembelajaran tatap muka terbatas, sisanya masih 
mencoba melakukan percobaan pembalajaran tatap muka terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat. 
 Sampai saat ini, peraturan yang dikeluarkan pemerintah, khususnya dari lembaga pendidikan secara 
rutin selalu mengimbau terkait penyelenggaraan pelaksanaan pembelajaran di sekolah berdasarkan situasi 
di setiap daerah. Terutama dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas, pemerintah membagi 
daerah mana saja yang dapat menerapkan pembelajaran tatap muka terbatas tersebut. Dari zona yang 
dibagi berdasarkan angka penyebaran atau kasus Covid-19 yang dipakai yaitu zona merah yang 
terkategorikan dengan risiko tinggi, zona oranye yang terkategorikan dengan risiko sedang, zona kuning 
yang terkategorikan dengan risiko rendah, dan zona hijau yang terkategorikan dengan tidak ada kasus, 
pemerintah memberi izin pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di daerah dengan zona di bawah 
zona merah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. 
 Hingga kini, dimana penyebaran kasus Covid-19 mulai berkurang signifikan di banyak daerah, 
pemerintah mulai memberi kelonggaran bagi sekolah untuk melakukan pembelajaran tatap muka secara 
normal, meskipun di beberapa daerah pembelajaran secara daring dan tatap muka terbatas masih menjadi 
opsi di tengah masa pandemi Covid-19 yang belum selesai. 
 
Indikator Pemahaman Konsep Matematis 

Selama pembelajaran di masa pandemi Covid-19, salah satu hal yang perlu menjadi perhatian 
adalah bagaimana tingkat pemahaman siswa dalam menerima materi pelajaran yang diberikan dengan 
sistem pembelajaran yang berubah-ubah, mulai dari pembelajaran secara daring, hybrid, sampai 
pembelajaran tatap muka terbatas, khususnya kemampuan pemahaman konsep matematisnya. Karena 
pemahaman konsep merupakan salah satu kemampuan yang krusial dan penting dikuasai peserta didik 
yang kaitannya sangat erat dengan pembelajaran, sebab dengan menguasain pemahaman konsep, peserta 
didik akan lebih mudah dalam mengikuti setiap materi pelajaran yang diberikan. 

Pemahaman konsep matematis merupakan kemampuan peserta didik dalam memahami suatu 
konsep pada materi matematika yang dipelajari, sehingga peserta didik paham bagaimana sebuah rumus 
atau teori pada materi tersebut terbentuk dan bagaimana menggunakannya. Diana, Marethi, dan Pamungkas 
(2020) berpendapat bahwa pemahaman konsep ialah dasar dari pemahaman atas teori-teori dan prinsip, 
sehingga untuk paham akan teori dan prinsip, lebih dahulu siswa perlu memahami konsep-konsep yang 
menyusun teori dan prinsip tersebut, dengan demikian, sangat fatal jika siswa tidak memahami konsep 
matematika. 

Sanjaya dalam (Wahab, Ruhama, & Afandi, 2021) menyatakan bahwa pemahaman konsep 
merupakan kemampuan peserta didik yang berupa penguasaan sejumlah materi pelajaran, peserta didik 
tidak sekadar mengingat atau mengetahui sebuah konsep yang dipelajari, tetapi dapat mengungkapkan 
kembali dalam bentuk lain yang lebih mudah dimengerti, memberikan interprestasi, dan dapat 
mengaplikasikan konsep yang sesuai. Menurut Savira dan Suharsono dalam (Hernawati & Pradipta, 2021) 
kemampuan pemahaman konsep matematis merupakan salah satu tujuan yang penting dalam pembelajaran 
matematika, karena dengan memahami suatu konsep, siswa tidak hanya sekadar menghafal rumus, tapi 
paham sebuah konsep dari materi yang diberikan dan dipelajari dalam pembelajaran. 
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Kemampuan pemahaman konsep matematis merupakan salah satu kemampuan matematis yang 
dalam mengukurnya terdapat indikator yang mengindikasikan bahwa peserta didik telah mencapai dan 
menguasai kemampuan tersebut. Pratiwi dalam (Hernawati & Pradipta, 2021) menyampaikan bahwa 
indikator pemahaman konsep matematis diantaranya ialah a) menyatakan ulang sebuah konsep. b) 
mengelompokkan objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsepnya. c) memberikan contoh dan 
bukan contoh dari suatu konsep. d) menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis. e) 
mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari suatu konsep. f) menggunakan dan memanfaatkan 
serta memilih prosedur atau operasi tertentu. g) mengaplikasikan konsep atau algoritma dalam pemecahan 
masalah. 

Indikator pemahaman konsep matematis disusun untuk mempermudah dalam mengukur dan 
menetapkan apakah peserta didik telah mencapai atau menguasai pemahaman konsep matematis dari suatu 
materi. Berdasarkan peraturan pemerintah pendidikan dasar dan menengah No 506/C/KepPP/2004 dalam 
(Mayasari & Habeahan, 2021) disebutkan bahwa siswa mampu memahami konsep apabila 1) menggunakan 
gambar untuk membantu menyelesaikan masalah, 2) memberikan contoh dan bukan contoh untuk sebuah 
konsep, 3) mengklasifikasikan contoh ke dalam sebuah konsep, 4) mampu menerapkan persamaan 
matematika antara konsep dan prosedur, 5) memahami dan menggunakan pola yang tepat untuk 
memecahkan masalah, 6) menerapkan persamaan atau perbedaan untuk menyelesaikan masalah, 7) 
menjelaskan solusinya. Dengan berpacu pada indikator pemahaman konsep matematis, dapat membantu 
dalam mendeskripsikan bagaimana tingkat pemahaman konsep matematis siswa pada pembelajaran 
matematika. 
 
Hasil Penelitian Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Pada Pembelajaran Selama Masa 
Pandemi Covid-19  
 Berdasarkan beberapa penelitian pada artikel yang relevan terkait kemampuan pemahaman konsep 
matematis siswa, didapat hasil dari kemampuan pemahaman konsep matematis siswa selama pembelajaran 
di masa pandemi Covid-19. 
 Pada penelitian yang dilakukan oleh Yanti, Nindiasari, & Ihsanudin (2020) disebutkan bahwa 
pemahaman konsep matematis siswa pada pembelajaran matematika secara daring di masa pandemi 
Covid-19 tahun ajaran 2019/2020 bahwa dari 15 siswa MTs Negeri 3 Kota Cilegon tingkat kemampuan 
pemahaman konsep matematis siswa cenderung baik dengan hanya satu siswa saja yang terkategori sangat 
kurang., dan dari ketujuh indikator pemahaman konsep matematis yang digunakan, indikator yang paling 
tinggi dikuasai ialah kemampuan dalam menggunakan, memanfaatkan, dan memilih operasi tertentu. 
Sedangkan indikator pemahaman konsep matematis paling rendah dikuasai ialah kemampuan 
mengaplikasikan konsep secara algoritma. Penelitian tersebut dilakukan pada awal penerapan pembelajaran 
secara daring yang diputuskan pemerintah. Berikut tabel persentase kemampuan pemahaman konsep 
matematis siswa. 

Tabel 1. Persentase Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Siswa 

Skor Kategori Banyak Siswa Persentase (%) 

25 - 28 Sangat Baik 1 6.7 
21 - 24 Baik 9 60 
15 – 20 Cukup 4 6.7 
11 – 14 Kurang 0 0 
0 – 10 Sangat Kurang 1 6.7 
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 Penelitian lain yang dilakukan Hernawati & Pradipta (2021) pada penelitiannya yang membahas 
pemahaman konsep matematis siswa SMKN 1 Tambun Utara pada pembelajaran yang menerapkan e-
learning berbasis Google Classroom disampaikan bahwa siswa dapat memahami konsep pembelajaran 
matematika dalam mengerjakan soal pada materi matriks berbasis Google Classroom. Peneliti 
menyimpulkan bahwa hasil tes kemampuan pemahaman konsep matematis siswa dikategorikan tinggi, 
sebab hanya dua siswa yang terkategorikan memiliki pemahaman yang rendah, sedangkan sisanya 
sejumlah 28 siswa terkategorikan sedang sampai tinggi. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh 
Ginting & Sutirna (2022) menyampaikan hasil penelitiannya terkait kemampuan pemahaman konsep 
matematis siswa pada materi pada materi sistem persamaan linear dua variabel. Mereka menyimpulkan 
bahwa kemampuan pemahaman konsep matematis siswa kelas VIII SMP Negeri 27 Bekasi tergolong masih 
rendah, hal itu dapat terlihat dari jawaban yang diberikan oleh siswa belum memenuhi indikator dari 
kemampuan pemahaman konsep. Siswa hanya dapat mencapai satu indikator pemahaman konsep 
matematis dari 6 indikator yang diukur, yaitu menyatakan ulang sebuah konsep. Berikut tabel persentase 
kemampuan pemahman konsep matematis siswa. 
 

Tabel 2. Persentase Indikator Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Siswa 

Soal Kategori 

Menguasai Indikator 

Banyak 
Siswa 

Persentase 
(%) 

1 Menyatakan ulang konsep yang telah dipelajari 15 68,18 
2 Mengklasifikasikan objek-objek berdasarkan konsep matematika 2 9,1 
3 Menerapkan konsep secara algoritma 7 31,82 
4 Memberikan contoh atau non contoh dari konsep yang dipelajari 6 27,27 
5 Menyajikan konsep dalam berbagai representasi 4 18,18 

6 
Mengaitkan berbagai konsep matematika secara internal atau 
eksternal 

9 40,91 

 

KESIMPULAN  
Kemampuan pemahaman konsep matematis merupakan salah satu kemampuan matematis yang 

penting dikuasai peserta didik dalam pembelajaran matematika. Terlebih di masa pandemi seperti sekarang, 
dimana pembelajaran banyak berubah dan perlu adanya adaptasi dari pendidik dan lebih khusus kepada 
peserta didik dengan suasana belajar yang baru. Hal itu menjadi perhatian tentang apakah siswa dapat 
menerima dan memahami dengan baik materi pelajaran yang diberikan  

dan apakah berpengaruh terhadap tingkat kemampuan pemahaman konsep matematisnya. Dari 
beberapa temuan penelitian yang menganalisis kemampuan pemahaman konsep matematis siswa selama 
pandemi Covid-19, dikatakan bahwa masih banyak peserta didik yang memiliki kemampuan pemahaman 
konsep matematis yang baik, meskipun masih terdapat peserta didik yang memiliki kemampuan pemahaman 
konsep matematis yang rendah, terbukti dari hasil penelitian beberapa artikel yang menyebutkan bahwa 
siswa masih dapat mencapai indikator pemahaman konsep matematis dengan perubahan sistem 
pembelajaran di masa pandemi saat ini. 
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ABSTRAK 
Tujuan dari penulisan makalah ini : 1) menjelaskan hubungan pembelajaran flipped classroom dan 
kemampuan pemecahan masalah matematis; 2) menjelaskan tipe–tipe model pembelajaran flipped 
classroom; 3) mendeskripsikan praktek penerapan model flipped classroom untuk meningkatkan 
kemampuan pemecahan masalah matematis. 
Hasil studi pustaka dapat diringkas sebagai berikut: 1) hubungan model pembelajaran flipped classroom 
diambil penelitian yang sudah dilakukan dan factor belajar siswa yang masih konvensional; 2) terdapat 
beberapa tipe model pembelajaran flipped classroom yaitu : Traditional Flipped, Mastery Flipped, Peer 
Instruction Flipped, Problem Based Learning Flipped. Setiap tipe memiliki praktek penerapan yang berbeda-
beda; 3) praktek penerapan model pembelajaran flipped classroom untuk meningkatkan kemampuan 
pemecahan masalah matematis terbagi menjadi dua aktivitas, yaitu Pre class dan In-Class. 
 
Kata Kunci :  Penerapan Model, Flipped Classroom, Pemecahan Masalah Matematis 
 

PENDAHULUAN 
Pesatnya perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, telah membawa dampak besar pada 

bidang kehidupan manusia dewasa ini, begitupun dalam bidang pendidikan. Kualitas pendidikan secara 
umum merupakan faktor penting yang berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran, hal ini menuntut para 
pelaku pendidikan untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Oleh sebab itu dibutuhkan model 
pembelajaran yang tepat agar tercapainya tujuan pembelajaran. 

Matematika merupakan salah satu cabang ilmu yang dinilai dapat memberikan kontribusi positif 
dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga matematika memiliki peran sangat penting 
dalam upaya peningkatan mutu pendidikan (Wulandari dan Budiarto, 2016:1). Matematika sebagai Ratu Ilmu 
Pengetahuan, penting dimiliki oleh setiap orang sebagai dasar dalam mengembangkan pola pikir dan 
pemecahan masalah (Kamsurya, 2020:1). Oleh karena itu, ilmu matematika diharapkan mampu 
meningkatkan mutu pendidikan dan menyiapkan sumber daya manusia yang baik. Matematika di Indonesia 
dipelajari mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Namun matematika masih tetap 
menjadi mata pelajaran yang dianggap sulit bagi sebagian besar siswa. Padahal pembelajaran matematika 
tidak hanya aspek hitung-hitungan saja tetapi mencakup perilaku-perilaku yang menekankan aspek 
intelektual yang diperlukan untuk dapat melakukan manipulasi matematika dan kemampuan berpikir dalam 
matematika. Oleh sebab itu kemampuan pemecahan masalah menjadi aspek kognitif terpenting dalam 
pembelajaran matematika. Akbar et al., (2017:2) menyatakan bahwa pembelajaran pemecahan masalah 
sangat penting dalam matematika, sehingga hampir setiap Standar kompetensi dan Kompetensi Dasar 
dijumpai penegasan diperlukannya kemampuan pemecahan masalah. 

Kenyataan yang ada saat ini kemampuan pemecahan masalah matematik siswa Indonesia memang 
masih terbilang rendah. Padahal dalam kurikulum 2013 pembelajaran lebih diarahkan kepada 5 hal yang 
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mendorong peningkatan kompetensi yaitu 1) Menanya (questioning); 2) Pemecahan masalah (problem 
solving); 3) Pembelajaran berbasis siswa (student center); 4) Kerjasama (collaborative); dan 5) Penalaran 
(reasoning). National Council of Teacher of Mathematics (NCTM) menyebutkan kemampuan matematika 
meliputi: problem solving (pemecahan masalah), reasoning and proof (pemahaman konsep), connections 
(koneksi matematika), communication (komunikasi matematika) dan representation (representasi 
matematika) (Zuliana, 2015:2). Sejalan dengan itu, berdasarkan Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 
tentang standar isi mata pelajaran matematika, salah satu tujuan pembelajaran matematika agar siswa 
memiliki kemampuan pemecahan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang 
model matematika, menyelesaikan model dan meninjau kembali langkah penyelesaian. Oleh karena itu, 
pemecahan masalah menjadi bagian dari kurikulum matematika yang penting. 

Dari hasil laporan penelitian Ulfah (2019) di SMAN 11 Pandeglang di temukan bahwa rendahnya 
kemampuan penyelesaian masalah matematika disebabkan oleh minimnya buku penunjang sebagai bahan 
belajar, sehingga kemampuan siswa dalam mengkomunikasikan symbol-simbol matematika dalam 
menyelesaikan masalah matematika juga masih rendah. 

Mengembangkan kemampuan pemecahan masalah harus terus dikembangkan agar siswa lebih 
objektif dalam mengambil setiap keputusan yang diambil dalam kehidupannya, siswa akan menjadi terampil 
menyeleksi informasi yang relevan kemudian menganalisisnya dan akhirnya menyelidiki kembali hasilnya. 
Selain itu, kemampuan pemecahan masalah dapat dijadikan sebagai kemampuan awal bagi siswa dalam 
merumuskan konsep dan bekal bagi siswa untuk menyelesaikan permasalahan matematika dengan 
mengembangkan ide ataupun gagasan yang dimiliki. Akan tetapi sebaliknya, jika kemampuan pemecahan 
masalah siswa rendah maka dalam kehidupan nyata siswa akan sulit mengambil solusi dari suatu masalah 
yang dihadapi karena siswa tidak dapat mengumpulkan informasi yang relevan serta tidak dapat 
menganalisis ataupun menyadari betapa pentingnya meneliti kembali solusi yang telah diperoleh, untuk 
menunjukkan pentingnya belajar memecahkan masalah. Bastow, Hughes, Kissane dan Mortlock dalam 
(Sabri, 2012:5) menggunakan pepatah Cina “A Person given a fish is fed for a day. A person taught to fish 
is fed for live.” Seseorang yang diberi ikan hanya cukup untuk dimakan satu hari saja, namun seseorang 
yang dilatih untuk mecari ikan akan dapat makan ikan untuk seumur hidupnya. Pada akhirnya dengan belajar 
berlatih memecahkan masalah sejak dini, diharapkan muncul dalam diri siswa kemampuan pemecahan 
masalah yang tangguh, bermutu, ahli, profesional mampu belajar sepanjang hayat serta memiliki kecakapan 
hidup. 

Hubungan antara pembelajaran matematika dan pemecahan matematika menurut Gagne (dalam 
Sumarmo,2017) menyatakan bahwa pemecahan masalah adalah tipe belajar tingkat tinggi dan kompleks 
dibandingkan dengan tipe belajar lainnya. Masalah dalam matematika merupakan persoalan tidak rutin dan 
belum adanya metode untuk menyelesaikannya (Rosita dan Abadi, 2019:3). Sehingga pemecahan masalah 
sangat penting dalam pembelajaran matematika karena dapat mengukur tingkat pemahaman siswa. 
Kemampuan pemecahan masalah dibutuhkan siswa sebagai modal agar mampu memecahkan masalah 
matematika dalam kehidupan sehari-hari. 

Dalam permendikbud no.64 tahun 2013, menyatakan bahwa kemampuan pemecahan masalah 
matematika merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa. Dapat dikatakan puncak 
keberhasilan pembelajaran matematika adalah ketika siswa mampu memecahkan suatu permasalahan yang 
dihadapi. 

Berbagai faktor yang mempengaruhi hasil belajar matematika siswa diantaranya faktor guru, metode 
pembelajaran dan keaktifan siswa. Hal ini sejalan dengan Usdiyana et al., (2009:2) yang menyebutkan 
bahwa penyebab rendahnya hasil belajar matematika disebabkan salah satunya oleh guru yang bertindak 
sebagai penyampaian informasi secara aktif, sementara siswa pasif hanya mendengarkan dan menyalin. 
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Pemerintah telah menggulirkan pembelajaran saintifik yang diharapkan agar menjadi acuan dalam 
proses pembelajaran dan pada pelaksanaannya masih kurang optimal. Guru masih kesulitan mengarahkan 
siswa untuk menemukan konsep yang diinginkan sehingga menghabiskan waktu  

proses pembelajaran. Selain itu guru kurang melatih siswa pada kemampuan pemecahan masalah 
yang akhirnya kemampuan tersebut tidak berkembang secara optimal. 

Upaya untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah yaitu pada keaktifan belajar siswa itu 
sendiri, dan guru harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa melalui pembelajaran yang tepat. 
Ketertarikan siswa untuk mau melatih menyelesaikan setiap permasalahan matematis yaitu dengan cara 
menciptakan suasana belajar yang nyaman, sehingga pembelajaran matematika dapat berjalan sesuai 
dengan yang diharapkan. Jika kemampuan pemecahan masalah telah dimiliki oleh siswa, maka siswa 
tersebut akan mampu menyelesaikan setiap permasalahan matematis secara optimal. Dari tujuan tersebut 
diperlukan suatu inovasi dalam pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 
matematis siswa.  

Salah satu model pembelajaran yang berpotensi mampu untuk meningkatkan kemampuan 
pemecahan masalah matematik adalah model flipped classroom. Dalam penelitian Utari (2017) menyatakan 
bahwa pembelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran flipped classroom 
berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMA. Begitu 
juga dalam penelitian Rohmatulloh dan Nindiasari (2021) yang mengukur peningkatan kemampuan 
pemecahan masalah matematis. Berdasarkan hasilnya terdapat kemampuan yang meningkat dalam 
pemecahan masalah matematis peserta didik setelah terdapat model pembelajaran flipped classroom.  

Model pembelajaran flipped classroom merupakan salah satu model pembelajaran yang berpusat 
pada siswa untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi online yang dapat 
diakses kapan saja dan dimana saja (Johnson, 2013:2). Flipped classroom adalah salah satu jenis 
pembelajaran campuran yang mengkolaborasikan pembelajaran secara sinkron (synchronous) melalui tatap 
muka dengan pembelajaran askinkron (asynchronous) melalui belajar mandiri (Gawise et al., 2021:7). Hal 
ini dijelaskan lebih lanjut oleh Adhitiya et al., (2015:2) bahwa pada pembelajaran flipped classroom siswa 
menonton video pembelajaran di rumah untuk menemukan sendiri konsep materi pelajaran sesuai dengan 
kecepatan masing-masing. Pada saat di kelas siswa sudah memiliki konsep akan apa yang akan 
dipelajarinya sehingga siswa lebih siap dalam menerima pelajaran. 

Menurut pendapat Chrismawati et al., (2021:3) bahwa model pembelajaran flipped classroom 
memanfaatkan media pembelajaran yang dapat diakses secara daring oleh siswa. Model ini bukan hanya 
sekedar belajar menggunakan video pembelajaran, namun lebih menekankan bagaimana memanfaatkan 
waktu di kelas agar pembelajaran lebih bermutu dan bisa meningkatkan hasil belajar siswa (Maolidah et al., 
2017:5). Sehingga dalam pelaksanaannya, diperlukan kolaborasi menggunakan sebuah media untuk 
memaksimalkan model pembelajaran ini. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka artikel ini bertujuan untuk 
mengkaji penerapan flipped classroom untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis 
siswa. Untuk mencapai tujuan tersebut, artikel ini akan melakukan kajian terhadap latar belakang hubungan 
model flipped classroom dan kemampuan pemecahan masalah matematis. Kemudian, tipe-tipe model 
flipped classroom. Terakhir, artikel ini akan meninjau penelitian yang telah menerapkan model flipped 
classroom dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis. 

 
Tinjauan Pustaka 
Pembelajaran Flipped Classroom 
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Pembelajaran flipped classroom merupakan model pembelajaran dimana dalam proses belajar 
mengajar tidak seperti pada umumnya, yaitu dalam proses belajarnya siswa mempelajari materi pelajaran 
dirumah sebelum kelas dimulai dan kegiatan belajar mengajar dikelas berupa mengerjakan tugas, berdiskusi 
tentang materi atau masalah yang belum dipahami siswa (Saputra & Mujib, 2018:1). Konsep dari  model 
flipped classroom yakni aktivitas pembelajaran yang biasanya diselesaikan di kelas sekarang dapat 
diselesaikan di rumah, dan aktivitas pembelajaran yang biasanya dikerjakan di rumah sekarang dapat 
diselesaikan di kelas (Antonova et al., 2016). Pemberian materi pelajaran untuk siswa disediakan melalui 
video untuk ditonton di luar kelas (Baker, 2016:15).  

Pada model pembelajaran ini lebih memanfaatkan media pembelajaran yang dapat dijangkau secara 
online yang berhubungan dengan materi yang akan dipelajari peserta didik. Model pembelajaran flipped 
classroom ini tidak hanya sekedar belajar dengan memakai video pembelajaran akan tetapi pada 
pembelajaran ini lebih ditekankan dalam memanfaatkan waktu di kelas supaya pada pembelajara di kelas 
akan lebih berkualitas dan dapat meningkatkan pengetahuan peserta didik (Maolidah et al., 2017:5). 
Penggunaan model pembelajaran flipped classroom di sekolah dengan tujuan agar dapat membantu peserta 
didik yang kesulitan dalam hal belajar khusunya matematika. Sehingga dengan diterapkannya kegiatan 
pembelajaran flipped classroom ini siswa yang awalnya merasa kesulitan dengan materi yang diajarkan 
dapat diatasi dengan baik dan mampu mecapai tujuan pembelajaran secara optimal (Saputra & Mujib, 
2018:1). 

Pembelajaran flipped classroom menggabungkan teori student-centered learning dan teacher-
centered learning (Bishop & Verleger, 2013:6). Hubungan keduanya dalam bagan berikut: 

 
Bagan 

Flipped Classroom 

 

Proses belajar mengajar dalam model pembelajaran flipped classroom yaitu sebelum kelas dimulai 
siswa terlebih dahulu mempelajari materi pelajaran di rumah dan kegiatan belajar di kelas berupa diskusi 
tentang materi atau masalah yang belum dipahami siswa. Pembelajaran seperti ini bertujuan agar ketika 
siswa menemukan masalah dalam mengerjakan latihan soal atau mengalami kesulitan siswa dapat langsung 
berkonsultasi dengan guru dan temannya sehingga permasalahan dapat segera di atasi (Yulietri et al., 
2015:2). 

Penelitian tentang model pembelajaran flipped classroom menunjukkan bahwa baik guru dan siswa 
memberikan respon positif terhadap pembelajaran ini. Guru meminimalkan pemberian instruksi langsung 
dan lebih mengefektifkan interaksi satu-satu dengan siswa (Bishop & Verleger, 2013:6). Sementara siswa 
akan lebih banyak berdiskusi dengan berbekal pemahaman materi pelajaran yang mereka pelajari 
sebelumnya di rumah melalui handout atau video pembelajaran yang diberikan guru. 

Tiga prinsip yang diterapkan pada pelaksanaan pembelajaran flipped classroom menurut Strayer et 
al., (2016:664) sebagai berikut: 



Prosiding Galuh Mathematics National Conference (GAMMA NC) 2022 
ISBN: 978-623-95169-7-0 

 

 

99 

 

1. Prinsip 1 : Gunakan luar kelas untuk mendorong siswa merefleksi dan memperoleh tanggapan dan 
teman-temannya. 

2. Prinsip 2: Gunakan tugas dalam kelas untuk membangun pengetahuan baru sebagai bagian dan 
komunitas belajar di kelas. 

1. Prinsip 3: Hubungkan tugas luar kelas dan dalam kelas dengan pendekatan instruksi yang serupa. 
Cara pengaturan sesi di kelas lebih rinci diuraikan oleh Baker (2016:23) menjadi empat tahap kegiatan 
belajar, yaitu: 
1. Klarifikasi : memulai diskusi dengan mengajukan pertanyaan untuk siswa yang telah ditugaskan untuk 

mempelajari materi sebelumnya. 
2. Ekspansi : selanjutnya siswa diajak untuk menyusun bahan pelajaran berdasarkan hasil pengalamannya 

sendiri atau bahan bacaan yang lain. Tahap ini menjadikan siswa berperan sebagai kontributor 
pengetahuan dan mampu menempatkan materi tersebut ke dalam pengalaman pribadinya. 

3. Aplikasi : kontribusi penting dan sebuah model pembelajaran adalah waktu yang disediakan untuk siswa 
dapat memahami dan menerapkan konsep. Model flipped classroom menyediakan banyak waktu untuk 
siswa dalam memahami dan menerapkan konsep tanpa mengorbankan waktu untuk mempelajari materi. 

4. Latihan : tahap ini melibatkan kelompok siswa untuk berkolaborasi dan berpikir kritis dan kreatif. 
Model pembelajaran flipped classroom berpusat pada siswa (student center) dan melibatkan 

teknologi dalam pelaksanaannya. Seperti yang dihasilkan pada penelitian Chandra & Nugroho (2016) bahwa 
teknologi memiliki andil besar dalam menyiapkan siswa untuk mau belajar. 

Dengan media pembelajaran berbentuk video, siswa tertarik untuk mempelajari materi yang 
disajikan. Video pembelajaran yang sudah jadi dapat diunduh dari youtube atau bila guru ingin membuat 
sendiri video pembelajarannya dapat menggunakan microsoft powerpoint yang relatif lebih mudah. Media 
pembelajaran matematika diberikan secara online oleh guru melalui berbagai aplikasi yang saat ini banyak 
tersedia, misalnya google classroom, Edmodo atau Microsoft Teams.  

Model pembelajaran flipped classroom memberikan kebebasan bagi siswa untuk berinteraksi 
dengan konten pembelajaran. Mereka dapat mempelajari konten pembelajaran di rumah dengan gaya 
belajarnya masing-masing, hal ini dapat meningkatkan daya serap dan memaksimalkan pemahaman konsep 
yang dibangun oleh siswa. Pembelajaran ini pula mengharuskan siswa memikul lebih banyak tanggung 
jawab atas pengalaman belajar mereka sendiri (Bishop & Verleger, 2013:6).  

Penelitian lain yang mengeksplorasi penerapan flipped classroom di Korea Selatan untuk proyek 
inovasi sekolah berdasarkan konteks pendidikan Korea adalah penelitian Lee (2018:1). Hasil eksperimen 
menunjukkan pembelajaran di ruang kelas yang lebih aktif dan peningkatan prestasi akademik siswa. Secara 
khusus pendapat para siswa dan guru dalam percobaan flipped classroom menunjukkan dampak positif pada 
belajar dan mengajar, diantaranya : (1) transformasi ke kelas yang lebih merata dan demokratis, (2) 
mengembalikan kenyamanan belajar dan mengajar, (3) peningkatan kepercayaan diri, dan (4) inspirasi untuk 
praktisi pendidikan. 

Menurut Steele (Rahmayani, 2019:), terdapat beberapa tipe model pembelajaran Flipped classroom 
yaitu : 
1. Traditional Flipped merupakan model pembelajaran flipped classroom yang paling sederhana. Biasanya 

digunakan oleh guru pemula yang baru menerapkan model flipped classroom. Langkah 
pembelajarannya adalah siswa menonton video pembelajaran dirumah, lalu ketika dikelas melakukan 
kegiatan dan mengerjakan tugas yang diberikan secara kelompok. Lalu diakhir pembelajaran dilakukan 
kuis secara individu atau berpasangan. 
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2. Mastery Flipped merupakan perkembangan dari Traditional Flipped. Tahapan pembelajarannya hampir 
serupa dengan pembelajaran Traditional Flipped, hanya saja pada awal pembelajaran model ini 
diberikan pengulangan pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. 

1. Peer Instruction Flipped adalah model pembelajaran dimana siswa mempelajari materi dasar sebelum 
memulai kelas melalui video. Ketika dikelas siswa menjawab pertanyaan konseptual secara individu, 
siswa diberikan kesempatan untuk saling beradu pendapat terhadap soal yang diberikan untuk 
meyakinkan jawabannya kepada temannya dan diakhir diberikan tes pemahaman. 

2. Problem Based Learning Flipped adalah siswa diberikan video yang memberikan petunjuk untuk 
menyelesaikan masalah yang akan muncul ketika di kelas. Pada model ini siswa bekerja dengan bantuan 
guru. Ketika di kelas siswa melakukan eksperimentasi dan evaluasi. 

Model pembelajaran flipped classroom pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Menurut Adhitiya 
et al., (2015), model pembelajaran flipped classroom memiliki kelebihan dan kekurangan. 
1. Kelebihan flipped classroom 
a. Siswa dapat mengulang-ulang video tersebut sehingga ia benar-benar memahami materi. 
b. Siswa dapat mengakses video tersebut dari manapun asalkan memiliki sarana yang cukup bahkan 
bisa disalin melalui flashdisk dan didownload. 
c. Efisien, karena siswa diminta untuk mempelajari materi di rumah dan pada saat di kelas, siswa dapat 
lebih memfokuskan kepada kesulitannya dalam memahami materi ataupun kemampuannya dalam 
menyelesaikan soal-soal berhubungan dengan materi tersebut. 
d. Siswa dituntut untuk belajar dengan memanfaatkan video pembelajaran yang diberikan sehingga 
mendukung semangat belajar. 

2. Kekurangan flipped classroom 
a. Untuk menonton video, setidaknya diperlukan sarana yang memadai, baik komputer, laptop maupun 
handphone. Hal ini akan menyulitkan siswa yang tidak memiliki sarana tersebut. 
b. Diperlukan koneksi internet yang lumayan bagus untuk mengakses video. Terutama apabila filenya 
berukuran besar, maka akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membuka atau mengunduhnya. 
Ada cukup banyak siswa yang gaptek sehingga mereka memerlukan waktu yang lebih untuk mengakses 
video tersebut. 
c. Siswa mungkin perlu banyak penopang untuk memastikan mereka memahami materi yang 
disampaikan dalam video dan siswa tidak mampu mengajukan pertanyaan ke instruktur atau rekan-rekan 
mereka jika menonton video saja. 
d.  
Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 

Kemampuan secara etimologi berasal dari kata mampu, yang berarti kuasa, (sanggup, bisa) 
melakukan sesuatu (Depdiknas, 2008). Menurut Stephen (Syaharuddin, 2016:53) secara terminologi, 
kemampuan adalah kapasitas seseorang untuk melakukan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Suatu 
masalah muncul ketika terdapat situasi dimana siswa mencoba mencapai beberapa tujuan dan harus 
menemukan cara untuk sampai disana. Pemecahan masalah mengacu pada usaha seseorang untuk 
mencapai tujuan karena tidak memiliki solusi otomatis (Schunk, 2012:299). Adapun kemampuan pemecahan 
masalah menurut Anderson (Noriza et al., 2015:2) adalah keterampilan yang melibatkan proses 
menganalisis, menafsirkan, menalar, memprediksi, mengevaluasi, dan merefleksikan. Berdasarkan definisi 
tersebut dapat diketahui bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis merupakan usaha yang 
ditunjukkan siswa dalam mencari solusi untuk memecahkan masalah. 

Menurut Polya (1973) pemecahan masalah adalah usaha mencari jalan keluar dari suatu kesulitan. 
Menurut Saad & Ghani (Imamuddin, 2018:6) mendefinisikan pemecahan masalah sebagai suatu proses 
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terencana yang perlu dilaksanakan agar memperoleh penyelesaian tertentu dari sebuah masalah yang 
mungkin tidak dapat segera dicapai. Pemecahan masalah merupakan alat untuk membantu siswa dalam 
mengembangkan kemampuan berpikir dan membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan dasar 
dalam menyelesaikan masalah khususnya terutama di kehidupannya (Fajariah et al., 2017:2). Oleh karena 
itu, dapat diketahui bahwa kemampuan pemecahan masalah merupakan suatu usaha untuk mencari solusi 
permasalahan. 

Pemecahan masalah matematika merupakan pemecahan dalam matematika yang dianggap 
sebagai masalah oleh orang yang menyelesaikannya. Sebagaimana Bell mengungkapkan bahwa 
“Mathematics problem solving is the resolution of a situation in mathematics whis is regarded as a problem 
by the person who resolves it” Sesuatu dapat dikatakan sebagai pemecahan masalah apabila seseorang 
menyadari bagaimana cara menyelesaikannya (Ruswati et al., 2018:3). Beberapa pakar teori pembelajaran 
mengungkapkan bahwa pemecahan masalah merupakan kunci dalam pembelajaran, khususnya di ranah 
sains dan matematika, dan mereka menyarankan untuk memberikan penekanan lebih dalam pembelajaran 
menurut Anderson (Schunk, 2012:192). NCTM (2000:3) juga menyatakan bahwa pemecahan masalah 
seharusnya menjadi fokus sentral dalam kurikulum matematika, karena pemecahan masalah merupakan 
proses yang harus diserap dalam setiap program dan menyediakan konteks dimana konsep, prinsip, dan 
kemampuan dipelajari. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui tentang urgensi kemampuan pemecahan 
masalah dalam pembelajaran matematika. 

Schunk (2012:302) mengungkapkan bahwa pemecahan masalah mental Polya merupakan 
heuristika. Heuristika merupakan salah satu cara untuk memecahkan masalah dengan metode yang 
menggunakan prinsip-prinsip yang menghasilkan solusi. Polya membagi proses pemecahan masalah 
matematis menjadi empat tahapan, yaitu: 1) memahami masalah, 2) merencanakan pemecahan, 3) 
melaksanakan rencana, dan 4) memeriksa kembali. 

Pada indikator dan tahapan tersebut, diketahui bahwa tahap pertama, pemecahan masalah 
matematis dapat dilakukan dengan mengidentifikasi dan memahami permasalahan atau soal. Pada tahap 
ini, siswa diharapkan mampu menyajikan permasalahan dalam bentuk sketsa, gambar, bagan, atau pola 
lain. Tahap kedua, siswa mencoba mencari hubungan antar unsur yang telah ditemukan dan mencari cara 
yang sesuai untuk menyelesaikan permasalahan. Tahap ketiga, siswa menemukan solusi permasalahan. 
Tahap keempat, siswa memeriksa kembali proses pemecahan masalah dan jawaban yang telah diperoleh. 
Pada tahap empat, guru diperbolehkan kembali ke alur awal sebagai refleksi, karena sifat pemecahan 
masalah itu dinamis dan memiliki siklus. Dan tahap terakhir, siswa mendapat solusi dari jawaban 
permasalahan.  

Melalui tahapan yang terorganisir tersebut, diharapkan siswa akan memperoleh hasil dan manfaat 
yang optimal dari pemecahan masalah. Sejak lama Polya merinci langkah-langkah kegiatan penyelesaian 
masalah (Hendriana & Soemarmo, 2014:24): 
1. Kegiatan memahami masalah. Kegiatan ini dapat diidentifikasi melalui pertanyaan: 
a. Apa yang tidak diketahui dan atau apa yang ditanyakan? 
b. Bagaimana kondisi soal? mungkinkah kondisi dinyatakan dalam bentuk persamaan atau hubungan 
lainnya? Apakah kondisi yang ditanyakan cukup untuk mencari yang ditanyakan? 
2. Kegiatan merencanakan atau merancang strategi pemecahan masalah. Kegiatan ini dapat 
diidentifikasi melalui beberapa pertanyaan: 
a. Pernahkah ada soal serupa sebelumnya? 
b. Dapatkah metode yang cara lama digunakan untuk masalah baru? Apakah harus dicari unsur lain? 
Kembalilah pada definisi. 
3. Kegiatan melaksanakan perhitungan. Kegiatan ini meliputi: 
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a. Melaksanakan rencana strategi pemecahan masalah pada butir. 
b. Memeriksa kebenaran tiap langkahnya. 
4. Kegiatan memeriksa kembali kebenaran hasil atau solusi. Kegiatan ini diidentifikasi melalui 
pertanyaan: 
a. Bagaimana cara memeriksa hasil yang diperoleh? 
b. Dapatkah hasil atau cara itu digunakan untuk masalah lain? 

Shadiq (2009) lebih rinci lagi dijelaskan pada dokumen Peraturan Dirjen Dikdasmen No. 
506/C/PP/2004 dicantumkan indikator dari kemampuan pemecahan masalah, antara lain adalah: 
(Faturahman, 2015:2) 
1. Menunjukan pemahaman masalah. 
2. Mengorganisasi data dan memilih informasi yang relevan dalam pemecahan masalah. 
3. Menyajikan masalah secara matematika dalam berbagai bentuk. 
4. Memilih pendekatan dan metode pemecahan masalah secara tepat. 
5. Mengembangkan strategi pemecahan masalah. 
6. Membuat dan menafsirkan model matematika dari suatu masalah. 
7. Menyelesaikan masalah yang tidak rutin. 
 

Penerapan Model Flipped Classroom untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 
matematis 
 Pada penelitian (Utari, 2017) model pembelajaran flipped classroom yang akan digunakan untuk 
penelitian ini adalah model flipped classroom tipe peer instruction flipped dengan langkah-langkah 
penerapannya menurut Stelee. Pada model pembelajaran flipped classroom ini memungkinkan siswa untuk 
memahami dan menyelesaikan masalah yang diberikan dengan pembelajaran aktif melalui proses diskusi. 

Peer Instruction Flipped adalah model pembelajaran flipped classroom dimana siswa mempelajari 
materi dasar sebelum memulai kelas dengan bantuan video pembelajaran yang diberikan oleh guru. Adapun 
langkah-langkah pembelajaran peer instruction flipped menurut Stelee (Utari, 2017:42) adalah sebagai 
berikut: 
1. Siswa menonton video pembelajaran di rumah. Pada saat siswa menonton video pembelajaran di rumah, 

setiap siswa diminta juga untuk membuat suatu catatan kecil (ringkasan) dari apa yang siswa tangkap 
dari tayangan video pembelajaran yang dilihat. Selanjutnya membuat daftar pertanyaan jika terdapat 
hal-hal yang tidak dipahami terkait isi video yang diberikan. 

2. Tes soal pertama yang mengajarkan konsep. Setelah proses tanya jawab diawal pembelajaran, guru 
memberikan tes soal pertama mengenai suatu konsep dasar pada pembahasan yang akan dipelajari di 
kelas. Siswa diberikan waktu untuk mengerjakan soal secara individu. 

3. Siswa saling berdiksusi dan saling berargumen terhadap tes soal pertama yang diberikan. Pada tahap 
ini siswa diberikan kesempatan untuk menjelaskan jawaban dari tes soal pertama. Siswa meyakinkan 
temannya terhadap hasil yang diperoleh, Selanjutnya adalah pembentukan kelompok diskusi. Kelompok 
diskusi berdasarkan jawaban yang diberikan siswa. Siswa dikelompokkan secara heterogen yang terdiri 
dari siswa dengan jawaban tepat dan kurang tepat. Siswa dengan jawaban tepat atau benar akan 
cenderung mempertahankan dan menguatkan siswa dengan jawaban yang kurang tepat. 

4. Tes soal kedua yang mengajarkan konsep atau menguatkan konsep. Jika jawaban siswa yang benar 
lebih besar dari 80% maka guru akan melanjutkan topik/soal kedua agar lebih menguatkan konsep yang 
telah didapat siswa. Begitu seterusnya, hingga jam pembelajaran berakhir. 

5. Penilaian pemahaman siswa diakhir materi bab pembelajaran diakhir pembahasan, siswa diberikan tes 
pemahaman yaitu soal evaluasi terhadap materi yang telah dipelajari. 
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Bagan 

Langkah-langkah Pembelajaran Flipped Classroom Peer Instruction Flipped 
 

 

1. Siswa menonton video pembelajaran di rumah. 
Pada saat siswa menonton video pembelajaran di rumah, setiap siswa diminta juga untuk membuat 
suatu catatan kecil (ringkasan) dari apa yang siswa tangkap dari tayangan video pembelajaran yang 
dilihat. Selanjutnya membuat daftar pertanyaan jika terdapat hal-hal yang tidak dipahami terkait isi video 
yang diberikan. 

2. Tes soal pertama yang mengajarkan konsep. 
Setelah proses tanya jawab diawal pembelajaran, guru memberikan tes soal pertama mengenai suatu 
konsep dasar pada pembahasan yang akan dipelajari di kelas. Siswa diberikan waktu untuk mengerjakan 
soal secara individu. 

3. Siswa saling berdiksusi dan saling berargumen terhadap tes soal pertama yang diberikan. 
Pada tahap ini siswa diberikan kesempatan untuk menjelaskan jawaban dari tes soal pertama. Siswa 
meyakinkan temannya terhadap hasil yang diperoleh, Selanjutnya adalah pembentukan kelompok 
diskusi. Kelompok diskusi berdasarkan jawaban yang diberikan siswa. Siswa dikelompokkan secara 
heterogen yang terdiri dari siswa dengan jawaban tepat dan kurang tepat. Siswa dengan jawaban tepat 
atau benar akan cenderung mempertahankan dan menguatkan siswa dengan jawaban yang kurang 
tepat. 

4. Tes soal kedua yang mengajarkan konsep atau menguatkan konsep. 
Jika jawaban siswa yang benar lebih besar dari 80% maka guru akan melanjutkan topik/soal kedua agar 
lebih menguatkan konsep yang telah didapat siswa. Begitu seterusnya, hingga jam pembelajaran 
berakhir. 

5. Penilaian pemahaman siswa diakhir materi bab pembelajaran 
Diakhir pembahasan, siswa diberikan tes pemahaman yaitu soal evaluasi terhadap materi yang telah 
dipelajari. 

Berbagai kegiatan atau aktivitas langkah-langkah pembelajaran di atas tidak dapat terpisahkan satu 
dengan yang lainnya. Adapun langkah-langkah pembelajaran model flipped classroom tipe peer instruction 
flipped yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
a. Pre-class 
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1. Menonton video pembelajaran sebelum pembelajaran. 
2. Membuat catatan kecil/ringkasan secara individu. 
3. Membuat list pertanyaan terkait video lalu dikumpulkan secara berkelompok. 

b. In-Class 
1. Tanya jawab isi video. 
2. Tes soal pertama yang mengajarkan konsep (ConcepTest) 
3. Saling berargumen terhadap ConcepTest pertama (kegiatan diskusi). 

 Jika jawaban benar kurang dari 35% guru mengulang konsep. 
 Jika jawaban siswa yang benar antara 35%- 80% siswa diberikan waktu untuk saling berdiskusi. 
 Jika jawaban siswa yang benar > 80 % guru melanjutkan topik atau permasalahan selanjutnya 

4. Tes soal kedua yang menguatkan konsep. 
5. Penilaian pemahaman siswa di akhir bab pembelajaran 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di SMAN 1 Parung untuk mengetahui pengaruh model 
pembelajaran flipped classroom tipe peer instruction flipped terhadap kemampuan pemecahan masalah 
matematik siswa pada materi peluang didapat kesimpulan sebagai berikut: 
1. Kemampuan pemecahan masalah matematik siswa yang diajar menggunakan model pembelajaran 

flipped classroom tipe peer instruction flipped memiliki rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan 
masalah matematik siswa sebesar 72,72. Pencapaian paling tinggi terdapat pada indikator memahami 
masalah, sedangkan yang paling rendah terdapat pada indikator peninjauan kembali. Adapun 
pencapaian kemampuan pemecahan masalah matematik siswa pada indikator memahami masalah 
sebesar 85%, indikator membuat rencana penyelesaian sebesar 75%, indikator melaksanakan 
rencana/melakukan perhitungan sebesar 77% dan indikator meninjau kembali langkah penyelesaian 
sebesar 51%. 

2. Kemampuan pemecahan masalah matematik siswa yang diajar menggunakan model pembelajaran 
konvensional memiliki rata-rata hasil tes kemampuan pemecahan masalah matematik siswa sebesar 
62.94. Pencapaian paling tinggi terdapat pada indikator memahami masalah, sedangkan yang paling 
rendah terdapat pada peninjauan kembali langkah penyelesaian. Adapun pencapaian kemampuan 
pemecahan masalah matematik siswa pada indikator memahami masalah sebesar 76%, indikator 
membuat rencana penyelesaian sebesar 64%, indikator melaksanakan rencana/melakukan perhitungan 
sebesar 68% dan indikator meninjau kembali langkah penyelesaian sebesar 43%. 

3. Kemampuan pemecahan masalah matematik siswa kelas eksperimen yang diajar menggunakan model 
pembelajaran flipped classroom tipe peer instruction flipped lebih tinggi dari kelas kontrol yang diajar 
menggunakan model pembelajaran konvensional. Hal ini berdasarkan analisis hasil posttest 
menggunakan uji-t yang didapatkan hasil bahwa kemampuan pemecahan masalah matematik siswa 
yang diajar dengan model pembelajaran flipped classroom tipe peer instruction flipped lebih tinggi 
daripada siswa yang diajar dengan model pembelajaran konvensional. 

 

KESIMPULAN  
Tujuan artikel ini adalah untuk mengkaji penerapan flipped classroom untuk meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa dalam mempelajari matematika. Setelah dilakukan kajian 
pustaka, ditemukan bahwa elemen-elemen desain video dapat digunakan untuk melengkapi pendekatan 
flipped classroom agar siswa memiliki motivasi belajar untuk mengikuti pembelajaran secara utuh. Dengan 
demikian, siswa akan mendapatkan hasil optimal dari apa yang dapat ditawarkan oleh pembelajaran yang 
berpusat siswa, yaitu personalisasi, berpikir tingkat tinggi, pengarahan diri sendiri, dan kolaborasi. Dengan 
penggabungan flipped classroom dan desain video berpotensi untuk mengembangkan kemampuan 
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pemecahan masalah matematis siswa. Lebih lanjut, penggabungan flipped classroom dapat meningkatkan 
intensitas siswa untuk berinteraksi dengan teknologi. Dengan demikian, strategi pembelajaran semacam ini 
akan memberikan ruang bagi siswa untuk meningkatkan literasi teknologinya. 
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ABSTRAK 

Kemampuan komunikasi matematis sangat penting bagi siswa sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk 
mengetahui kemampuan komunikasi matematis siswa. Mengenal kepribadian siswa juga berguna untuk pengajar 
mengetahui perbedaan kondisi pada masing-masing siswa agar dapat memilih strategi pembelajaran yang tepat. 
Berdasarkan adanya penelitian sebelumya yang mengungkapkan pendekatan pembelajaran visual 
thinking/berpikir visual dapat mampu meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa. Maka, tujuan 
penelitian kualitatif deskriptif ini menganalisis kemampuan komunikasi matematis siswa menurut tahapan berpikir 
visual menurut Bolton pada siswa Sekolah Menengah Atas dengan tipe kepribadian extrovert dan introvert. Fokus 
dalam penelitian ini adalah 2 siswa extrovert dan 2 siswa introvert kelas X SMAN 14 Kota Tangerang. Teknik 
pemilihan fokus penelitian menggunakan teknik purposive sampling. Instrumen utama adalah peneliti. Instrumen 
tes berupa instrumen tes kemampuan komunikasi matematis dan instrumen non-tes berupa angket tipe 
kepribadian, dan pedoman wawancara. Analisis data yang digunakan adalah reduksi, penyajian, dan kesimpulan. 
Adapun untuk menguji keabsahan data menggunakan triangulasi metode. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 
secara umum siswa dengan tipe kepribadian extrovert dan introvert telah memenuhi seluruh tahapan berpikir 
visual menurut Bolton (looking, seeing, imagining, showing and teeling). Adapun temuan yang menjadi simpulan 
peneliti bahwa fokus siswa extrovert maupun introvert tidak memiliki perbedaan secara signifikan dalam hasil 
jawaban soal tes kemampuan komunikasi matematis, dimana keduanya hanya berbeda dalam mengerjakan atau 
mencari solusi penyelesaian masalah. Siswa extrovert cenderung lebih percaya diri dibanding siswa introvert, 
namun siswa introvert lebih berhati-hati dan teliti dibanding siswa extrovert dalam menyelesaikan masalah 
matematis. 

 

Kata Kunci: Kemampuan Komunikasi Matematis, Tipe Kepribadian, Tahapan Bolton 
 

 
PENDAHULUAN 

Kemampuan komunikasi ialah salah satu diantara kemampuan yang harus 
dikembangkan dalam pendidikan di sekolah, salah satunya dalam pembelajaran matematika. 
Perihal itu selaras dengan Depdiknas (Siagian, 2016) yang menyatakan tujuan pembelajaran 
salah satunya ialah mengkomunikasikan gagasan baik memakai simbol, tabel, diagram, 
ataupun media lain dalam memperjelas kondisi atau permasalahan. Sebab itu, siswa perlunya 
mempunyai keahlian dalam komunikasi matematis untuk memecahkan suatu masalah 
matematika dengan mengkomunikasikan sesuatu permasalahan dalam wujud kalimat menjadi 
model matematika memakai simbol- simbol, tabel, atau media lainnya (A & Baharuddin, 2021). 

Ciri matematika yang sarat dengan istilah, simbol serta lambang seperti itu yang kerap 
timbul permasalahan pada respon yang diberikan siswa atas informasi yang didapat, sehingga 
tidak sedikit ditemui terdapatnya siswa yang sanggup menuntaskan soal namun tidak mengerti 
apa yang dikerjakan (Lutfianannisak & Sholihah, 2018). Perihal ini mampu didapatkan sebab 
terdapatnya 2 aspek berbeda pada kemampuan komunikasi matematis yang diungkapkan oleh 
Melya & Supriadi (2018) ialah komunikasi tulisan (writing) serta komunikasi lisan (talking). 
Komunikasi secara lisan tersebut ialah dapat berbentuk diskusi, bertanya sampai penjelasan 
konsep serta strategi penyelesaian suatu masalah sebaliknya komunikasi matematis secara 
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tulisan ialah ide matematika yang diungkapkan lewat simbol- simbol ilmiah seperti gambar, 
diagram, grafik persamaan matematika, maupun notasi matematika lainnya (Hodiyanto, 2017). 
Sebab itu penting untuk pendidik buat mengenali kemampuan komunikasi matematis siswa 
dalam pembelajaran matematika. Kesalahan konsep siswa bias dijadikan sumber informasi 
sebagai bahan acuan dalam pemilihan model pembelajaran yang sesuai dengan siswa supaya 
tercapainya pembelajaran yang maksimal (Pertiwi & Susilo, 2014). 

Selaku pendidik, perlunya menyadari perbandingan kondisi pada tiap-tiap siswa, 
hingga guru dapat memberikan model mengajar yang tepat untuk tiap-tiap siswa. Sejalan 
dengan yang dikemukakan oleh Hardini, Puspitasari & Qoni (2017) seorang pengajar wajib 
mencermati karakteristik peserta didik dalam pemilihan strategi pembelajaran (mencakup 
pendekatan, model, metode, serta teknik pembelajaran secara tertentu) yang tepat. Oleh 
karena itu, Dewiyani (Widayanti, 2016) mengatakan pentingnya seorang pendidik untuk 
memahami bermacam karakteristik kepribadian siswanya. 

Banyak aspek yang mempengaruhi perbedaan tersebut, salah satunya aspek internal 
dari siswa ialah kepribadian mereka. Agustina, Fatoni, Mawardah & Mutia (2017) juga 
mengemukakan bahwa dengan mengenali corak ataupun tipe kepribadian seseorang, 
pemahaman kita terhadap orang tersebut menjadi lebih sempurna, sehingga proses 
pendidikannya dapat disesuaikan. 

Dengan berbagai macam tipe kepribadian menurut para ahli. Salah satunya teori yang 
kerap digunakan dan dikembangkan yaitu teori kepribadian oleh Carl Gustav Jung yang ditinjau 
berlandaskan orientasi individu terhadap dirinya sendiri serta terhadap dunia luar. Menurut teori 
tersebut, Suryabrata (2006) menggolongkan tipe kepribadian menjadi 2 kelompok yaitu tipe 
kepribadian extrovert serta introvert. Menurut Nurhanifah, kemampuan komunikasi siswa 
dengan tipe kepribadian extrovert umumnya nampak dalam proses pembelajaran tatap muka, 
sebaliknya bagi siswa introvert lebih mempunyai rasa malu, kurang percaya diri serta tidak 
berani dalam mengujarkan ide yang dimilikinya, hingga kemampuan komunikasi siswa tersebut 
pada pembelajaran matematika nampak kurang ataupun tidak lebih baik dari siswa extrovert. 

Untuk mengkaji kemampuan komunikasi matematis siswa pada suatu pembelajaran 
matematika, peneliti dapat mengetahui pemahaman, kesulitan, dan penyebab kesalahan siswa 
khususnya dalam merepresentikan ide melalui pikirannya (berpikir visual). Ariawan (2017) 
mengungkapkan salah satu variasi pembelajaran yang dapat dilakukan oleh guru untuk 
mengatasi kesulitan dalam proses komunikasi matematis siswa adalah pendekatan Visual 
Thinking atau berpikir visual. Adapun tahapan proses berpikir visual menurut Bolton (Nurdin & 
Nufus, 2018) yaitu: (1) Looking, dimana pada tahap ini siswa mengindentifikasi masalah dan 
hubungan timbal baliknya, merupakan kegiatan melihat dan mengumpulkan; (2) Seeing, siswa 
mengerti masalah dan kesempatan, dengan aktivitas menyeleksi dan mengelompokkan; (3) 
Imagining, siswa menggeneralisasikan langkah untuk menemukan solusi, kegiatan pengenalan 
pola; (4) Showing and Telling, siswa menjelaskan apa yang dilihat dan diperoleh kemudian 
mengkomunikasikannya. Hal tersebut berarti secara teori pendekatan berpikir visual menurut 
Bolton dapat dijadikan suatu alternatif pendekatan pembelajaran terhadap kemampuan 
komunikasi matematis. 

Berdasarkan penelitian yang relevan oleh Ningsih & Awalludin (2014) bahwa secara 
umum siswa extrovert dan introvert dalam kemampuan komunikasi matematis secara tertulis 
mampu menyelesaikan masalah dan memiliki kesamaan, yaitu keduanya mampu menuliskan 
informasi yang didapat dari soal, ide matematika yang diketahui, jenis strategi dan dapat 
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menggunakan simbol-simbol matematika yang tepat dan benar, perbedaan keduanya secara 
tertulis yaitu siswa extrovert lebih mudah menyudahi suatu penyelesaian walaupun belum 
menemukan solusinya dan beberapa siswa extrovert tidak dapat menuliskan langkah-langkah 
penyelesaiannya, sebaliknya siswa introvert jauh lebih teliti dan rapi dalam menuliskan gagasan 
dan langkah-langkah penyelesaiannya. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Trisnawarni & 
Yunianta (2021) bahwa informan dengan tipe kepribadian Introvert dan Extrovert memenuhi 
semua tahapan Bolton, namun saat mengerjakan soal, informan introvert sungkan untuk 
bertanya kepada peneliti dan sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan jawaban untuk 
memastikan jawaban benar sedangkan informan extrovert mudah beradaptasi dengan 
lingkungan yang baru dengan bertanya kepada peneliti dan sangat percaya diri tetapi kurang 
teliti saat mengerjakan soal sehingga tidak semua jawaban bernilai benar. 

Dari latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
kemampuan komunikasi matematis siswa SMA pada pembelajaran matematika yang ditinjau 
dari tipe kepribadian menurut tahapan Bolton. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Fokus dalam penelitian ini yaitu 
2 siswa extrovert dan 2 siswa introvert kelas X MIPA 4 di SMA Negeri 14 Kota Tangerang. 
Teknik pemilihan fokus dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling yaitu teknik 
pemilihan fokus dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Pengambilan fokus penelitian ini 
dipilih dari siswa yang dianggap mampu untuk dianalisis lebih lanjut proses kemampuan 
komunikasi matematisnya dalam menyelesaikan soal matematika, sedangkan untuk memilih 
fokus tipe kepribadian extrovert dan introvert menggunakan kuesioner tipe kepribadian yang 
sudah divalidasi oleh ahli. Instrumen dalam penelitian ini terdiri dari kuesioner tipe kepribadian 
dan soal materi sistem persamaan linear tiga variabel (SPLTV). 

Pada penelitian kualitatif ini, instrumen utama adalah peneliti. lalu yang digunakan 
dalam penelitian yaitu menggunakan instrumen tes dan instrumen non tes. Instrumen tes 
berupa soal uraian yang klasifikasi nya untuk mengetahui kemampuan komunikasi matematis 
dan instrumen non tes berupa angket tipe kepribadian, pedoman wawancara, dan dokumentasi. 
Hasil tes siswa dijadikan bahan untuk melanjutkan analisis selanjutnya yaitu wawancara. Hasil 
dokumentasi dijadikan sebagai menganalisis lebih lanjut data kualitatif berupa gambar dan 
sebagainya. 

Teknik pengumpulan data berupa tes, non tes, dan dokumentasi triangulasi yang 
digunakan pada penelitian ini yaitu triangulasi metode. Analisis data pada penelitian ini antara 
lain yaitu: 1) reduksi data dengan memberikan kuesioner tipe kepribadian dan soal tes 
kemampuan komunikasi matematis; 2) penyajian data dilakukan dengan menyajikan dalam 
bentuk flowchart dan tabel; 3) kesimpulan dari rangkaian penelitian. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil tes uji kemampuan komunikasi matematis dan tes tipe kepribadian 
extrovert dan introvert di kelas X MIPA 4 yang berjumlah 40 siswa, didapatkan 4 siswa dalam 
kriteria pengambilan fokus yaitu ESBP sebagai fokus 1 (extrovert) , AAS sebagai fokus 2 
(extrovert), EA sebagai fokus 3 (introvert) dan MA sebagai fokus 4 (introvert). Penentuan 4 
fokus dalam penelitian ini berdasarkan kuesioner tipe kepribadian extrovert dan introvert yang 
dapat dilihat dari grafik berikut: 
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Gambar 1. Tipe Kepribadian Fokus ESBP 

.

 
Gambar 2. Tipe Kepribadian Fokus EA 

 

 

 

 
 

Gambar 3. Tipe Kepribadian Fokus AAS 
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Gambar 4. Tipe Kepribadian Fokus MA 

 

 

A. Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Extrovert 
Kemampuan komunikasi matematis siswa yang memiliki tipe kepribadian extrovert 

dengan fokus ESBP sebagai fokus 1 dapat dilihat pada gambar 5, dalam menyelesaikan soal 
dengan materi Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel (SPLTV) telah memenuhi seluruh 
tahapan proses berpikir visual. 

 

 

Gambar 5. Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis ESBP 

Pada tahap pertama yaitu tahap looking (melihat), fokus 1 membaca soal dengan 
bersuara dan berulang, mencari referensi di buku catatan dan bertanya kepada peneliti 
berulang kali untuk memahami permasalahan soal. Tahap kedua yaitu tahap seeing 
(mengenal) fokus 1 membaca soal lalu menyeleksi masalah menggunakan logika dan buku 
catatan pelajaran matematika materi SPLTV. Tahap ketiga imagining (membayangkan) fokus 
menggunakan logika, membayangkan, lalu menulis apa yang dibayangkan dari masalah 
tersebut. Tahap keempat showing and teeling (memperhatikan dan menceritakan) fokus 1 tidak 
memeriksa kembali hasil jawaban dengan teliti namun fokus bertanya kepada peneliti untuk 
memastikan apa yang dikerjakan benar, fokus menyampaikan hasil akhir jawaban secara lisan 
kepada peneliti dengan percaya diri dan lantang. Lalu, jawaban yang telah dikerjakan diteliti 
oleh peneliti dan seluruh jawaban dari fokus 1 benar. 
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Selanjutnya, Kemampuan komunikasi matematis yang memiliki tipe kepribadian 
extrovert dengan fokus EA sebagai fokus 2 dapat dilihat pada gambar 6, dalam menyelesaikan 
soal dengan materi Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel (SPLTV) telah memenuhi seluruh 
tahapan proses berpikir visual. 

 

Gambar 6. Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis EA 

 

Pada tahap pertama yaitu tahap looking (melihat), fokus 2 membaca soal dengan 
bersuara, melihat permasalahan, lalu mencari referensi dari sumber lain yang sesuai dengan 
materi pada soal yaitu materi pelajaran matematika SPLTV. Tahap kedua seeing (memahami), 
fokus membaca soal dan mendapatkan informasi dari peneliti lalu menyeleksi arahan dari 
peneliti dan dikaitkan dengan referensi di buku matematika. Tahap imagining 
(membayangkan), fokus 2 mencoba menalar, menggunakan logika agar menemukan solusi 
pada permasalahan soal, lalu membayangkan dan menulis apa yang dibayangkan. Pada tahap 
showing and teeling (memperhatikan dan menceritakan), fokus 2 tidak memeriksa hasil 
jawaban kemudian menjelaskan secara lisan kepada peneliti dengan lantang. Lalu, jawaban 
yang telah dikerjakan diteliti oleh peneliti dan seluruh jawaban dari fokus 2 benar.Fokus 
exrovert ESBP dan EA telah memenuhi seluruh tahapan Bolton. Hasil analisis kemampuan 
komunikasi matematis fokus extrovert ESBP dan EA dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Hasil Data Valid Fokus Extrovert (ESBP dan EA) 

Tahap Proses 
Berpikir Visual 

Bolton 

Indikator Tahap Proses Berpikir 

Visual Fokus Extrovert 

Tahap looking 
(melihat) 

1. Siswa membaca soal dengan bersuara 
2. Siswa menemukan permasalahan setelah membaca soal berulang 

kali 
3. Siswa mencari referensi sebanyak mungkin sebelum 

mengkaitkan dengan permasalahan tersebut 
4. Siswa mengingat-ingat materi yang sudah dipelajari sebelumnya 
5. Siswa cenderung lebih memilih bertanya dengan peneliti 

langsung. 

Tahap seeing 
(mengenal) 

1. Siswa cenderung membaca soal kembali secara berulang-ulang 
2. Siswa melakukan aktivitas kecil seperti mebolak-balikan halaman 

buku, bersandar, dan menggerakkan kaki untuk memunculkan ide 
atau mencari solusi 

3. Siswa menyeleksi beberapa informasi dari peneliti dan 
referensi buku 

4. Siswa mengkaitkan solusi dengan permasalahan 

Tahap imagining 
(membayangkan) 

1. Siswa mengindentifikasi informasi yang ada pada soal 
2. Siswa menalar dengan mengkaitkan logika 
3. Siswa menetapkan langkah 

Penyelesaian 

Tahap showing and 
teeling 
(menentukan 

dan menjelaskan) 

1.  Siswa dengan percaya diri 

      meneliti hasil akhir dari soal yang dikerjakan 

2.   Siswa bertanya kepada peneliti untuk memastikan apa yang 
dikerjakan benar 
a. Siswa cenderung kurang teliti dan teburu-buru 
b. Siswa menjelaskan secara lisan kepada peneliti dengan percaya Diri 

B. Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Introvert 
Kemampuan komunikasi matematis siswa yang memiliki tipe kepribadian introvert 

dengan fokus sebagai fokus 3 dapat dilihat pada gambar 7, dalam menyelesaikan soal 
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dengan materi Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel (SPLTV) telah memenuhi seluruh 
tahapan proses berpikir visual. Adapun tahapan proses berpikir visual berdasarkan 
tahapan Bolton yang terdiri dari 4 tahap, yaitu: 1) tahapan looking (melihat); 2) tahapan 
seeing (mengenal); 3) tahapan imagining (membayangkan); 4) tahapan showing and telling 
(menentukan dan menjelaskan). 

 

 

 

Gambar 7. Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis AAS 

 

Pada tahap pertama, tahap looking (melihat) fokus 3 perlu membaca soal secara 
berulang-ulang dalam hati, memahami soal, lalu memeperoleh informasi dari peneliti. Tahap 
kedua yaitu tahap seeing (mengenal), fokus 3 kesulitan dalam memahami soal sehingga 
membaca soal berulang-ulang, dan fokus memahami referensi dari teman dan mengkaitkan 
dengan buku catatan matematika. Tahap ketiga, tahap imagining (membayangkan) fokus 3 
menemukan solusi dari permasalahn soal tersebut, fokus mengaitkan dengan soal dan 
membayangkan penyelesaian soal lalu menulis apa yang dibayangkan. Pada tahap showing 
and teeling fokus 3 sudah menyelesaikan semua soal, fokus memeriksa kembali jawaban yang 
telah dikerjakan dengan hati-hati, lalu fokus menjelaskan yang dikerjakan secara lisan kepada 
peneliti. Jawaban yang telah dikerjakan diteliti oleh peneliti dan semua jawaban dari fokus 3 
benar. 

Selanjutnya, kemampuan komunikasi matematis MA yang memiliki tipe kepribadian 
Introvert dengan fokus sebagai fokus 4 dapat dilihat pada gambar 8, dalam menyelesaikan soal 
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dengan materi Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel (SPLTV). telah memenuhi seluruh 

tahapan proses berpikirvisual.  

Gambar 8. Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis MA 

Pada tahap pertama yaitu tahap looking (melihat), fokus membaca kedua soal didalam 
hati lalu mencari referensi di buku catatan terkait materi SPLTV, dan memperoleh informasi 
dari peneliti. Selanjutnya tahap kedua seeing (mengenal) fokus 4 masih kesulitan mencari 
solusi permasalahan dengan membaca soal kembali. Tahap ketiga, tahap imagining 
(membayangkan) fokus menemukan solusi dari permasalahan soal tersebut, fokus melihat 
sekitar kemudian fokus 4 menyelesaikan soal dengan membayangkan dan menulis apa yang 
dibayangkan. Tahap keempat, tahap showing and teeling (memperhatikan dan menceritakan), 
fokus memeriksa kembali jawaban dan menjelaskan penyelesaian masalah tersebut secara 
lisan kepada peneliti. Jawaban yang telah dikerjakan diteliti oleh peneliti dan semua jawaban 
dari fokus 4 benar. 

 

Fokus introvert AAS dan MA telah memenuhi seluruh tahapan Bolton. Hasil analisis 
kemampuan komunikasi matematis fokus introvert AAS dan MA dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Hasil Data Valid Fokus Introvert (AAS dan MA) 

Tahap Proses 
Berpikir Visual 

Bolton 

Indikator Tahap Proses Berpikir 

Visual Fokus Extrovert 

Tahap looking 
(melihat) 

1. Siswa membaca soal dalam hati 
Siswa mampu memahami soal dengan membaca soal secara 
berulang-ulang 

3. Siswa mencari referensi di buku catatan 
4. Siswa mengingat-ingat materi yang sudah dipelajari 
sebelumnya 
5. Siswa cenderung lebih memilih bertanya dengan temannya 
dibanding dengan penelitilangsung. 
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Kemampuan komunikasi matematis siswa dalam menyelesaikan permasalahan matematis 
dengan tipe kepribadian extrovert dan introvert yaitu sebagai berikut: 
1. Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Dengan Tipe Kepribadian Extrovert 

Pada tahap looking (melihat), untuk menyelesaikan soal sistem persamaan linear tiga 
variabel. Siswa membaca soal, selanjutnya siswa mampu menemukan permasalahan pada 
soal, lalu mencari referensi di buku catatan dan sumber lain dengan materi matematika yang 
sama dengan permasalahan soal untuk mengerjakan soal, siswa bertipe kepribadian extrovert 
lebih cenderung bertanya kepada peneliti dari pada bertanya kepada teman sebaya. Tahap 
seeing (mengenal) siswa membaca soal berulang-ulang, siswa extrovert pun cenderung 
melakukan aktivitas kecil yaitu mebolak-balikan halaman buku untuk mencari solusi. Hal 
tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Trisnawarni & Yunianta (2021) 
menyatakan bahwa siswa yang memiliki tipe kepribadian extrovert lebih percaya diri dan 
cenderung memilih bertanya kepada peneliti dari pada bertanya kepada teman sebaya. 

Tahap imagining (membayangkan) siswa extrovert menalar dan mencoba mengkaitkan 
dengan logika, lalu siswa menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan pada soal 
tersebut. Pada tahap showing and teeling (memperhatikan dan menjelaskan) siswa extrovert 
lebih percaya diri dalam menjelaskan hasil akhir jawaban namun salah satu siswa yaitu fokus 
ESBP masih terdapat jawaban yang belum tepat karena kurang teliti dan tidak memeriksa 
kembali hasil akhir jawaban. Peneliti pun memberitahukan kepada fokus ESBP terdapat 
kesalahan dan mempersilahkan fokus ESBP untuk melakukan pengecekan kembali. Hal 
tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pangestu Yunianta (2019) yang 
menyatakan bahwa siswa extrovert pecaya diri namun cenderung tidak memeriksa kembali 
jawaban yang sudah dikerjakan. Selaras dengan hasil penelitian dari Arini & Rosyidi (2016) 
menyatakan bahwa fokus extrovert kurang teliti dalam pengambilan keputusan sehingga 
perhitungan fokus extrovert kurang tepat. 

 
         2. Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Dengan Tipe Kepribadian Introvert 

Pada tahap looking (melihat), subjek introvert untuk menyelesaikan soal sistem 
persamaan linear tiga variabel dengan membaca soal secara berulang-ulang dalam hati 
selanjutnya siswa memahami soal dan mencari referensi di buku catatan matematika. Lalu 
siswa introvert cenderung lebih memilih bertanya kepada teman sebagai orang yang dikenal 
dibanding dengan peneliti agar siswa memahami apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal. 
Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Pangestu & Yunianta (2019) yang mengungkapkan 
bahwa siswa introvert cenderung bertanya kepada teman dibanding dengan peneliti. 
Selanjutnya pada tahap seeing (mengenal) siswa introvert cenderung membaca soal berulang-
ulang di dalam hati, siswa menyeleksi arahan dari teman dan dikaitkan dengan materi pada 
buku matematika untuk mencari solusi. 

Tahap imagining (membayangkan), siswa menemukan solusi dari permasalaha yang 
terdapat pada soal. Siswa introvert cenderung terdiam, melihat sekitar. Siswa mencoba 
membayangkan penyelesaian pada permasalahan soal. Tahap showing and teeling 
(memperhatikan dan menjelaskan) siswa introvert mengamati dan memeriksa kembali hasil 
akhir jawaban yang telah dikerjakan. Siswa menyampaikan secara lisan solusi penyelesaian 
soal pada peneliti, namun siswa cenderung menjelaskan dengan suara pelan dan terlihat 
berhati-hati dalam menyampaikan. Salah satu siswa introvert yaitu fokus MA mengungkapkan 
merasa berdebar-debar saat menjelaskan secara lisan kepada peneliti. Hal ini selaras dengan 
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penelitian yang dilakukan oleh Arini & Rosyidi (2016) yang mengungkapkan bahwa ketika 
mengambil keputusan siswa introvert cenderung berhati- hati. 

 
 

           KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada analisis kemampuan komunikasi 

matematis yang ditinjau dari tipe kepribadian extrovert dan introvert menurut tahapan Bolton, 
maka dapat diambil kesimpulan bahwa: (1) Fokus extrovert dan introvert telah memenuhi 
semua tahapan Bolton. Adapun tahapan Bolton terdiri dari 4 tahap, yaitu 1 looking, seeing, 
imagining, showing and telling; (2) Saat mengerjakan soal sistem persamaan linear tiga 
variabel, diperoleh data kriteria kemampuan komunikasi matematis siswa berkemampuan tinggi 
dengan tipe kepribadian extrovert dan introvert; (3) Saat melakukan wawancara terkait solusi 
dari penyelesaian permasalahan soal, kedua fokus baik tipe kepribadian extrovert dan introvert 
mampu menyampaikan informasi dari solusi permasalahan dengan benar dan tepat. Namun 
fokus extrovert lebih percaya diri dibandingkan dengan fokus introvert dalam menjelaskan 
secara lisan kepada peneliti. 

Dari pembahasan dan simpulan yang telah diperoleh, terdapat beberapa saran yang 
diajukan, diantaranya adalah (1) Diharaphan guru dapat mengetahui bahwa adanya perbedaan 
cara belajar dari setiap tipe kepribadian siswa agar guru dapat menyesuaikan dan 
mengembangkan kemampuan siswa dalam proses belajar; (2) Siswa dapat memperhatikan 
aspek psikologisnya dalam proses pembelajaran matematika dan dapat menjadikan siswa lebih 
komunikatif dalam kemampuan komunikasi matematis, agar tujuan pembelajaran dapat
 tercapai. 
 

         UCAPAN TERIMAKASIH 

Dalam proses pembuatan dan penelitian ini, peneliti tentunya mengucapkan terima kasih 
kepada Bapak Aan Subhan Pamungkas, M.Pd selaku Dosen Pembimbing yang sudah 
membantu, memberikan arahan dan saran dalam proses pembuatan, penelitian sampai 
penulisan artikel. 

 

        DAFTAR PUSTAKA 

         A, F., & Baharuddin, M. R. (2021). Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Pada Materi Sistem   
Persamaan Linear Dua Variabel. Pedagogy: Jurnal Pendidikan Matematika, 6(1), 139–
146. Https://Doi.Org/10.30605/Pedagogy.V6i1.1425 

 
       Hardini, I., Puspitasari, D., & Qoni. (2017). Strategi Pembelajaran Terpadu. Familia. 
  
       Hasanah, N. M., & Dan Sutrima. (2013). Analisis Proses Berpikir Siswa Dalam Memecahkan Masalah 

Matematika Ditinjau Dari Tipe Kepribadian Estrovert-Introvert Dan Gender. Jurnal 
Pasca Uns, 1 No.4, 422–432. 

 
        Hodiyanto, H. (2017). Kemampuan Komunikasi Matematis Dalam Pembelajaran   

Matematika.Https://Www.Neliti.Com/Publications/177556/Kemampuan-Komunikasi-
Matematis-Dalam- Pembelajaran-Matematika 

https://doi.org/10.30605/Pedagogy.V6i1.1425


Prosiding Galuh Mathematics National Conference (GAMMA NC) 2022 
ISBN: 978-623-95169-7-0 

 

 

119 

 

 
Lutfianannisak, & Sholihah, U. (2018). Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Dalam Menyelesaikan 

Soal Materi Komposisi Fungsi Ditinjau Dari Kemampuan Matematika. Researchgate.Net. 
Https://Doi.Org/10.21274/Jtm.2018.1.1.1-8 

 
Melya, L., & Supriadi, N. (2018). Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis Ditinjau Dari Tipe 

Kepribadian Guardian Dan Idealist. Ejournal.Radenintan.Ac.Id, 1(3), 337–345. 
Http://Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/Desimal/Article/View/3029 

 
Munawaroh, U. (2018). Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Dan Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhinya. Http://Eprints.Umpo.Ac.Id/3908/ 
 
Pertiwi, A., & Kreano, B. S. (2014). Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis Melalui Pembelajaran 

Model 4k Berdasarkan Tipe Kepribadian Peserta Didik Kelas Vii. Journal.Unnes.Ac.Id, 5,
 2086–2334. Https://Journal.Unnes.Ac.Id/Nju/Index.Php/Kreano/Article/View/4550 

 
Ruseffendi, E. . (2006). Pengantar Kepada Membantu Guru Mengembangkankompetensinya Dalam 

Pengajaran Matematika Untukmeningkatkan Cbsa : Perkembangan Kompetensi Guru. Tarsito. 
Siagian. (2016). Kemampuan Koneksi Matematik Dalam Pembelajaran Matematika. Unnes 
Journal Of Mathematics Education Research, 1(2), 58–67. 

 
Suryabrata, S. (2006). Psikologi Kepribadian. Raja Grafindo Persada. 
 
Widayanti, L. (2016). Deskripsi Level Kemampuan Siswa Smp Dengan Tipe Kepribadian Cenderung Introvert 

Dalam Menyelesaikan Masalah Matematika. Jurnal Edukasi, 2(1).  

https://doi.org/10.21274/Jtm.2018.1.1.1-8
http://ejournal.radenintan.ac.id/Index.Php/Desimal/Article/View/3029
http://eprints.umpo.ac.id/3908/
https://journal.unnes.ac.id/Nju/Index.Php/Kreano/Article/View/4550


Prosiding Galuh Mathematics National Conference (GAMMA NC) 2022 
ISBN: 978-623-95169-7-0 

 

 

120 

 

ANALISIS KEMAMPUAN ANALOGI MATEMATIS SISWA PADA MATERI TRIGONOMETRI 
BERDASARKAN KARAKTERISTIK AKSI PADA TEORI APOS 

 
 

Aldi Angrah1, Cecep Anwar Hadi 2 dan Novaliyosi3 
1,2,3 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 

Email: aldianugrah54@gmail.com 

 
 

ABSTRAK 
Penelitian ini terkait rendahnya kemampuan penalaran matematis siswa dan yang menyebabkan materi trigonometri tergolong 
sulit karena memerlukan penalaran dan pemahaman yang baik. Dalam menyelesaikan masalah matematika, diperlukan analogi 
sebagai salah satu alat yang digunakan untuk menyelesaikan masalah matematika serta perlu memahami pemahaman matematis 
siswa melalui kontruksi mentalnya dengan menerapkan teori APOS. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menguraikan 
kemampuan penalaran analogi matematis siswa pada materi trigonometri berdasarkan karakteristik aksi pada teori APOS dengan 
pendekatan yang digunakan APOS Research Cycle. Subjek penelitian sebanyak 6 siswa kelas XI SMA Negeri 1 Rangkasbitung 
yang telah mendapatkan materi trigonometri. Instrumen dalam penelitian berupa soal tes tertulis berbentuk uraian dan wawancara 
semi terstruktur dengan teknik analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi 
atau penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan karakteristik aksi pada teori APOS dalam materi 
trigonometri, siswa mengalami tahapan kerangka kognitif penalaran analogi encoding (pengkodean), tahapan inferring 
(penyimpulan), tahapan mapping (pemetaan) dan tahapan applying (penerapan). Ditemukan siswa yang menuliskan jawaban 
tepat tetapi tidak secara lengkap dan setelah diklarifikasi ternyata siswa telah bernalar dalam mentalnya sehingga tanpa tertulispun 
siswa mampu mengidentifikasi informasi yang diketahui dalam soal, menarik kesimpulan, menemukan pola penyelesaian masalah 
target dan memberikan proses jawaban tepat. 
 
Kata kunci: aksi; kemampuan analogi matematis; trigonometri; teori apos. 
 
PENDAHULUAN 

Matematika sebagai salah satu pelajaran yang diajarkan dari jenjang sekolah dasar sampai jenjang 
sekolah atas (Mahwiyah et al., 2022). Fakta lapangan terkait tujuan matematika di indonesia sepenuhnya 
belum terwujud, karena berdasarkan hasil survey matematika PISA tahun 2018 mennjkkan Indonesia berada 
pada urutan ke-73 dari 79 negara peserta dengan skor sebesar 379 dengan rerata skor OECD keseluruhan 
489 (Geraldine dan Wijayanti, 2021). Artinya kemampuan dasar matematis siswa di Indonesia tergolong 
rendah dan berada pada tahap 1, salah satunya kemampuan penalaran matematis. Rendahnya kemampuan 
penalaran menimbulkan suatu permasalahan pada materi trigonometri. Penelitian ini menggunakan sub bab 
materi perbandingan trigonometri terhadap suatu sudut segitiga yang dapat membentuk sinus, cosinus, 
tangen, cosecan, secan dan cotangen. Hasil penelitian yang dilakukan (Puspitasari et al., 2021) menjelaskan 
bahwa materi yang dianggap sulit dipahami oleh sebagian siswa SMA adalah trigonometri karena kurangnya 
pemahaman dan penalaran siswa pada materi trigonometri. 

Penelitian yang dilakukan Khoerunnisa et al., (2020) menjelaskan bahwa kemampuan penalaran 
induktif siswa kurang dan belum berkembang karena peserta didik menyelesaikan masalah penalaran 
transduktif, beberapa yang menyelesaikan generalisasi atau analogi. Menurut Wulandari dan Setianingsih, 
(2021) menyatakan bahwa kemampuan penalaran analogi adalah menarik kesimpulan berlandaskan 
kesamaan dan prosedur. Hasil penelitian Rahmawati dan Pala, (2017) menjelaskan bahwa peran penalaran 
analogi dalam pembelajaran matematika untuk mengajarkan konsep matematika dengan menggambarkan 
konsep-konsep abstrak menjadi konkrit sehingga membuat siswa mampu memahami konsep-konsep 
matematika. Sehingga permasalahan tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan teori APOS melalui 
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pemahaman konsep. Menurut Dari et al., (2022) mengemukakan bahwa tahapan analogi matematis oleh 
sternberg terdiri dari encoding, inferring, mapping dan applying.  
 

Menurut Yuliana dan Ratu, (2018) mengemukakan bahwa aksi adalah memanipulasi objek mental 
mapn fisik yang terkonstruk. Aktivitas mental dan fisik dapat dikumpulkan secara terstruktur dengan bentuk 
dekomposisi genetik. Dekomposisi genetik merupakan model hipotesis yang menggambarkan struktur 
mental dan mekanisme yang memungkinkan siswa untuk membangunnya dalam mempelajari konsep 
matematika (Puspitasari et al., 2021). Uraian di atas menunjukkan beberapa pendapat ahli dan hasil 
penelitian dari permasalahan yang ada, masih sedikit yang menganalisis kemampuan penalaran induktif 
secara rinci khususnya kemampuan analogi dalam materi trigonometri berdasarkan karakteristik aksi pada 
teori APOS (Action, Process, Object, Scheme). 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti bermaksud untuk meneliti dan menganalisis karakteristik 
kemampuan penalaran analogi matematis siswa pada materi trigonometri berdasarkan karateristik aksi pada 
teori APOS. Melihat bahwa pentingnya kemampuan penalaran untuk siswa dapat membuat konklusi dalam 
kegiatan sehari-hari dan banyaknya penerapan trigonometri dalam kegiatan sehari-hari sehingga tujuan dari 
penelitian ini adalah menjelaskan serta menguraikan karakteristik kemampuan penalaran analogi matematis 
siswa pada materi trigonometri berdasarkan karakteristik aksi pada teori APOS. 
 
METODE PENELITIAN  

Penelitian kualitatif deskriptif melali pendekatan APOS Research Cycle bermetode studi kasus dengan 
mengkaji dan mendeskripsikan tentang kemampuan penalaran analogi matematis siswa dalam 
mengkontruksi konsep trigonometri berdasarkan karateristik aksi pada teori APOS. Data sesuai dengan 
kondisi lapangan dan bersifat deskriptif serta dikelompokkan berdasarkan kelompok, dianalisis secara 
induktif sehingga menghasilkan deskripsi. Fokus pada proses daripada hasil dalam menyelesaikan masalah 
sumber dan target pada trigonometri serta menekankan pada pengumpulan data secara gabungan sehingga 
hasil data terjamin.  

Subjek merupakan siswa kelas XI SMAN 1 Rangkasbitung Tahun Ajaran 2021/2022, ditentukan 
menggunakan purposive sampling berdasarkan pengkategorian tinggi, sedang dan rendah sebagai sumber 
data. Prosedur penelitian sistematis dan teratur dengan tahapan persiapan, pelaksanaan dan akhir. Peneliti 
sebagai instrumen utama dengan didukung instrumen tes dan wawancara yang telah teruji validitasnya. 
Adapun indikator penalaran analogi siswa pada trigonometri berdasarkan karakteristik aksi pada teori APOS 
terdiri atas : Encoding (Siswa dapat mengidentifikasi informasi yang terkandung dalam masalah sumber) 
dengan pencapaian siswa dapat menyebutkan hal yang diketahui dan ditanya dari masalah, Inferring (Siswa 
dapat menentukan pola penyelesaian pada masalah sumber dan menyelesaikannya dengan pola tersebut.) 
dengan pencapaian siswa dapat menarik kesimpulan dari jawaban tersebut, Mapping (Siswa dapat 
menentukan pola penyelesaian pada masalah target dan menyelesaikannya dengan pola penyelesaian yang 
sama pada masalah sumber) dengan pencapaian siswa dapat menemukan pola penyelesaian masalah 
target dengan benar, Applying (Siswa dapat memperoleh hasil penyelesaian dari masalah target dan mampu 
menjelaskan analogi pada masalah sumber dan masalah target) dengan pencapaian siswa dapat 
memberikan alasan dari hasil jawaban. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil yang diperoleh untuk siswa kategori rendah, subjek 1 terdiri atas : 1)  mekanisme mental 
interiorization (action menuju process) dengan hasil aksi tidak lengkap pada masalah sumber dan tidak ada 
pada masalah target, 2) mekanisme mental encapsulation (process menuju object) dengan hasil aksi tidak 
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ada pada masalah sumber dan masalah target, 3) mekanisme mental assimilation (action menuju process) 
dengan adanya schema baru pada rasio trigonometri dengan hasil aksi tidak lengkap pada masalah sumber 
dan tidak ada pada masalah target, 4) mekanisme mental de-encapsulation (object menuju process)  dengan 
hasil aksi tidak lengkap pada masalah sumber dan tidak ada pada masalah target, 5) mekanisme mental 
coordination (object menuju object) dengan hasil aksi tidak ada pada masalah sumber dan masalah target. 
Sedangkan untuk subjek 2, terdiri atas : 1)  mekanisme mental interiorization (action menuju process) dengan 
hasil aksi lengkap pada masalah sumber dan tidak ada pada masalah target, 2) mekanisme mental 
encapsulation (process menuju object) dengan hasil aksi tidak lengkap pada masalah sumber dan tidak ada 
pada masalah target, 3) mekanisme mental assimilation (action menuju process)  dengan adanya schema 
baru pada rasio trigonometri dengan hasil aksi tidak lengkap pada masalah sumber dan tidak ada pada 
masalah target, 4) mekanisme mental de-encapsulation (object menuju process)  dengan hasil aksi tidak ada 
pada masalah sumber dan masalah target, 5) mekanisme mental coordination (object menuju object) dengan 
hasil aksi tidak ada pada masalah sumber dan masalah target. 

Hasil yang diperoleh untuk siswa kategori sedang, subjek 3 terdiri atas : 1)  mekanisme mental 
interiorization (action menuju process) dengan hasil aksi lengkap pada masalah sumber dan tidak ada pada 
masalah target, 2) mekanisme mental encapsulation (process menuju object) dengan hasil aksi tidak ada 
pada masalah sumber dan masalah target, 3) mekanisme mental assimilation (action menuju 
process)  dengan adanya schema baru pada rasio trigonometri dengan hasil aksi lengkap pada masalah 
sumber dan tidak ada pada masalah target, 4) mekanisme mental de-encapsulation (object menuju 
process)  dengan hasil aksi tidak lengkap pada masalah sumber dan tidak ada pada masalah target, 5) 
mekanisme mental coordination (object menuju object) dengan hasil aksi tidak ada pada masalah sumber 
dan masalah target. Sedangkan untuk subjek 4, terdiri atas : 1)  mekanisme mental interiorization (action 
menuju process) dengan hasil aksi tidak lengkap pada masalah sumber dan lengkap pada masalah target, 
2) mekanisme mental encapsulation (process menuju object) dengan hasil aksi tidak lengkap pada masalah 
sumber dan masalah target, 3) mekanisme mental assimilation (action menuju process)  dengan adanya 
schema baru pada rasio trigonometri dengan hasil aksi tidak lengkap pada masalah sumber dan tidak ada 
pada masalah target, 4) mekanisme mental de-encapsulation (object menuju process)  dengan hasil aksi 
lengkap pada masalah sumber dan masalah target, 5) mekanisme mental coordination (object menuju 
object) dengan hasil aksi tidak lengkap pada masalah sumber dan masalah target. 

Hasil yang diperoleh untuk siswa kategori tinggi, subjek 5 terdiri atas : 1)  mekanisme mental 
interiorization (action menuju process) dengan hasil aksi tidak lengkap pada masalah sumber dan lengkap 
pada masalah target, 2) mekanisme mental encapsulation (process menuju object) dengan hasil aksi lengkap 
pada masalah sumber dan masalah target, 3) mekanisme mental assimilation (action menuju 
process)  dengan adanya schema baru pada rasio trigonometri dengan hasil aksi tidak lengkap pada 
masalah sumber dan lengkap pada masalah target, 4) mekanisme mental de-encapsulation (object menuju 
process) dengan hasil aksi lengkap pada masalah sumber dan masalah target, 5) mekanisme mental 
coordination (object menuju object) dengan hasil aksi lengkap pada masalah sumber dan tidak lengkap pada 
masalah target. Sedangkan untuk subjek 6, terdiri atas : 1)  mekanisme mental interiorization (action menuju 
process) dengan hasil aksi lengkap pada masalah sumber dan lengkap pada masalah target, 2) mekanisme 
mental encapsulation (process menuju object) dengan hasil aksi lengkap pada masalah sumber dan masalah 
target, 3) mekanisme mental assimilation (action menuju process)  dengan adanya schema baru pada rasio 
trigonometri dengan hasil aksi lengkap pada masalah sumber dan lengkap pada masalah target, 4) 
mekanisme mental de-encapsulation (object menuju process) dengan hasil aksi lengkap pada masalah 
sumber dan masalah target, 5) mekanisme mental coordination (object menuju object) dengan hasil aksi 
lengkap pada masalah sumber dan masalah target. 
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Hasil tidak ada karena subjek tidak mengerjakan soal atau jawaban salah, hasil tidak lengkap karena 
subjek menjawab soal secara konsep tepat tetapi saat diklarifikasi keliru dalam memenuhi indikator 
pencapaian aksi, hasil lengkap karena subjek dapat menajwab soal secara tepat dan lengkap serta 
terklarifikasi memenuhi indikator pencapaian aksi. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Yuliana dan 
Ratu, (2018) bahwa subjek dikatakan melalui suatu aksi jika saat diberikan suatu konsep, subjek berupaya 
fokus pada proses mental dalam memahami konsep tersebut. Sedangkan kesalahan yang terjadi sejalan 
dengan hasil penelitian Zain et al ( 2017) bahwa hal yang dilakukan 80% dari seluruh responden dalam tahap 
menyelesaikan masalah adalah siswa melakukan kesalahan konsep, prinsip dan operasi. 
 
KESIMPULAN  

Pada masalah sumber dengan tahap penalaran analogi encoding (pengkodean) berdasarkan 
karakteristik aksi sesuai mekanisme mental interiorization (action menuju process) sesuai pencapaian siswa 
dapat menyebutkan hal yang diketahui dan ditanya dari masalah. Diantara 6 siswa, terdapat 3 siswa telah 
lengkap dalam melaksanakan mekanisme mental tersebut dan mampu menyelesaikan soal dengan tepat. 
Tahap penalaran analogi inferring (penyimpulan) berdasarkan karakteristik aksi sesuai mekanisme mental 
assimilation, encapsulation, de-encapsulation, dan coordination sesuai pencapaian siswa dapat menarik 
kesimpulan dari jawaban tersebut. Diantara 6 orang siswa, hanya seorang diantaranya dapat menjawab soal 
mengenai tahapan inferring secara lengkap dan tepat. Pada masalah target dengan tahap penalaran analogi 
mapping (pemetaan) berdasarkan karakteristik aksi sesuai mekanisme mental interiorization, assimilation, 
encapsulation dan de-encapsulation sesuai pencapaian siswa dapat menemukan pola penyelesaian 
masalah target dengan benar. Diantara 6 orang siswa, 2 diantaranya dapat menjawab soal mengenai 
tahapan mapping secara lengkap dan tepat. Tahap penalaran analogi applying (penerapan) berdasarkan 
karakteristik aksi sesuai mekanisme mental assimilation, encapsulation, de-encapsulation, dan coordination 
sesuai  pencapaian siswa dapat memberikan alasan dari hasil jawaban. Diantara 6 orang siswa, hanya 
seorang diantaranya dapat menjawab soal mengenai tahapan inferring secara lengkap dan tepat. 

Berdasarkan karakteristik aksi dalam menganalisis proses dan hasil jawaban siswa, disimpulkan 
bahwa selain menuliskan jawaban tepat dan lengkap, ditemukan siswa yang menuliskan jawaban tepat tetapi 
tidak secara lengkap baik alasan maupun hal yang diketahui dan setelah diklarifikasi ternyata siswa telah 
bernalar dalam mentalnya sehingga tanpa secara tertulispun siswa mampu mengidentifikasi informasi yang 
diketahui dalam soal, menarik kesimpulan, menemukan pola penyelesaian masalah target dan memberikan 
proses jawaban serta menyajikan jawaban dengan tepat walaupun ada tahapan jawaban yang diloncat.  
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ABSTRAK 

Pengetahuan yang ada di dalam diri manusia itu diawali dari intuisi, berkembang menjadi sebuah konsep kemudian berakhir 
menjadi sebuah gagasan, sementara kognisi merupakan proses untuk menerima dan mengolah sebuah informasi dan aljabar 
thinking merupakan penggunaan simbol dan alat matematika yang mewakili sebuah informasi secara matematis pada bentuk kata, 
diagram, tabel, grafik serta persamaan dan menganalisis dengan kondisi yang berbeda. Intuisi erat kaitannya dengan kognisi 
seseorang. Kemampuan siswa dalam menggunakan simbol, merepresentasikan dan menggeneralisasikan pola merupakan 
komponen berfikir aljabar, Cara yang khas seseorang dalam menerima dan mengolah sebuah informasi dalam belajar merupakan 
gaya Kognitif, gaya kognitif terdiri dari dua dimensi yaitu berdasarkan perbedaan aspek psikologis dan waktu pemahaman konsep, 
intuitif merupakan kemampuan untuk memahami dan mengetahui sebuah informasi tanpa disadari, dan aljabar thinking bisa 
ditinjau dari gaya kognisi dan intuitif. Alasan penulis meneliti aljabar thinking ditinjau dari gaya kognitif dan intuitif karena pertama 
gaya kognitif erat kaitannya dengan intuitif dan aljabar thinking akan maksimal jika gaya kognitif dan intuitif nya terasah. Tujuan 
penelitian ini untuk mendeskripsikan Aljabar thinking ditinjau dari gaya Kognisi dan intuitif. Jenis penelitian ini adalah ar ticle 
research. Hasil dari penelitian ini bagaimana hubungan antara gaya kognitif dengan intuitif serta bagaimana aljabar thinking ditinjau 
dari gaya kognitif dan intuitif  
 
Kata Kunci:  Aljabar thinking, Gaya Kognitif, intuitif 

 

PENDAHULUAN 
Pengetahuan manusia dalam proses berfikir sangat dipengaruhi oleh perkembangan kognitif. Di 

dalam perkembangan kognitif terdapat beberapa tahapan yaitu sensori motorik, praoperasi, operasional 
konkret dan operasional formal. Tapa operasional konkrit biasanya dimulai daru u,sia 7 – 11 atau bahkan 12 
tahun. 

Berpikir aljabar dimulai dengan pengalaman konkret angka dan berkembang menjadi generalisasi 
dan pemikiran abstrak melalui aktivitas (Radford & Sabena, 2015). Berpikir aljabar sering kali melibatkan 
proses generalisasi operasi aritmatika, karena semakin kompleks yang berkaitan dengan jumlah yang tidak 
diketahui. Lima kategori berpikir aljabar adalah (a) generalisasi dan perumusan operasi aritmatika, (b) 
manipulasi dan transformasi masalah persamaan tertentu melalui operasi invers dan sintaks utama, (c) 
analisis struktur matematika, (d) hubungan dan fungsi, termasuk angka dan huruf, dan (e) bahasa dan 
representasi aljabar (Radford, 2010) 

memanipulasi dan mentransformasi suatu suatu permasalahan matematika tergantung dari 
kemampuan dan gaya kognitif nya. Menurut (Usodo, 2011) Adanya perbedaan antara kemampuan (ability) 
dengan gaya (style), dimana ability merupakan isi kognisi yang di proses melalui langkah-langkah dalam 
memperoleh informasi, sedangkan gaya kognitif merupakan isi kognisi dimana isi informasi tersebut diproses 
dan merupakan proses kognisi. Lebih lanjut (Zakiah & Fajriadi, 2020) berpendapat bahwa di dalam 
pembelajaran sangat penting untuk memanfaatkan gaya kognisi. Maka bisa simpulkan bahwa dalam berfikir 
aljabar dalam menggeneralisasi, memanipulasi dan mentransformasi suatu permasalahan matematika 
tergantung dari kemampuan dan gaya kognitif nya. 

Gaya kognisi merupakan penghubung kecerdasan dengan kepribadian (Sternberg & Grigorenko, 
1997) dan terdapat hubungan yang erat antara berfikir dengan otak rasional, intuitif merupakan otak rasional 
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dimana bisa dimaksimalkan manfaatnya di kala mencapai titik lelah maka intuitif akan bekerja serta 
menemukan jawaban di luar dugaan(Purnomo, 2019). Radford merumuskan salah satu karakteristik berfikir 
aljabar adalah Seseorang berurusan dengan rasa ketidakpastian yang pantas untuk objek aljabar dasar 
seperti tidak diketahui, variabel dan parameter (seseorang berurusan dengan sesuatu yang tidak pasti 
menurut objek dasar aljabar sebagai tidak diketahui, variabel, dan parameter), rasa ketidakpastian 
merupakan sebuah intuitif. Menurut (Hersh, 1997) intuitif merupakan visual dan masuk akal dalam arti 
meyakinkan tanpa adanya bukti. maka dapat disimpulkan bawa gaya kognitif penghubung antara kecerdasan 
dan kepribadian yang erat kaitannya antara berfikir dan otak rasional, dan intuitif merupakan otak rasional 
yang bisa dimanfaatkan maksimal jika mencapai titik lelah dan rasa ketidakpastian merupakan sebuah intuitif 

Berdasarkan latar belakang masalah dan kajian teori yang telah dijelaskan diatas, dapat difahami 
bahwa aljabar thinking, gaya kognitif dan intuitif saling keterkaitan. Untuk mengetahui pandangan gaya 
kognitif dan intuitif terhadap aljabar thinking, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana aljabar 
thinking di tinjau dari gaya kognitif dan intuitif 
 
METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur dimana Kajian literatur merupakan penelusuran, 
penelitian kepustakaan yang diawali dengan membaca berbagai sumber seperti buku, jurnal yang 
berhubungan dengan topik penelitian dan dapat menghasilkan suatu artikel yang berkenaan dengan satu 
topik tertentu, Sumber primer dalam kajian literatur dapat berupa jurnal akademik berisi tentang review 
ilmuwan terhadap berbagai penelitian(Marzali, 2017) 

Jurnal yang penulis gunakan adalah jurnal nasional dan jurnal internasional yang berhubungan 
dengan Aljabar thinking, gaya kognitif dan intuitif.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pembahasan dalam penelitian ini adalah konsep aljabar thinking, gaya kognitif, intuitif, hubungan 
antara gaya kognitif dan intuitif serta aljabar thinking ditinjau dari gaya kognitif dan intuitif 

Berfikir aljabar merupakan proses dimana siswa bisa memanfaatkan pengalaman dan kemampuan 
untuk menerapkan pemikiran aljabar secara maksimal Menurut (Ntšohi, 2013), berpikir aljabar adalah 
penggunaan simbol dan alat matematika untuk mewakili informasi secara matematis dalam bentuk kata-
kata, diagram, tabel, grafik dan persamaan dan untuk menganalisis kondisi yang berbeda seperti 
penempatan nilai yang tidak diketahui, menguji bukti, dan mencari bukti. Ide dasar aljabar yang dimaksud 
adalah aljabar sebagai bentuk generalisasi aritmatika, aljabar sebagai bahasa matematika, dan aljabar 
sebagai alat untuk fungsi dan pemodelan matematika(Sibgatullin, 2022) . Ide dasar dalam berfikir aljabar 
dapat muncul ketika siswa mempunyai pengalaman, kemampuan pengetahuan aljabar bahkan intuisi dalam 
berfikir.  

Karakteristiknya berpikir secara aljabar sebagai berikut: 1) Untuk berpikir secara aritmatik, yang 
berarti pemodelan dalam nomor; 2) Berpikir secara internal, yang berarti hanya mengacu pada operasi dan 
hubungan kesetaraan, dengan kata lain solusi dalam batas-batas bidang semantik angka dan operasi 
aritmatika; 3) Berpikir secara analitis, artinya apa yang tidak diketahui memiliki diperlakukan seperti yang 
diketahui (Lins & Bell, 1992). Gaya kognitif merupakan karakteristik seseorang dalam menanggapi, 
memproses, berpikir, dan menggunakan informasi untuk menanggapi suatu diberbagai jenis situasi 
lingkungan (Brown dkk., 2006) 

pengalaman siswa dalam belajar aljabar di sekolah tidak menjamin kemampuan mereka untuk 
menerapkan pemikiran aljabar (Suryadi dkk., 2019). Dalam upaya memaksimalkan berfikir aljabar maka 
dilatih dari bagaimana siswa tersebut memaksimalkan kemampuan dan gaya kognisi nya. Gaya kognitif bisa 
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dikatakan bentuk dari aktivitas kognitif Gaya kognitif merupakan suatu proses kontrol yang ditentukan (Witkin 
dkk., 1977) aktivitas sadar dalam mengatur dan mengolah suatu proses informasi (Bassey dkk., 2007)Gaya 
kognitif merupakan ciri khas siswa yang berkaitan dengan menerima, mengolah sebuah informasi dan 
kebiasaan dalam belajar (Ratumanan, 2003) Gaya kognisi bersifat stabil namun belum bisa dipastikan juga 
gaya kognitif dapat berubah (Witkin dkk., 1977) 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan Berfikir aljabar merupakan proses dimana siswa 
bisa memanfaatkan pengalaman dan kemampuan untuk menerapkan pemikiran aljabar secara maksimal 
dan Ide dasar dalam berfikir aljabar dapat dapat muncul ketika siswa mempunyai pengalaman, kemampuan 
pengetahuan aljabar bahkan intuisi dalam berfikir sebagai upaya memaksimalkan berfikir aljabar maka dilatih 
dari bagaimana siswa tersebut memaksimalkan kemampuan dan gaya kognisi nya. Gaya kognitif bisa 
dikatakan bentuk dari aktivitas kognitif Gaya kognitif merupakan suatu proses kontrol yang ditentukan 
aktivitas sadar dalam mengatur dan mengolah suatu proses informasi . 

Karakteristiknya berpikir secara aljabar sebagai berikut: 1) Untuk berpikir secara aritmatik, yang 
berarti pemodelan dalam nomor; 2) Berpikir secara internal, yang berarti hanya mengacu pada operasi dan 
hubungan kesetaraan, dengan kata lain solusi dalam batas-batas bidang semantik angka dan operasi 
aritmatika; 3) Berpikir secara analitis, artinya apa yang tidak diketahui memiliki diperlakukan seperti yang 
diketahui (Lins & Bell, 1992b). Lebih lanjut Radford merumuskan karakteristik aljabar berpikir sebagai berikut 
1) Seseorang berurusan dengan rasa ketidakpastian yang pantas untuk objek aljabar dasar seperti tidak 
diketahui, variabel dan parameter (seseorang berurusan dengan sesuatu yang tidak pasti menurut objek 
dasar aljabar sebagai tidak diketahui, variabel, dan parameter). 2) Objek tak tentu ditangani secara analitis 
(objek yang harus ditangani secara analitis). 3) Modus simbolis aneh yang harus ditunjukkannya objek 
(penggunaan simbol-simbol tertentu untuk mendesain objek (Radford, 2010) . dalam memastikan 
ketidakpastian secara tidak langsung sering menggunakan intuitif.  

Kesalahan dan kekurangan siswa dalam menyelesaikan tes berpikir aljabar adalah (1) menafsirkan 
informasi dari masalah bahasa matematika, (2) memahami informasi yang diberikan dan pertanyaan 
masalah, (3) memecahkan masalah dengan kombinasi logika dan konsep yang dipelajari (Muthmainnah, 
2017) untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan tersebut maka bisa menggunakan intuitif dimana 
Menurut (Hersh, 1997) salah satu definisi intuitif merupakan visual dan masuk akal dalam arti meyakinkan 
tanpa adanya bukti. Intuitif dikatakan masuk akal apabila "apa yang Anda harapkan benar dalam situasi 
seperti ini, berdasarkan pengalaman dengan situasi serupa. "Masuk akal secara intuitif" berarti masuk akal 
sebagai dugaan, yaitu, sebagai calon bukti. Dalam pemahaman secara intuitif sangat diperlukan sebagai 
“jembatan berpikir” manakala seseorang berupaya untuk menyelesaikan masalah dan memandu 
menyelaraskan kondisi awal dan kondisi tujuan (Dreyfus & Eisenberg, 1982). Intuisi merupakan akumulasi 
sikap atau pendapat yang berasal dari pengalaman, baik individu maupun budaya. Peran utama intuisi 
adalah untuk memberikan landasan konseptual yang menunjukkan arah yang harus diambil oleh ide baru. 
Pendapat ahli matematika individu mengenai keberadaan konsep matematika (angka, geometris, dan 
sejenisnya) disediakan oleh intuisi (Wilder, 1967) 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa dalam memastikan ketidakpastian 
secara tidak langsung sering menggunakan intuitif. Kesalahan dan kekurangan siswa dalam menyelesaikan 
tes berpikir aljabar adalah menafsirkan informasi dari masalah bahasa matematika, memahami informasi 
yang diberikan dan pertanyaan masalah, memecahkan masalah dengan kombinasi logika dan konsep yang 
dipelajari untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan tersebut maka bisa menggunakan intuitif dimana 
salah satu definisi intuitif merupakan visual dan masuk akal dalam arti meyakinkan tanpa adanya bukti. Intuitif 
dikatakan masuk akal apabila apa yang kita harapkan benar dalam situasi seperti ini, berdasarkan 
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pengalaman dengan situasi yang sama dan masuk akal secara intuitif berarti masuk akal sebagai dugaan, 
yaitu, sebagai calon bukti. 
 
KESIMPULAN  

Dalam penelitian ini penulis simpulkan bahwa Berfikir aljabar merupakan proses dimana siswa bisa 
memanfaatkan pengalaman dan kemampuan untuk menerapkan pemikiran aljabar secara maksimal. Ide 
dasar dalam berfikir aljabar dapat dapat muncul ketika siswa mempunyai pengalaman, kemampuan 
pengetahuan aljabar bahkan intuisi dalam berfikir sebagai upaya memaksimalkan berfikir aljabar maka dilatih 
dari bagaimana siswa tersebut memaksimalkan kemampuan dan gaya kognisinya. Dalam memastikan 
ketidakpastian secara tidak langsung sering menggunakan intuitif. Intuitif dikatakan masuk akal apabila apa 
yang kita harapkan benar dalam situasi seperti ini, berdasarkan pengalaman dengan situasi yang sama dan 
masuk akal secara intuitif berarti masuk akal sebagai dugaan, yaitu, sebagai calon bukti.  
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ABSTRAK 
Pemanfaatan teknologi mampu membantu dunia pendidikan dalam membuat bahan ajar. Pengembangan bahan ajar yang dibuat 
oleh peneliti merupakan pengembangan bahan ajar berbasis Moodle. Tujuan penelitian ini adalah: 1) Mengetahui validitas bahan 
ajar berbasis Moodle. 2) Mengetahui keefektifan bahan ajar berbasis Moodle. 3) Mengetahui respon siswa terhadap bahan ajar 
berbasis Moodle yang diterapkan di sekolah. 4) Mengetahui peningkatan hasil belajar siswa setelah menggunakan bahan ajar 
berbasis Moodle. Metode penelitian yang digunakan adalah RnD (Research and Development) dengan model ADDIE. Teknik 
pengumpulan data menggunakan lembar validasi, angket dan tes. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa Kelas VIII Kota 
Cirebon sedangkan pengambilan sampel menggunakan teknik Purposive Sampling Berdasarkan hasil validitas dua ahli media 
dan dua ahli materi, dengan persentase rata-rata masing-masing 88,33% dan 91,5% yang berarti kualitas pembelajaran ini 
termasuk dalam kategori layak pakai. Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh hasil analisis angket respon siswa terhadap 
bahan ajar menunjukkan kriteria kuat dengan persentase rata-rata 84,3%. Dari hasil tes pre-test dan post-test kelas eksperimen 
menunjukkan bahwa hasil belajar siswa meningkat sebesar 26% dari siswa yang telah mencapai nilai KKM. 
 
Kata Kunci: Bahan Ajar, Moodle, Hasil Belajar. 

 

PENDAHULUAN 
Bahan Ajar dalam proses pembelajaran sangat penting, karena bahan ajar yang kita gunakan akan 

menentukan hasil optimal yang akan didapat siswa dalam proses belajar. Bahan ajar yang disandingkan 
dengan media belajar yang baik akan membuat belajar lebih menyenangkan dan menarik. Terlebih media 
telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia, meskipun dalam tingkatan yang berbeda-beda. Di 
banyak negara maju media telah mempengaruhi kehidupan hampir sepanjang waktunya, dengan kata lain 
media sangat berperan dalam kehidupan sehari-hari. Berkaca dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat 
sekarang media sudah banyak digunakan di semua kalangan termasuk pelajar untuk menunjang proses 
pembelajaran. Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan, merangsang 
pikiran, perasaan, perhatian, kemauan siswa, sehingga dapat mendorong proses belajar siswa menjadi lebih 
baik (Aprinawati, 2017; Suwarsih, 2018; UMA, 2016). Media digunakan untuk mengukur pengalaman belajar 
agar lebih konkret/nyata, sehingga hasil pengalaman belajar dapat lebih ditingkatkan. 

Bahan ajar berbasis moodle Android merupakan salah satu mobile media elektronik yang sekarang 
sedang banyak digunakan selama pandemi. Semakin banyaknya masyarakat yang memiliki dan 
menggunakan perangkat mobile membuka peluang penggunaan perangkat teknologi bergerak dalam dunia 
pendidikan atau yang disebut e-learning. Pembelajaran dengan moodle sebagai suatu pembelajaran yang 
pengajar (learner) tidak diam pada satu tempat atau kegiatan pembelajaran yang terjadi ketika pengajar 
memanfaatkan perangkat teknologi bergerak (Ariantoro, 2015; Arnesti & Hamid, 2015; Elyas, 2018). 
Kehadiran e-learning moodle dapat membantu maupun melengkapi pembelajaran dengan tatap muka dalam 
kelas. Kehadiran e-learning moodle ini ditujukan sebagai pelengkap pembelajaran yang ada serta 
memberikan kesempatan pada siswa untuk mempelajari kembali materi yang kurang dikuasai dimanapun 
dan kapanpun. Hal ini tentu dapat memberikan pengalaman yang berbeda dalam proses pembelajaran bagi 
siswa. 
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Penggunaan e-learning moodle masih sangat jarang digunakan di sekolah. Hal ini sejalan dengan 
beberapa penelitian yang menyebutkan penggunaan handphone di sekolah masih dianggap tabu atau jarang 
ditemukan. Di sekolah penggunaan handphone masih dilarang sehingga apabila ada siswa yang 
menggunakan handphone akan disita (Ananingsih & Kurniawan, 2018; Pratiwi & Muhsin, 2018). Padahal 
teknologi memberikan dampak positif dalam pembelajaran dan menciptakan suasana yang lebih inovatif, 
lebih menyenangkan. Sepertihalnya pembelajaran e-learning yang dapat meningkatkan ketertarikan siswa 
untuk belajar materi-materi di sekolah.  

Berdasarkan dalam salah satu penelitian menyebutkan yang menguasai pasar saat ini sebesar 
76.3% Android, 13.2% iOS, 3.7% windows Home, OS 2.9% BB, 0.8 Linux,  survei tersebut diambil pada 
kuartal ketiga tahun 2013 (IDC, 2014). Untuk itu penggunaan moodle Android tidak hanya digunakan untuk 
hal-hal yang kurang bermanfaat hingga hal-hal yang negatif, tetapi juga dalam pembelajaran akan sangat 
berguna untuk tercapainya tujuan pembelajaran yang lebih baik, menyenangkan dan mendapatkan hasil 
belajar yang maksimal. 

Atas dasar tersebut, diperlukan pengembangan bahan ajar berbasis Moodle untuk membantu siswa 
dalam mempelajari materi, sehingga siswa dengan mudah memahami materi yang disampaikan dan 
tercapainya tujuan pembelajaran secara maksimal. Dengan demikian, peneliti bermaksud melakukan 
penelitian yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Berbasis moodle untuk Meningkatkan Hasil Belajar 
Matematika Siswa. 
 
METODE PENELITIAN  

Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian dan pengembangan (research 
and development). Menurut Sugiyono (2015) menerangkan bahwa metode penelitian dan pengembangan 
atau dalam bahasa inggrisnya research and development adalah metode penelitian yang digunakan untuk 
menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Penelitian dan pengembangan yang 
menghasilkan produk tertentu untuk bidang administrasi, pendidikan dan sosial lainnya masih rendah. 
Padahal banyak produk tertentu dalam bidang pendidikan dan sosial yang perlu dihasilkan melalui research 
and development. 

Penelitian menggunakan model penelitian yang diadaptasi dari   model pengembangan ADDIE 
(Analysis, Design, Develop, Implement, dan Evaluate). Model ADDIE mulai ada pada tahun 1990-an yang 
dikembangkan oleh Dick dan Carry yang digunakan untuk merancang sistem pembelajaran (Mulyatiningsih, 
2012). Selain itu model ini dapat digunakan untuk berbagai macam bentuk pengembangan produk seperti 
model, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, media dan bahan ajar. Model ini menggunakan 5 tahap 
yaitu tahap Analysis, Design, Development, Implementation, and Evalution.  

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di salah satu SMPN Kota 
Cirebon semester II di kelas VIII dengan jumlah 224 siswa. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi 
yang akan diteliti. Sedangakan jumlah sampel 32 siswa sebagai kelas eksperimen dan 32 siswa sebagai 
kelas kontrol. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan sampel yaitu Purposive Sampling, karena 
sampel diambil berdasarkan tujuan atau pertimbangan tertentu. Adapun yang menjadi pertimbangan peneliti 
adalah informasi dari guru matematika dan siswa yang memiliki Android. Jadi sampel yang diambil berjumlah 
64 siswa. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Produk Bahan ajar yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah bahasn ajar yang dituangkan kedalam 
aplikasi moodle dan dapat diakses melalui website maupun android.  Bahan ajar ini yang telah melalui proses 
validasi oleh tim ahli media dan ahli materi dan telah diuji cobakan ke siswa.  
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Pengembangan bahan ajar berbasis moodle ini merupakan adaptasi dan dimodifikasi dari langkah-
langkah penelitian dan pengembangan model ADDIE yaitu dengan tahapan: Analysis (analisis), Design 
(desain), Development (pengembangan), Implementation (implementasi), Evaluation (evaluasi). 

Pada Tahap Analisis, peneliti melakukan observasi lapangan dan melakukan wawancara kepada 
guru-guru matematika dan wakil kurikulum, yang menghasilkan bahwa pembelajaran selama pandemi 
menggunakan WA, google class room, dan google meet. Siswa belum pernah mengenal aplikasi moodle. 
Pada tahap analisis juga peneliti melakukan Pre-test dengan tujuan mengetahui kemampuan Awal siswa. 
Siswa mengerjakan 15 butir soal yang telah di uji coba. Data pada tabel di bawah ini sudah dikelompokkan 
sesuai dengan kriteria ketuntasan minimal, yaitu sebesar 70. 
 

Tabel 1. Hasil Pre-test  

Nilai F % KKM 

13 - 23 6 19% Belum Tercapai 

24 - 34 12 37% Belum tercapai 

35 – 45 7 22% Belum Tercapai 

46 - 56 7 22% Belum Tercapai 

Jumlah 32 100%  

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa frekuensi nilai pre-test siswa kelas eksperimen yang di 
bawah KKM adalah sebanyak 32 Siswa artinya 100% belum mencapai nilai yang sesuai dengan KKM.  

Pada Tahap Kedua yaitu Design, pada tahapan ini peneliti mendesain Bahan ajar yang mulai standar 
kompetensi, kompetensi dasar, indikator, kumpulan materi tentang kubus dan balok dan kuis sebagai media 
tes, serta beberapa fitur lainnya.  

Tahap Ketiga yaitu Development, pada bagian ini peneliti mengembangkan Bahan ajar dengan 
menuangkan kedalam system moodle, kemudian mengatur tahapan-tahapan pembelajaran. Pada tampilan 
moodle ini guru dapat mengevaluasi jalanya prosess pembelajaran dengan mudah, selain itu siswa juga 
dapat melihat langsung hasil evaluasi pembelajaran. Berikut tampilan awal pembelajaran moodle. 

 

 

Gambar 1. Lembar kerja Aplikasi 
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Setelah berhasil dituangkan kedalam moodle, peneliti melakukan validasi ahli untuk menentukan 
bahan ajar ini valid dan layak untuk di gunakan. Proses validasi melibatkan, ahli media dan ahli Pendidikan 
matematika sebanyak 5 orang dengan tingkat validitas sebesar 0,91 (Sangat baik).  

Pada tahap implementasion, merupakan tahapan penerapan pembelajaran dengan menggunakan 
Aplikasi moodle android yang dapat membantu mempermudah siswa dalam pembelajaran. Selama proses 
pembelajaran berlangsung guru dapat memantau aktivitas siswa melalui system moodle, pada waktu 
tertentu. Bahkan siswa yang keluar dari systempun akan terpantau melalui rekapitulasi pembelajaran. Siswa 
juga dapat mengisi kehadiran pada jam pembelajaran tersebut. 

Berikutnya tahap Evaluasi, pada tahapan ini akan dipaparkan hasil penerapan proses pembelajaran, 
pada tahapan ini peneliti menyebarkan anket respon siswa, Penyebaran angket ini bertujuan untuk 
mengetahui respon terhadap bahan ajar tersebut. Adapun respon siswa dilihat dari tiga aspek yaitu kualitas 
teknik, kualitas isi dan kualitas pembelajaran. Dari hasil analisis diperoleh respon siswa aspek kualitas teknik 
sebesar 30%, kualitas isi sebesar 50% dan kualitas pembelajaran sebesar 20%. Sehingga dapat diketahui 
rata-rata persentase respon siswa terhadap bahan ajar berbasis android adalah sebesar 84,7% dengan 
kriteria Kuat. 

 

 
 

Gambar 2. Respon siswa 
 

Berdasarkan hasil angket respon siswa yang disebarkan dapat disimpulkan bahwa aplikasi Bulok 
Geometry layak digunakan sebagai media pengembangan bahan ajar, khususnya matematika. Hal ini dapat 
dilihat dari persentase aspek respon siswa yang diperoleh dari penilaian siswa terhadap 20 butir pernyataan, 
yaitu dari aspek kualitas teknis memiliki rata-rata persentase sebesar 30%, aspek kualitas isi sebesar 50% 
dan aspek kualitas pembelajaran sebesar 20%, dengan presentase rata-rata 84,7% Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa pengembangan bahan ajar berbasis moodle mendapat respon yang cukup baik dari 
siswa. 

Untuk mengetahui keberhasilan penggunaan bahan ajar berbasis moodle, peneliti melakukan uji 
post- test berupa pengambilan data berupa hasil tes matematika siswa setelah mengikuti pembelajaran 
menggunakan bahan ajar berbasis moodle. Pada uji post-test ini siswa mengerjakan 15 butir soal yang telah 
di uji coba. Data pada tabel di bawah ini sudah dikelompokkan sesuai dengan kriteria ketuntasan minimal, 
yaitu sebesar 70. 
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Tabel 2. Hasil Post-test  

Nilai F % KKM 

40 - 49 7 21% Belum Tercapai 

50 - 59 3 9%% Belum Tercapai 

60 - 69 14 45% Belum Tercapai 

70 - 79 6 19% Sudah Tercapai 

80 - 89 2 6% Sudah Tercapai 

Jumlah 32 100%  

 
Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa frekuensi nilai post-test siswa yang di bawah KKM adalah 

sebanyak 24 siswa artinya 74% siswa belum mencapai nilai yang sesuai dengan KKM. Sedangkan, frekuensi 
nilai post-test siswa kelas eksperimen yang berada di atas KKM adalah sebanyak 8 orang siswa, artinya 
26% sudah mencapai nilai yang sesuai dengan KKM. Dari hasil pre-test dan post-test di atas, dapat 
disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar antara nilai pre-test dan post-test kelas eksperimen. 

Berdasarkan perhitungan hasil pre-test dan post-test di atas, dapat disimpulkan bahwa adanya 
peningkatan hasil belajar siswa setelah menggunakan bahan ajar berbasis moodle sebagai bahan ajar dalam 
proses pembelajaran. 

Adanya peningkatan hasil belajar setelah menggunakan bahan ajar berbasis moodle sebagai media 
pengembangan bahan ajar serta respon yang baik dari siswa. Dari kesesuaian yang diperoleh baik secara 
teori maupun data hasil penelitian, maka peneliti menyimpulkan bahwa salah satu cara untuk meningkatkan 
hasil belajar adalah penggunaan bahan ajar yang efektif dan efisien yang tentunya didukung juga dengan 
fasilitas dan sarana yang memadai, sehingga dapat terciptanya suasana belajar yang menyenangkan. 
memperkuat pernyataan tersebut, peneliti telah melakukan uji prasyarat. Hasil uji prasyarat 
menunjukkan  bahwa  data  berdistribusi  normal  dan  homogen, Sehingga untuk mengetahui efektivitas dari 
produk bahan ajar, peneliti menggunakan uji independent sample t test. Hasil perhitungan uji independent 
sample t test menunjukkan nilai signifikan (two tailed) sebesar 0,000 dan thitung  2,835 lebih besar dari 
ttabel  1.998971. Artinya terdapat perbedaan hasil belajar pada kelas eksperimen dan kelas kontrol pada 
pokok bahasan kubus dan balok.. 
 
KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian, pengolahan dan analisis data yang telah dilakukan, 
peneliti  dapat  mengambil  kesimpulan  beberapa  hal  berkaitan  dengan  pengembangan bahan ajar 
berbasis moodle dan hasil belajar matematika sebagai jawaban dari rumusan masalah penelitian pada BAB 
sebelumnya, diantaranya: 

Penelitian pengembangan ini menghasilkan produk berupa bahan ajar berbasis moodle. 
Berdasarkan hasil validitas dari dua ahli media dan dua ahli materi, dengan presentase sebesar 88,33% dan 
91,5% kualitas produk yang dikembangkan dengan menggunakan aplikasi ini termasuk dalam kategori layak 
untuk digunakan dalam proses pembelajaran.  Penggunaan bahan ajar berbasis moodle 
sebagai  pengembanganproduk  bahan  ajar  juga  dirasa  cukup  efektif  untuk  penyampaian  materi  pelaj
aran secara menarik, dalam hal ini lebih ditekankan pada manfaat penggunaan smartphone oleh siswa yang 
dinilai masih kurang. Dengan aplikasi ini siswa dapat belajar kapanpun dan dimanapun karena bahan ajarnya 
adalah smartphone miliknya. bahan ajar berbasis moodle memuat mata pelajaran matematika dengan pokok 
bahasan kubus dan balok. 
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Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh hasil analisis angket respon siswa terhadap bahan 
ajar ajar berbasis moodle menunjukkan kriteria kuat dengan presentase rata-rata sebesar 84,3% yang 
diperoleh dari presentase setiap aspek angket dengan masing-masing aspek yaitu aspek teknik 85%, aspek 
isi 85% dan aspek pembelajarn 83%. 

Penggunaan bahan ajar berbasis moodle sebagai produk pengembangan bahan ajar berbasis 
android memberikan dampak positif terhadap hasil belajar siswa. Dari hasil uji pre – test dan post – test 
menunjukkan bahwa hasil belajar siswa mengalami kenaikan sebesar 26% siswa yang sudah mencapai nilai 
KKM. Untuk memperkuat pernyataan tersebut, dilakukan uji prasyarat. Hasil uji prasyarat 
menunjukkan  bahwa  data  berdistribusi  normal  dan  homogen, Sehingga untuk mengetahui efektivitas dari 
produk bahan ajar, peneliti menggunakan uji independent sample t test. Hasil perhitungan uji independent 
sample t test menunjukkan nilai signifikan (two tailed) sebesar 0,000 dan thitung  2,835 lebih besar dari 
ttabel  1.998971. Artinya terdapat perbedaan hasil belajar pada kelas eksperimen dan kelas kontrol pada 
pokok bahasan kubus dan balok. 
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ABSTRAK 
Budaya merupakan identitas yang dimiliki dari suatu daerah yang sifatnya unik dan terjadi secara turun temurun. Penting untuk  
menghubungkan antara budaya dengan pendidikan, khususnya pendidikan matematika sebagai bentuk pendekatan pembelajaran 
yang mengaitkan materi matematika dengan kehidupan budaya sekitar. Lebih lanjut, pendekatan pembelajaran yang 
menghubungkan antara pembelajaran matematika dengan budaya disebut etnomatematika. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui etnomatematika yang terdapat pada Rumah Adat Baduy dan mengetahui materi dalam pembelajaran matematika 
yang relevan dengan aspek matematis pada Rumah Adat Baduy. Penelitian ini dikelompokkan sebagai penelitian kualitatif dengan 
pendekatan etnografi. Penelitian dilaksanakan di Desa Kanekes, Kec. Leuwidamar, Kabupaten Lebak. Subjek pada penelitian ini 
terdiri dari beberapa informan (kepala desa dan tukang bangunan). Data dikumpulkan menggunakan teknik wawancara, observasi 
dan dokumentasi. Dalam analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa bagian ruang teras, ruang tamu, ruang dapur dan atap dari Rumah Adat Baduy memuat konsep-konsep 
matematika yang dapat diimplementasikan sebagai sumber belajar matematika di smp pada materi bangun datar, bangun ruang 
dan transformasi geometri (translasi, refleksi, rotasi dan dilatasi). Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu proses 
pembelajaran di kelas dalam memahami materi bangun datar, bangun ruang dan transformasi geometri, karena dikaitkan dengan 
kehidupan budaya sekitar. 
 
Kata Kunci: Etnomatematika, Eksplorasi, Rumah Adat Baduy 

 
PENDAHULUAN 

Perkembangan ilmu matematika hingga saat ini sudah sangat luas karena matematika ialah ilmu 
yang universal. Terjadinya proses tersebut dikarenakan setiap negara memiliki tantangan hidup yang 
dihadapinya dengan berbagai latar belakang budaya berbeda satu dengan lainnya. Indonesia memiliki 
keanekaragaman budaya luar biasa yang bisa menjadi aset bangsa (Setiawan & Listiana, 2021). Beberapa 
tahun belakang ini juga, mulai banyak muncul kajian penelitian yang menghubungkan antara matematika 
dan budaya (Rahmawati, 2020). Lebih lanjut, hubungan tersebut dinamakan etnomatematika (Yuniar & 
Pujiastuti, 2020). 

Etnomatematika pertama kali diperkenalkan oleh D'Ambrosio, seorang matematikawan Brasil pada 
tahun 1977 (Rosa et al., 2016). Etnomatematika memiliki pengertian yang lebih luas dari hanya sekedar 
ethno (etnik) namun sebagai antropology budaya (culture antropology of mathematics) dari matematika dan 
pendidikan matematika (Arwanto, 2017). Menurut Rosa & Orey (2016), etnomatematika adalah penerapan 
keterampilan matematika, ide, prosedur, dan praktek diterapkan di masa lalu oleh anggota kelompok budaya 
tertentu dalam konteks yang berbeda, yang sering digunakan dalam konteks saat ini. Berdasarkan kedua 
pernyataan tersebut dapat diambil pengertian sederhana bahwa etnomatematika merupakan penerapan 
konsep matematika dalam konteks budaya dengan objek tertentu. Objek tersebut bisa berupa kerajinan 
tradisional, permainan tradisional, artefak atau prasasti, serta aktivitas atau tindakan yang berwujud 
kebudayaan dan juga rumah tradisional (Nursyeli & Puspitasari, 2021).  

Penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa Batik Krakatoa dari Banten, Kesenian Rebana dan 
Makanan Tradisional Bugis dapat dijadikan sebagai sumber belajar pada saat proses pembelajaran (Amalia 
et al., 2021; Pathuddin & Raehana, 2019; Putri, 2017). Materi yang digunakan sebagai sumber belajar 
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disesuaikan dengan konsep matematika yang ditemukan pada objek etnomatematika tersebut. Manfaat 
materi dengan mengaitkan etnomatematika adalah meningkatnya hasil belajar ranah kognitif siswa. Hal ini 
sudah dibuktikan penelitian yang dilakukan oleh Panjaitan (2021) menyimpulkan bahwa pemberian 
perlakukan unsur etnomatematika dalam pembelajaran memberi cukup pengaruh yang signifikan terhadap 
hasil belajar ranah kognitif siswa. 

Rumah adat suku baduy atau dikenal dengan sulah nyanda adalah elemen kehidupan yang sangat 
penting bagi Suku Baduy (Theodora, 2019) yang dibangun menggunakan bahan kayu ringan, bambu dan 
daun kelapa. Pondasi Rumah Adat Baduy dibebani oleh tiang kayu, lantainya menggunakan material bambu, 
dinding menggunakan anyaman bambu, kolom, pintu dan jendela menggunakan kayu serta atapnya 
menggunakan kayu sebagai konstruksinya dan daun kelapa kering sebagai pelindung dari panas dan hujan 
(Harapan, 2019). Selain itu, terdapat beberapa ruangan dalam Rumah Adat Baduy. Masyarakat Baduy 
membagi ruangan rumahnya menjadi tiga bagian, yaitu imah, soso dan tepas  (Perdanawati, 2019). Tanpa 
disadari, ternyata rumah adat baduy mengandung konsep matematis yang dapat digunakan sebagai sumber 
belajar matematika khususnya SMP. Konsep matematis yang terkandung dalam rumah adat baduy adalah 
konsep geometeri diantaranya model bangun datar, model bangun ruang dan model sifat matematis. 

Rumah adat baduy dipilih dalam penelitian ini dikarenakan belum ada penelitian spesifik yang 
membahas mengenai eksplorasi rumah adat baduy memiliki konsep matematis yang dapat digunakan 
sebagai sumber belajar matematika SMP. Selain itu, keunikan rumah adat baduy dari rumah adat pada 
umumnya menjadi ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian ini. Didasarkan juga atas belum adanya 
penetapan secara resmi Rumah Adat Baduy sebagai Warisan Budaya Tak Benda oleh Pemerintah, semakin 
mendorong penelitian ini agar dapat menjadi rujukan kepada pihak yang terkait sehingga Rumah Adat Baduy 
tetap bertahan di tengah situasi zaman yang terus berkembang. Adapun tujuan penelitian ini yaitu 
mengetahui etnomatematika yang terdapat pada Rumah Adat Baduy dan mengetahui materi dalam 
pembelajaran matematika yang relevan dengan aspek matematis pada Rumah Adat Baduy. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengeksplor lebih jauh lagi 
mengenai rumah adat baduy yang kemudian dihubungkan dengan konsep matematis untuk nantinya dapat 
dijadikan sebagai sumber belajar siswa untuk materi geometri. Dengan ketertarikan tersebut peneliti 
membuat judul “Eksplorasi Etnomatematika Rumah Adat Baduy Sebagai Sumber Belajar Matematika di 
SMP” 
 
METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah 
penelitian yang bertujuan untuk memperoleh dan mengungkap informasi secara menyeluruh, meluas, dan 
mendalam (Prahmana, 2017), dengan pendekatan etnografi. Etnografi adalah penelitian mendalam tentang 
perilaku yang terjadi secara alami dalam suatu budaya atau kelompok sosial (Hidayat et al., 2019). Penelitian 
ini dilakukan di Desa Kanekes, Kec. Leuwidamar, Kabupaten Lebak. Subjek penelitian ini terdiri dari 
beberapa informan. Informan dalam penelitian ini adalah kepala desa dan beberapa tukang bangunan. 
Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri atau dikenal sebagai 
human instrument. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman observasi dan pedoman 
wawancara. Pedoman observasi berisikan konsep apa saja yang ditemukan pada arsitektur Rumah Adat 
Baduy. Pedoman wawancara berisikan beberapa poin pertanyaan yang digunakan peneliti untuk 
mewawancara Tokoh Adat Baduy. Data dikumpulkan menggunakan teknik wawancara, observasi dan 
dokumentasi. Data  yang sudah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan Model Miles & Huberman yakni: 
(1) Reduksi data merupakan proses pemilihan dan transformasi data yang dapat digunakan untuk keperluan 
selanjutnya sesuai dengan tujuan penelitian; (2) Penyajian data adalah mempresentasikan informasi yang 
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telah disusun dalam berbagai bentuk sehingga memungkinkan untuk dilakukan pengambilan keputusan; (3) 
penarikan kesimpulan adalah tahapan terakhir yang dimana data yang sudah diambil menjawab rumusan 
masalah penelitian. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil eksplorasi etnomatematika pada Rumah Adat Baduy khususnya bagian ruang teras, ruang 
tamu, ruang dapur dan bagian atap Rumah Adat Baduy menunjukkan bahwa pembuat/tukang bangunan 
Rumah Adat Baduy secara tidak sadar sudah menggunakan konsep matematika dalam pembuatannya. 
Tanpa disadari pembuatan Rumah Adat Baduy mengandung konsep geometri yakni terkait bentuk geometri 
khususnya bangun datar dan bangun ruang serta transformasi geometri khususnya translansi, refleksi, 
dilatasi dan rotasi. Selanjutnya, materi ini bisa digunakan sebagai sumber belajar matematika di SMP. 

Berdasarkan hasil eksplorasi, dapat diketahui bahwa Rumah Adat Baduy memiliki kesamaan dengan 
Rumah Adat di daerah lain. Novelia (2021) menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa Rumah Kebaya 
Betawi mengandung konsep matematika salah duanya terkait segiempat dan transformasi geometri, yang 
dapat digunakan pada materi tingkat SMP. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Khollisa (2021) 
menyimpulkan bahwa terdapat berbagai macam konsep geometri pada bangunan Rumah Joglo Pati. Konsep 
geometri tersebut diantaranya adalah bangun datar, bangun ruang dan transformasi geometri. 

 Bishop (1988) menyatakan bahwa terdapat aktivitas matematika diantaranya membilang, 
menentukan lokasi, mengukur, merancang, bermain dan menjelaskan. Pada pembuatan Rumah Adat Baduy 
juga terdapat kegiatan yang mengandung unsur aktivitas matematika. Pada Aktivitas counting meliputi lama 
waktu pembuatan Rumah Adat Baduy dan berapa jumlah Rumah Adat Baduy. Lama pembuatan dan jumlah 
Rumah Adat Baduy tergantung kepada lokasi pembangunan. Aktivitas locating meliputi menentukan lokasi 
pembuatan Rumah Adat Baduy. Pada aktivitas ini, dijelaskan bahwa ketentuan lokasi berdasarkan konsep 
"cik guriang" yang dianut. Aktivitas measuring meliputi menentukan ukuran bahan, menentukan ukuran 
struktur bangunan dan sudut kuda kuda.  Pada aktivitas ini ditemukan konsep bangun datar, bangun ruang 
dan transformasi geometri. Aktivitas designing meliputi bentuk dari Rumah Adat Baduy, baik ruang teras, 
ruang tamu, ruang dapur, bagian atap dan bentuk keseluruhan. Pada aktivitas ini dijelaskan pembuatan 
Rumah Adat Baduy. Terakhir, aktivitas explaining meliputi sejarah dan makna filosofis dari Rumah Adat 
Baduy. Sejarahnya terkait sebagai tempat untuk berkumpul dan seiring bertambahnya warga, baik 
pendatang dan pertambahan. Filosofinya dimaknai sebagai fungsi dari tiap bagian Rumah Adat Baduy. 

Tidak hanya pada Rumah Adat Baduy, sudah banyak penelitian terkait etnomatematika dari berbagai 
tempat dan objek budaya di Indonesia yang dapat digunakan sebagai sumber belajar. Penelitian terdahulu 
mengungkapkan bahwa Batik Krakatoa dari Banten, Kesenian Rebana dan Makanan Tradisional Bugis dapat 
dijadikan sebagai sumber belajar pada saat proses pembelajaran (Amalia et al., 2021; Pathuddin & Raehana, 
2019; Putri, 2017)  

Budaya merupakan konsep yang melekat dari dalam diri manusia dan tidak bisa lepas dari pengaruh 
modernisasi. Budaya harus terus dipertahankan sebagai bagian dalam sejarah. Pembelajaran berbasis 
budaya merupakan salah satu cara dalam melakukan inovasi pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran 
matematika. Penggunaan situasi kontekstual terkait budaya setempat  dalam pembelajaran matematika 
merupakan salah satu bentuk kreativitas dan inovasi guru dalam mengajar yang akan menjadi pembelajaran 
bermakna bagi siswa dengan hasil yang maksimal (Hadijah et al., 2019; Tandiseru, 2015). 

Oleh karena itu, penting bagi guru dalam mengintegrasikan pembelajaran berbasis budaya ke dalam 
kelasnya sebagai bentuk kreativitas dan inovasi pembelajaran. Selain itu, sebagai bentuk melawan pengaruh 
globalisasi yang semakin marak di kalangan remaja. Melalui pembelajaran matematika dengan pendekatan 
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etnomatematika, pendidik dapat mengintegrasikan materi matematika terkait budaya sekitar. Sehingga 
diharapkan siswa dapat lebih memahami materi, menghargai budaya dan resistensi terhadap situasi global. 

 
KESIMPULAN  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan untuk mengetahui etnomatematika pada Rumah Adat 
Baduy dan materi matematika yang relevan pada tingkat SMP, maka dapat disimpulkan ditinjau dari aktivitas 
dasar matematika menurut Bishop. ditemukan kegiatan pada proses membatik yang mengandung aktivitas 
matematika. Pada Aktivitas counting meliputi lama waktu pembuatan Rumah Adat Baduy dan berapa jumlah 
Rumah Adat Baduy. Lama pembuatan tergantung kepada lokasi pembangunan. Aktivitas locating meliputi 
menentukan lokasi pembuatan Rumah Adat Baduy. Aktivitas measuring meliputi menentukan ukuran bahan, 
menentuka ukuran struktur bangunan dan sudut kuda kuda.  Pada aktivitas ini ditemukan konsep bangun 
datar, bangun ruang dan transformasi geometri. Aktivitas designing meliputi bentuk dari Rumah Adat Baduy, 
baik ruang teras, ruang tamu, ruang dapur, atap dan bentuk keseluruhan. Pada aktivitas ini dijelaskan 
pembuatan Rumah Adat Baduy. Terakhir, aktivitas explaining meliputi sejarah dan makna filosofis dari 
Rumah Adat Baduy. Materi pembelajaran matematika SMP yang relevan dengan aspek matematis pada 
Rumah Adat Baduy. Materi pembelajaran matematika yang relevan pada tingkat SMP yaitu persegi, persegi 
panjang, trapesium, segitiga sama sisi, segitiga siku siku, balok, prisma segitiga dan transformasi geometri  
(dilatasi, translasi, rotasi dan refleksi). 
 
SARAN 
Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti dapat memberikan saran bagi tenaga pendidik dapat 
menggunakan motif rumah sebagai sumber belajar matematika tingkat SMP sebab menggunakan objek 
belajar yang ada di sekeliling siswa dapat menjadikan pembelajaran lebih bermakna. Selain itu, peneliti dapat 
menggunakan hasil penelitian ini untuk diterapkan di dalam kelas sehingga dapat menjadi sarana penelitian 
baru bagi peneliti selanjutnya.Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini menjadi perangkat 
pembelajaran utuh sehingga dapat diterapkan pada siswa. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat 
mengembangkan konsep matematika lebih banyak lagi yang terdapat pada Rumah Adat Baduy. Tidak hanya 
itu, peneliti dapat mengkaji lebih dalam lagi mengenai filosofi dan nilai-nilai budaya yang terkandung pada 
Rumah Adat Baduy. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penggunaan model pembelajaran kooperatif terhadap hasil 
belajar matematika siswa pada materi bangun ruang. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SDN Cigandeng 01 yang 
berjumlah 22 siswa. Terdiri dari 9 siswa laki-laki dan 13 siswa perempuan. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas 
dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini terdiri dari empat tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, 
dan refleksi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui pretest dan posttest. Dari hasil penelitian yang dilakukan 
dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh model pembelajaran kooperatif terhadap hasil belajar matematika siswa pada materi 
bangun ruang. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan dari nilai pretest ke nilai posttest. Pada skor pretest, skor rata-rata 
adalah 26,36. Sedangkan pada nilai posttest, nilai rata-ratanya adalah 61,36. Selanjutnya terjadi peningkatan nilai pretest dan 
posttest sebanyak 35%. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran kooperatif 
berpengaruh terhadap hasil belajar matematika siswa kelas V SDN Cigandeng 01. 

Kata Kunci: Model pembelajaran, model pembelajaran kooperatif, Matematika, hasil belajar, bangun ruang 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan salah satu hal yang penting bagi kehidupan manusia. Hal itu dikarenakan 
bahwa pendidikan dapat menjadi tolok ukur kemajuan suatu bangsa. Sebuah bangsa yang maju dipengaruhi 
oleh sumber daya manusia yang cerdas dan berkualitas. Sehingga dari sumber daya manusia yang cerdas 
dan berkualitas itulah yang nantinya akan dapat membawa perubahan bagi peradaban suatu bangsa. 
Tentunya, untuk menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas dan berkualitas dalam hal pendidikan tak 
luput dari kurikulum pembelajaran yang digunakan. Pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang 
melibatkan seseorang dalam upaya memperoleh pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai positif dengan 
memanfaatkan berbagai sumber untuk belajar (Rudi & Cepi, 2008). 

Secara komprehensif, kurikulum berupaya menggabungkan ruang lingkup, rangkaian, interpretasi, 
keseimbangan subject matter, teknik mengajar dan hal lain yang dapat direncanakan sebelumnya (Saylor, 
Alexander, dan Lewis, 1981). Jika kurikulum sebuah pembelajaran yang digunakan bagus dan mendukung 
dalam meningkatkan kompetensi siswa, maka proses pembelajaran dapat dinilai sukses dan berhasil. 
Pembelajaran yang dinilai sukses dan berhasil adalah pembelajaran yang selain dapat meningkatkan 
kompetensi siswa, juga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Tujuan pembelajaran yang 
diharapkan biasanya sudah tertera dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah dibuat oleh 
guru di awal pembelajaran. Agar pembelajaran dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan 
pembelajaran, selain diperlukan kurikulum pembelajaran yang bagus, diperlukan juga hal lain yang dapat 
menunjang terlaksananya proses pembelajaran dengan baik, salah satunya adalah model pembelajaran. 

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau pola yang digunakan sebagai pedoman dalam 
merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran tutorial (Trianto dalam Muhamad Afandi, dkk., 
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2013). Model pembelajaran yang nantinya akan digunakan haruslah mengacu pada pendekatan 
pembelajaran yang akan digunakan pula, termasuk di dalamnya tujuan-tujuan pengajaran, tahapan-
tahapannya, lingkungan, dan juga pengelolaan kelas dalam sebuah proses pembelajaran. Sedangkan Adi 
(dalam Suprihatiningrum, 2013) memberikan definisi bahwa model pembelajaran merupakan kerangka 
konseptual yang menggambarkan prosedur dalam mengorganisasikan pengalaman pembelajaran untuk 
mencapai tujuan pembelajaran. Model pembelajaran ini memiliki sebagai pedoman guru dalam 
merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Sementara itu, definisi lain menyatakan bahwa 
model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan 
secara khas oleh guru (Helmiati, 2012). Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau 
bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, strategi, dan tehnik pembelajaran.  

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran adalah 
suatu perencanaan atau pola yang akan digunakan untuk diterapkan oleh guru pada suatu proses 
pembelajaran dengan tetap mengacu pada pendekatan pembelajaran. Tujuan digunakannya sebuah model 
pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar tak lain adalah agar pembelajaran menjadi semakin menarik 
sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa. 

Salah satu model yang sering digunakan dalam proses pembelajaran adalah model pembelajaran 
kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan salah satu model pembelajaran kelompok yang memiliki 
aturan-aturan tertentu. Prinsip dasar pembelajaran kooperatif adalah siswa membentuk kelompok kecil dan 
saling mengajar sesamanya untuk mencapai tujuan bersama (Made Wena, 2009). Definisi lain dari 
pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang berfokus pada penggunaan kelompok kecil siswa 
untuk bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan belajar (Sugiyanto, 2010). 
Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang 
dirancang agar para siswa dapat menyelesaikan tugasnya dan bekerja sama secara berkelompok. 

Roger dan David Johnson menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif memiliki lima unsur dasar, 
yaitu: (1) Saling ketergantungan positif, di mana dalam sebuah pembelajaran kelompok, keberhasilan suatu 
penyelesaian tugas sangat tergantung kepada usaha yang dilakukan setiap anggota kelompoknya. Sehingga 
kerja sama sangat amat dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diharapkan; (2) Tanggung jawab 
perseorangan, prinsip ini merupakan konsekuensi dari prinsip yang pertama. Hal itu dikarenakan 
keberhasilan kelompok tergantung pada setiap anggotanya, maka setiap anggota kelompok harus memiliki 
kesadaran tanggung jawab sesuai dengan tugasnya; (3) Interaksi tatap muka, yaitu memberi kesempatan 
kepada setiap anggota kelompok untuk bertatap muka melakukan interaksi dan diskusi untuk saling memberi 
dan menerima informasi dari anggota kelompok lain. Sehingga dapat menguntungkan semua anggota 
dikarenakan hasil pemikiran beberapa kepala akan lebih kaya dari pada hasil pemikiran satu kepala saja; (4) 
Komunikasi dan interaksi antar anggota, maksudnya yaitu memberi ruang dan kesempatan yang luas kepada 
setiap anggota kelompok untuk bertatap muka saling memberikan informasi dan saling membelajarkan. 
Interaksi tatap muka akan memberikan pengalaman yang berharga kepada setiap anggota kelompok untuk 
bekerja sama, menghargai setiap perbedaan, memanfaatkan kelebihan masing-masing anggota dan mengisi 
kekurangan masing-masing; (5) Evaluasi proses kelompok, maksudnya yaitu menjadwalkan waktu khusus 
bagi kelompok untuk mengevaluasi proses kerja kelompok dan hasil kerja sama mereka, dengan 
harapabagar selanjutnya bisa bekerja sama dengan lebih efektif (Anita Lie, 2010). 

pembelajaran menerapkan model kooperatif, tentunya dengan melihat ciri-cirinya, yaitu: (1) Para 
siswa bekerja dalam suatu kelompok secara kooperatif untuk menuntaskan materi belajar. (2) Kelompok 
dibentuk dari siswa yang mempunyai kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. (3)Bila memungkinkan, dalam 
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satu kelompok anggotanya berasal dari ras, budaya, suku, jenis kelamin yang beragam. (4) Penghargaan 
lebih berorientasi kepada kelompok dari pada individu (Ibrahim, dkk., 2000). 

Salah satu manfaat yang dapat diambil dari adanya model pembelajaran adalah dapat membantu 
guru dalam memaksimalkan tugasnya sebagai seorang pengajar. Selain itu, adanya model pembelajaran 
juga dapat membantu siswa agar menjadi lebih tertarik belajar, khususnya pada mata pelajaran matematika. 
Sehingga siswa menjadi lebih mudah mencerna dan memahami materi yang disampaikan oleh guru saat 
proses pembelajaran berlangsung. Hal itu tentunya akan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

Hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar (Dimyati dan 
Mudjiono, 2006). Hasil belajar biasanya dijadikan patokan dan ukuran siswa terhadap materi yang dipahami. 
Jika hasil belajarnya dinilai kurang, maka siswa dianggap belum memahami materi yang disampaikan oleh 
guru. Sedangkan jika hasil belajarnya dinilai cukup, maka artinya siswa dianggap sudah memahami materi. 
Untuk mengetahui seberapa paham siswa terhadap suatu materi pembelajaran, jika melihat pada hasil 
belajar, biasanya dapat diketahui dengan adanya tes yang berisikan soal-soal latihan. Soal-soal latihan 
tersebut biasanya diberikan di awal pembelajaran dan di akhir pembelajaran guna mengetahui 
perkembangan hasil belajar dari siswa. 

Salah satu materi mata pelajaran matematika yang dapat menggunakan model pembelajaran 
kooperatif adalah materi tentang bangun ruang. Bangun ruang adalah bagian ruang yang dibatasi oleh 
himpunan titik-titik yang terdapat pada seluruh permukaan bangun tersebut (Agus Suharjana, 2008).  

Jika kita telaah, bangun ruang ini adalah bentuk tiga dimensinya dari sebuah bangun datar. Sebagai 
contoh, bangun ruang kubus dan balok. Bangun ruang kubus adalah suatu bangun berbentuk tiga 
dimensinya dari bangun datar persegi. Di mana kubus bisa dibentuk oleh kumpulan bangun datar persegi 
yang digabungkan menjadi bentuk tiga dimensi. Sedangkan bangun ruang balok adalah bangun berbentuk 
tiga dimensinya dari bangun datar persegi panjang. Di mana jika beberapa bangun datar persegi Panjang 
digabungkan dalam bentuk tiga dimensi maka akan membentuk balok. Sehingga apabila kita gambarkan 
sebuah bangun ruang dari sebuah bangun datar, kita hanya perlu membuat bentuk tiga dimensinya saja. 

Beberapa contoh dari bangun ruang di sekitar kita tentunya ada banyak. Seperti rubik yang 
berbentuk kubus, kardus air mineral gelas yang berbentuk balok, tong sampah yang berbentuk kerucut, dan 
masih banyak lagi contoh-contoh bangun ruang yang ada di lingkungan sekitar. 

METODE 

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini adalah metode tindakan kelas dengan 
menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan pendekatan-pendekatan terhadap 
kajian empiris untuk mengumpulkan, menganalisa, dan menampilkan data dalam bentuk numerik daripada 
naratif (Robert Donmoyer, dalam Given, 2008: 713).  

Hasil dari penelitian yang dilakukan kali ini akan berpengaruh terhadap hasil belajar mata pelajaran 
matematika siswa pada materi bangun ruang. Bangun ruang yang dimaksud pada penelitian kali ini adalah 
bangun ruang kubus dan balok. Subjek pada penelitian kali ini adalah siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 
(SDN) Cigandeng 01 yang bertempat di kecamatan Menes, kabupaten Pandeglang, provinsi Banten. Siswa 
kelas V  SDN Cigandeng 01 berjumlah 22 orang siswa denga terdiri dari 9 orang siswa laki-laki dan 13 orang 
siswa perempuan.  
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Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian kali ini adalah dengan memberikan tes, 
yaitu pretest di awal sebelum pembelajaran menggunakan model kooperatif dimulai dan memberikan 
posttest di akhir setelah pembelajaran menggunakan model kooperatif selesai dilaksanakan. Instrumen pada 
penelitian kali ini adalah soal-soal yang ada pada pretest dan posttest, di mana soal-soal tersebut berisi 
tentang materi yang disampaikan, yaitu bangun ruang. Soal-soal yang diberikan berupa pilihan ganda 
dengan masing-masing tes berjumlah sepuluh soal. Selain itu, instrument lainnya adalah lembar kerja siswa 
di mana siswa akan dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil untuk memecahkan masalah sederhana yang 
diberikan pada lembar kerja tersebut. Setelah lembar kerja dikerjakan secara berkelompok dan hasilnya 
dikumpulkan, barula posttest dilakukan. 

Dikarenakan penelitian kali ini menggunakan pendekatan kuantitatif, maka analisis data yang 
digunakan adalah dengan statistik. Di mana nantinya akan terlihat seberapa besar persentase dari pengaruh 
model pembelajaran kooperatif terhadap hasil belajar matematika siswa kelas V SDN Cigandeng 01 pada 
materi bangun ruang ini. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pretest 

Pretest dalam penelitian kali ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan awal siswa 
terkait materi bangun ruang kubus dan balok. Sehingga dari perolehan nilai pada pretest ini dapat 
memberikan gambaran bahwa mana saja bagian materi yang memang masih belum diketahui dan dipahami 
oleh siswa.  

Perencanaan 

Pada tahap perencanaan ini, beberapa hal yang dibutuhkan dalam pembelajaran telah dibuat seperti 
rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), soal-soal pretest dan posttest, dan materi yang nantinya akan 
dipelajari yang telah disusun dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif. 

 

Pelaksanaan 

Tindakan yang dilakukan pada tahap pelaksanaan ini adalah sebagaimana telah dirancang dalam 
RPP, yaitu: 1) Mengucapkan salam pembuka dan memberikan motivasi; 2) Menyiapkan perangkat 
pembelajaran yang akan digunakan; 3) Menginstruksikan siswa agar mengikuti kegiatan pembelajaran 
dengan baik; 4) Memberikan soal-soal pretest dan cara memberitahukan cara mengerjakannya; 5) 
Mengevaluasi hasil dari soal-soal pretest yang telah dikerjakan; dan 6) Memulai kegiatan belajar dengan 
menerapkan model pembelajaran kooperatif setelah evaluasi pretest selesai.  

Pengamatan  

Pengamatan dilakukan oleh peneliti ketika semua siswa telah selesai mengerjakan soal-soal pretest 
hingga hasil dari pengerjaan soal-soal pretest selesai diperiksa dan dievaluasi.  

Refleksi  
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Berdasarkan pengamatan dan analisis dari peneliti, terdapat beberapa hasil yang telah disajikan 
sesuai dengan Tabel 1. 

Tabel 1. Hasil Belajar dari Perolehan Pretest. 
 

Nilai Kategori Perolehan Pretest Keterangan 

  Siswa Persentase   

90 – 100 Sangat Baik 0 0% 
Tidak ada siswa yang mencapai batas maksimal 

70 – 89 Baik 0 0% 

50 – 69 Cukup 2 10% Sebanyak 2 siswa bernilai cukup 

49 ≤ Kurang 20 90% Masih ada 20 siswa yang bernilai kurang 

Jumlah 22 100%  

 

Tidak terdapat siswa yang mendapat nilai antara 90-100 pada kategori sangat baik dan juga tidak 
ada siswa yang mendapat nilai antara 70-89 pada kategori baik. Sehingga persentase dari kedua kategori 
tersebut adalah 0%. Sedangkan untuk yang mendapat nilai antara 50-69 pada kategori cukup hanya terdapat 
2 orang siswa. Persentase dari kategori tersebut adalah 20%. Sementara itu, jumlah siswa yang paling 
banyak ada pada nilai ≤ 49 dengan kategori kurang. Sebanyak 20 siswa mendapatkan nilai ≤ 49. Persentase 
dari kategori tersebut adalah 90%. 

Berdasarkan persentase dan pembahasan di atas, dapat diketahui bahwa kekurangan guru dalam 
pembelajaran terletak pada perlunya penguatan di kala pemberian pengetahuan awal untuk siswa yang 
padahal materi terkait bangun ruang kubus dan balok sudah pernah disampaikan oleh guru sebelum 
penelitian ini dilakukan. Selain itu, guru juga perlu memerhatikan terkait seberapa paham siswa terhadap 
materi. Guru perlu memastikan apakah siswa sudah paham pada materi yang disampaikan ataukah belum. 
Hal itu dilakukan agar siswa tidak kebingungan jika suatu saat ada materi lanjutan dari materi yang telah 
disampaikan. 

Pelaksanaan Pembelajaran dengan Model Kooperatif 

Pada tahap ini, para siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil, tepatnya lima kelompok. Satu 
kelompok beranggotakan empat sampai lima orang siswa. Setelah terbagi kelompok, para siswa 
menyesuaikan tempat duduknya dengan teman satu kelompok. Seperti biasa, pembelajaran diawali dengan 
penyampaian materi oleh guru. Setelah beberapa menit, waktunya diskusi kelompok dilaksanakan. 

Setiap kelompok diberikan lembar kerja siswa yang di dalamnya terdapat beberapa instruksi dengan 
menerapkan model pembelajaran kooperatif. Lembar kerja siswa tersebut dikerjakan secara berkelompok 
dengan tetap ada dalam pengawasan guru. Hal ini dimaksudkan agar proses pembelajaran berjalan sesuai 
yang diharapkan. Setelah lembar kerja selesai dikerjakan, hasilnya dikumpulkan dan disampaikan oleh satu 
sampai dua kelompok sebagai perwakilan. Setelah itu, barulah posttest dilaksanakan. 
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Posttest  

Posttest dilakukan setelah kegiatan belajar dengan menggunakan dan menerapkan model 
pembelajaran kooperatif dilaksanakan. Hal itu dikarenakan agar peneliti dapat mengetahui tentang seberapa 
besar pengaruh yang dihasilkan dari penerapan model kooperatif dalam pembelajaran dan seberapa jauh 
siswa memahami materi yang dipelajari bersama.  

Perencanaan  

Pada tahap perencanaan ini telah dilakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan dan 
menerapkan model pembelajaran kooperatif dalam membantu menyampaikan materi bangun ruang kubus 
dan balok yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi kelompok. Selain itu, soal-soal posttest juga telah 
selesai dibuat dan akan diberikan kepada siswa. 

Pelaksanaan 

Tindakan yang dilakukan pada tahap pelaksanaan ini yaitu: 1) Kegiatan pembelajaran menggunkan 
dan menerapkan model kooperatif telah selesai dilaksanakan; 2) Mengumpulakan lembar kerja, kemudian 
satu sampai dua kelompok menyampaikan hasil diskusi; 3) Menginsruksikan kepada siswa agar bersiap-
siap untuk mengerjakan soal-soal posttest; 4) Setelah siap, soal-soal posttest dibagikan kepada siswa untuk 
kemudian dikerjakan dengan seksama; 5) Setelah soal-soal posttest dikerjakan dan dikumpulkan, dilakukan 
evaluasi terhadap hasil dari posttest tersebut; dan 5) Setelah dievaluasi, pembelajaran ditutup dengan 
hamdalah dan salam di akhir.  

Pengamatan 

Pengamatan dilakukan oleh peneliti ketika semua siswa telah selesai mengerjakan posttest hingga 
hasil akhir dari posttest telah selesai diperiksa dan dievaluasi.  

Refleksi 

Berdasarkan pengamatan dan pembahasan analisis dari peneliti, terdapat beberapa hasil dari 
posttest yang telah disajikan sesuai dengan Tabel 2.  

Tabel 2. Hasil Belajar dari Perolehan Post-test. 
 

Nilai Kategori Perolehan Post-test Keterangan 

  Siswa Persentase   

90 – 100 Sangat Baik 0 0% Tidak ada siswa yang mencapai batas maksimal 

70 – 89 Baik 8 36% Sebanyak 8 siswa bernilai baik 

50 – 69 Cukup 12 54% Sebanyak 12 siswa bernilai cukup 
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49 ≤ Kurang 2 10% Masih ada 2 siswa yang bernilai kurang 

Jumlah 22 100%  

 

Tidak terdapat siswa yang mendapat nilai antara 90-100 pada kategori sangat baik. Sehingga 
persentase dari kategori tersebut adalah 0%. Pada kategori baik dengan nilai antara 70-89, terdapat 8 siswa 
yang menempati kategori tersebut. Sehingga persentasenya adalah 36%. Sementara itu, pada kategori 
cukup dengan nilai antara 50-69, kini berubah menjadi 12 orang siswa yang menempati kategori tersebut. 
Persentasenya adalah 54%. Sedangkan untuk jumlah siswa yang berada pada nilai ≤ 49 dengan kategori 
kurang, terdapat sebanyak 2 orang siswa. Persentase dari kategori tersebut adalah 10%. 

Dari persentase dan pembahasan tersebut, dapat kita ketahui bahwasannya terlihat perbedaan yang 
cukup jelas antara hasil pada posttest dari hasil pretest. Peningkatannya pun cukup signifikan dan merata. 
Ini membuktikan bahwasannya model pembelajaran amatlah penting dalam kegiatan belajar mengajar. Hal 
itu dikarenakan bahwa salah satu manfaat dari model pembelajaran adalah memudahkan peserta didik 
dalam memahami materi yang disampaikan. Maka dari itu, sesekali guru perlu menggunakan model 
pembelajaran dalam menyampaikan materi pembelajaran.  

Perbedaan Hasil Pretest dan Posttest  

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, yaitu penggunaan dan penerapan model 
pembelajaran kooperatif pada materi bangun ruang kubus dan balok ternyata memiliki pengaruh terhadap 
hasil belajar matematika siswa kelas V SDN Cigandeng 01. Hal itu ditunjukkan oleh adanya perbedaan 
perolehan nilai pada pretest dengan perolehan nilai pada post-test. Meskipun tak begitu besar, perolehan 
nilai siswa dari kedua tes tersebut mengalami beberapa peningkatan yang signifikan.  

Tabel 3. Perbedaan Hasil Belajar dari Perolehan Pretest dan Post-test. 

Nilai Pretest Posttest Keterangan 

 Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase  

90 – 100 0 0% 0 0% Tidak ada siswa yang 

mencapai batas maksimal 

70 – 89 0 0% 8 36% Terdapat peningkatan 

sebanyak 36% 

50 – 69 2 10% 12 54% Terdapat peningkatan 

sebanyak 44% dari 

sebelumnya 

49 ≤ 20 90% 2 10% Terdapat penurunan sebanyak 

80% dari sebelumnya 

Jumlah 22 100% 22 100%  

Rata-rata 26,36  61,36   

Peningkatan Dari Pretest ke Posttest  
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35% 

 

Berdasarkan hasil yang terdapat pada Tabel 3, didapat bahwa pada nilai antara 90-100 tidak 
mengalami peningkatan. Sementara itu, pada nilai antara 70-89 terdapat peningkatan sebanyak 36%. Pada 
nilai antara 50-69 juga terdapat peningkatan sebanyak 44% dari sebelumnya yang hanya 10% menjadi 54%. 
Sedangkan pada nilai ≤ 49 terdapat penurunan di mana yang awalnya sekitar 90% kini menjadi 10%. 
Selanjutnya, diketahui bahwa hasil belajar siswa mengalami peningkatan dari pretest ke posttest. Pada tahap 
pretest, rata-rata yang diperoleh adalah 26,36. Sedangkan pada tahap posttest, rata-rata yang diperoleh 
adalah 61,36. Sehingga dapat terlihat dari tahap pretest ke tahap posttest terjadi peningkatan sebesar 35%. 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa 
penggunaan dan penerapan model pembelajaran kooperatif memiliki pengaruh terhadap hasil belajar 
matematika siswa kelas V SDN Cigandeng 01 pada materi bangun ruang kubus dan balok. Di mana hal itu 
dibuktikan dengan adanya peningkatan hasil belajar dari perolehan nilai pretest kepada perolehan nilai 
posttest. Pada perolehan nilai pretest memiliki nilai rata-rata 26,36 dan pada perolehan nilai posttest memiliki 
rata-rata 61,36. Terlihat dari pretest ke posttest mengalami peningkatan sebanyak 35%. Sehingga 
berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan dan penerapan model pembelajaran 
kooperatif memiliki pengaruh, yaitu dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas V SDN 
Cigandeng 01 pada materi bangun ruang kubus dan balok. 

Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti menyarankan agar siswa dapat berperan 
aktif dalam pembelajaran. Di mana jika ada sesuatu yang belum dipahami dari materi yang disampaikan 
agar langsung menanyakannya kepada guru. Hal itu dikarenakan agar siswa tidak mengalami kesulitan jika 
ada materi lanjutan dari materi yang telah disampaikan. Peneliti juga menyarankan agar guru dapat dan 
bahkan perlu memberikan penguatan terhadap siswa terkait materi yang telah disampaikan. Guru juga 
diharapkan dapat mengkreasikan pembelajaran dengan menambahkan dan/atau menggunakan beberapa 
perangkat pembelajaran baru, seperti media pembelajaran, model pembelajaran, dan lain sebagainya yang 
dapat membantu guru dalam memaksimalkan penyampaian materi di dalam kelas dan juga membantu siswa 
dalam memahami materi, juga tak lupa fasilitas yang dapat mendukung berjalannya proses pembelajaran 
dengan baik. 
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ABSTRAK 
Salah satu kemampuan yang harus dikuasai dan dikembangkan oleh siswa adalah kemampuan pemahaman konsep matematis. 
Pemahaman konsep matematis merupakan hal yang paling mendasar dalam pembelajaran matematika sebagai prasyarat untuk 
menguasai materi atau konsep selanjutnya, dan juga memacu siswa untuk lebih mengerti akan konsep materi matematika itu 
sendiri. Artikel ini mendeskripsikan kemampuan pemahaman konsep matematis ditinjau dari teori Skemp berdasarkan penelitian 
terdahulu. Robert Skemp mengelompokkan kemampuan pemahaman konsep matematis menjadi pemahaman instrumental dan 
pemahaman relasional. Siswa dapat dikatakan sudah memiliki kemampuan pemahaman konsep matematis jika ia dapat 
mengetahui prosedur yang digunakan, melakukan prosedur secara keseluruhan, dan mengetahui alasan mengapa prosedur 
tersebut digunakan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah studi pustaka dengan mengkaji beberapa artikel yang telah 
diteliti oleh penelitian terdahulu. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kemampuan pemahaman relasional matematis 
menjadi unsur yang penting dalam pembelajaran matematika agar siswa dapat menyelesaikan permasalahan pada pembelajaran 
matematika maupuan permasalahan pada kehidupan sehari-hari. 
 
Kata Kunci: Pemahaman Konsep Matematis, Pembelajaran Matematika, Teori Skemp 

 
PENDAHULUAN 
            Matematika merupakan salah satu bidang ilmu yang memiliki kaitan erat dengan kehidupan nyata. 
Selain itu, matematika juga merupakan sebuah ilmu pasti yang menjadi dasar dari ilmu lain dan saling 
berkaitan dengan ilmu-ilmu lainnya. Oleh karena itu, Matematika menjadi salah satu mata pelajaran yang 
wajib dipelajari oleh peserta didik mulai dari jenjang sekolah dasar, menengah pertama, menengah atas, 
hingga ke perguruan tinggi. 
            Tujuan pembelajaran matematika menurut Permendikbud nomor 58 tahun 2014 yaitu: 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) Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan 
memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang 
diperoleh 4) Mengomunikasikan gagasan dengan 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.  
           Berdasarkan peraturan diatas, salah satu tujuan pembelajaran matematika yaitu memahami konsep 
matematika. Kemampuan pemahaman konsep matematis merupakan kemampuan dalam menyerap suatu 
materi matematika yang dipelajari. Menurut Susanto (dalam Gilang, 2018), Menurut Susanto (2013:210), 
pemahaman konsep adalah kemampuan menjelaskan suatu situasi dengan kata-kata yang berbeda dan 
dapat menginterpretasikan atau menarik kesimpulan dari tabel, data, grafik, dan sebagainya. Sejalan dengan 
pendapat Susanto, Lestari dan Yudhanegara (2015) menyatakan bahwa kemampuan pemahaman konsep 
matematis adalah kemampuan menyerap dan memahami ide-ide matematika secara menyeluruh dan 
fungsional. Pemahaman konsep matematis menjadi salah satu tujuan penting bagi siswa dalam 
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pembelajaran matematika karena hal tersebut membuktikan bahwa materi yang diajarkan kepada siswa 
bukan hanya sebagai hafalan, namun lebih dari itu. Sehingga siswa dapat lebih mengerti akan konsep materi 
matematika itu sendiri.  
            Menurut Kilpatrik (dalam Febriyanto et al, 2018), indikator pemahaman konsep matematis antara lain: 
1) Menyatakan ulang sebuah konsep yang sudah dipelajari. 2) Mengklarifikasikan objek-objek berdasarkan 
konsep matematika. 3) Menerapkan konsep secara algoritma. 4) Memberikan contoh atau kontra contoh 
pada konsep yang dipelajari. 5) Menyajikan konsep dalam berbagai representasi. 6) Mengaitkan berbagai 
macam konsep matematika secara internal maupun eksternal. Siswa dapat dikatakan sudah memahami 
konsep matematis apabila telah memenuhi indikator diatas.           
             Pemahaman konsep merupakan kemampuan yang paling mendasar untuk dikuasai dengan baik 
oleh siswa sehingga dapat meningkatkan hasil belajarnya serta mengembangkan kemampuan matematika 
lainnya. Keberhasilan peserta didik dalam pembelajaran matematika tidak hanya dapat dilihat dan diukur 
dari bagaimana peserta didik mampu menghitung ataupun mampu menghafal rumus, melainkan dapat dilihat 
dan diukur dari kemampuan pemahaman siswa tersebut, baik dalam kemampuan peserta didik dalam 
memahami konsep, penguasaan materi, menyelesaikan masalah, dan hasil belajar yang baik.  
            Skemp (1976) mengklasifikasikan pemahaman konsep menjadi dua jenis, yaitu pemahaman 
instrumental dan relasional. Pemahaman instrumental merupakan kemampuan dalam menghafal konsep 
atau prinsip matematika yang tidak berkaitan antara satu sama lain, menerapkan rumus dalam perhitungan 
sederhana, dan mengerjakan perhitungan secara algoritmik. Sedangkan pemahaman relasional merupakan 
kemampuan dalam mengaitkan satu konsep atau prinsip dengan konsep atau prinsip matematika lainnya. 
Pemahaman relasional menghasilkan suatu pengetahuan konseptual yang dapat digunakan oleh siswa 
untuk memahami dan mengerti prosedur dalam menyelesaikan suatu permasalahan matematika. Siswa 
yang memiliki pemahaman instrumental saja belum dapat dikatakan siswa yang memiliki pemahaman secara 
keseluruhan, sedangkan siswa yang memiliki pemahaman relasional sudah memiliki dasar yang kuat dalam 
pemahamannya. Jika siswa lupa akan suatu rumus, maka siswa memiliki peluang untuk menyelesaikan soal 
dengan cara lain. Karena pemahaman relasional yang dimiliki oleh siswa digunakan untuk menyelesaikan 
permasalahan, dengan cara mengaitkan dengan konsep-konsep yang pernah dipelajari atau yang sedang 
dipelajari. 
            Pemahaman konsep matematis siswa di Indonesia masih tergolong rendah. Berdasarkan hasil 
penelitian Kartika (2018), nilai rata-rata kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yang berjumlah 
30 orang secara keseluruhan masih dikategorikan rendah dengan nilai 40,00-54,99. Oleh karena itu, 
berdasarkan permasalahan tersebut, dapat dipahami bahwa kemampuan pemahaman konsep matematika 
penting bagi siswa untuk dapat menerapkan atau mengaplikasikan apa yang telah ia pahami ke dalam 
kegiatan belajar. Jika siswa tidak memiliki pemahaman yang baik, maka siswa tersebut siap memberi 
jawaban yang pasti atas masalah dalam belajar matematika. 
 
METODE PENELITIAN  

 Metode Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kepustakaan atau penelitian 
literatur (Library Research). Studi pustaka atau literatur merupakan metode penelitian dengan 
mengumpulkan dan menganalisis sumber data untuk diolah dan disajikan dalam bentuk jurnal untuk 
memperoleh gagasan terkait kemampuan pemahaman konsep matematis siswa dalam pembelajaran 
matematika. Sumber dari pustaka ini adalah artikel atau karya ilmiah yang berisi teori-teori yang relevan 
dengan masalah-masalah penelitian dari beberapa jurnal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 
dengan metode deskriptif yang seutuhnya berdasarkan dari hasil analisis data sekunder yang dapat 
dipercaya dan dijadikan sumber pemikiran yaitu artikel dari jurnal penelitian, data-data yang bersifat fakta 
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ataupun kata-kata yang relevan dari berbagai artikel, dan pengamatan langsung yang terjadi di lapangan. 
Analisis data yang dilakukan yaitu analisis deskriptif melalui literatur-literatur yang ada pada jurnal. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan analisis dari beberapa jurnal yang terkait dengan kemampuan pemahaman konsep 
matematis siswa pada pembelajaran matematika, kemampuan pemahaman konsep matematis siswa 
merupakan pondasi yang kuat dalam menyelesaikan masalah matematika maupun dalam kehidupan sehari-
hari. Dengan kemampuan pemahaman konsep yang baik, siswa dapat menjelaskan suatu hal secara 
mendalam tentang suatu konsep atau prinsip matematika dan dapat membangun sendiri pengetahuan dalam 
benaknya, tidak hanya hanya sekedar menghafal. 

Skemp dalam bukunya yaitu The Psychology of Mathematics, membagi pemahaman konsep 
matematis menjadi 2 (dua) jenis yaitu: Pemahaman Instrumental dan Pemahaman Relasional. Pemahaman 
instrumental adalah pemahaman dalam membedakan sejumlah konsep sebagai pemahaman konsep saling 
terpisah dan hanya hafal rumus dengan perhitungan sederhana. Sedangkan pemahaman relasional adalah 
dapat melakukan perhitungan secara bermakna pada permasalahan-permasalahan yang lebih luas. Siswa 
dengan pemahaman instrumental dapat menggunakan prosedur matematika untuk menyelesaikan suatu 
masalah tanpa mengetahui mengapa prosedur itu digunakan. Adapun siswa dengan pemahaman relasional 
dapat menggunakan suatu prosedur matematis dengan penuh kesadaran mengapa ia menggunakan 
prosedur tersebut.  

Menurut Skemp (1978), inti dari pembelajaran matematika adalah supaya siswa memiliki 
pemahaman relasional dimana para siswa tidak hanya dapat melakukan sesuatu, melainkan juga harus 
dapat menjelaskan mengapa ia harus melakukan sesuatu seperti itu. Weber (2002) mengemukakan bahwa 
pemahaman relasional adalah sebuah gagasan informal pada konsep serta memahami definisi terkait 
konsep dan mengetahui alasan mengapa konsep tersebut benar. Sejalan dengan pendapat Weber, John et. 
al (2014) menyatakan bahwa pemahaman relasional berarti memahami setiap konsep atau prosedur baru 
tidak hanya dipelajari, tapi juga berhubungan dengan gagasan yang telah dimiliki agar bisa mendapatkan 
koneksi dengan ide yang banyak. Minarni et.al (2016) menjelaskan bahwa pemahaman relasional adalah 
kemampuan untuk menyimpulkan peraturan atau prosedur yang spesifik dari hubungan matematis yang 
lebih umum. 

Secara umum, indikator pemahaman konsep matematis antara lain: 1) Mengenal, memahami dan 
menerapkan konsep, prosedur, prinsip, dan idea matematika. 2) Menggunakan penalaran sifat, melakukan 
manipulasi matematika, baik dalam penyederhanaan, maupun menganalisis komponen yang ada dalam 
pemecahan masalah dalam konteks matematika ataupun diluar matematika yang meliputi kemampuan 
memahami masalah, membangun model matematika, menyelesaikan model, dan menafsirkan solusi yang 
diperolah termasuk dalam rangka memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. (Sumarmo, 2008). 
Indikator tersebut tercakup dalam indikator pemahaman relasional pada teori pemahaman Skemp yaitu: 1) 
Mengidentifikasi konsep/prinsip yang tercatat dalam informasi yang diberikan. 2) Mengaitkan konsep/prinsip 
yang satu dengan yang lainnya dan menyatakannya dalam simbol matematika. 3) Melaksanakan 
perhitungan terhadap proses matematika yang dilakukan disertai dengan konsep/prinsip/aturan yang 
digunakan pada tiap langkah pengerjaan, dan 4) Menetapkan solusi akhir disertai alasan menyelesaikan 
suatu permasalahan. 

Beberapa hasil penelitian mengenai kemampuan pemahaman konsep matematis dikutip dari 
beberapa jurnal untuk dianalisis. Penelitian yang dilakukan Syarifah (2017) dengan judul Analisis 
Kemampuan Pemahaman Matematis pada Mata Kuliah Pembelajaran Matematika SMA II, menunjukkan 
bahwa tingkat kemampuan pemahaman matematis mahasiswa masih dibawah nilai yang ditetapkan yaitu 
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70. Sejalan dengan hasil yang diperoleh pada penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh 
Nursaadah & Amelia (2018) berjudul Analisis Kemampuan Pemahaman Matematis Siswa SMP pada Materi 
Segitiga dan Segiempat menunjukkan bahwa siswa masih kesulitan untuk mengerjakan 4 dari 5 soal, 
sehingga indikator tidak tercapai dan siswa dapat dikategorikan berkemampuan pemahaman matematis 
rendah. Penelitian lain yang dilakukan oleh Mulyani et al, (2018) berjudul Analisis Kemampuan Pemahaman 
Matematis Siswa SMP pada Materi Bentuk Aljabar. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kemampuan 
pemahaman matematis siswa masih rendah yang dibuktikan oleh hasil tes. 

Penelitian yang dilaksanakan oleh Muzdalifah (2019) terhadap siswa MTs berjumlah 29 orang 
responden berjudul Analisis Tingkat Pemahaman Relasional Matematika Siswa Kelas VIII MTs Darul Ulum 
Banda Aceh  memperoleh hasil bahwa semua siswa memiliki tingkat kemampuan pemahaman relasional 
yang berbeda-beda antara lain: tingkat pemahaman relasional tinggi, tingkat pemahaman relasional sedang, 
dan tingkat pemahaman relasional rendah. Hal yang membedakan ketiga tingkat kemampuan pemahaman 
konsep mereka adalah kemampuan prasyarat mereka, kemampuan mengubah soal cerita kedalam bentuk 
model matematika, dan kemampuan mengaitkan dengan konsep lain. Sedangkan kemampuan mengutip 
informasi yang penting, dan kemampuan memahami maksud soal sudah dimiliki ketiga subjek penelitian. 
Adapun Rosita et. al (2021) dalam penelitiannya berjudul Analisis Pemahaman Fungsi Invers Pada Guru 
Matematika Berdasarkan Teori Skemp terhadap guru Matematika memperoleh hasil yang menunjukkan 
bahwa kemampuan pemahaman matematis guru matematika dalam bentuk representasi analitis dan grafis 
yang digunakan dalam menganalisis tugas matematika siswa berdasarkan Teori Skemp dapat dibedakan 
menjadi 2 jenis, antara lain: pemahaman relasional yaitu mampu menerapkan dengan tepat suatu ide 
matematika yang bersifat umum pada hal-hal yang khusus atau pada situasi baru, dan pemahaman 
instrumental yaitu mengaplikasikan rumus dengan tepat untuk menyelesaikan permasalahan tanpa tahu 
mengapa rumus tersebut demikian. 

Pemahaman konsep matematis akan menjadi lebih bermakna apabila guru mengarahkan 
pembelajaran matematika tidak hanya pada menghafal rumus dan perhitungan dasar, melainkan juga pada 
pengembangan kemampuan koneksi matematis dalam berbagai ide matematis, memahami bagaimana ide-
ide matematis saling terkait satu sama lain sehingga terbangun pemahaman menyeluruh, dan menggunakan 
matematika dalam konteks di luar matematika. Sehingga tercipta pembelajaran matematika bermakna 
melalui pemahaman yang mendalam akan membawa siswa dapat merasakan manfaat matematika dalam 
kehidupan sehari-hari terutama dalam menyelesaikan masalah matematika. 
 
KESIMPULAN  
1. Matematika merupakan salah satu bidang ilmu yang memiliki kaitan erat dengan kehidupan nyata. 

Selain itu, matematika juga merupakan sebuah ilmu pasti yang menjadi dasar dari ilmu lain dan saling 
berkaitan dengan ilmu-ilmu lainnya. Siswa harus mampu melihat apakah suatu ide atau konsep 
matematika tersebut berkaitan atau tidak dengan konsep-konsep lain yang dipelajarinya.  

2. Pemahaman konsep matematis siswa tidak hanya sekedar menghafal rumus dan melakukan 
perhitungan secara sederhana, melainkan memahami konsep dari materi tersebut secara menyeluruh 
supaya memudahkan siswa dalam mempelajari matematika. 

3. Guru diharapkan dapat mengembangkan metode pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan 
kemampuan pemahaman relasional siswa ke tahap relasional supaya mereka mampu memahami 
materi dan menyelesaikan setiap soal dengan diarahkan pada pengembangan kemampuan koneksi 
matematis antar berbagai ide, memahami bagaimana ide-ide matematis saling terkait satu sama lain 
sehingga terbangun pemahaman menyeluruh, dan menggunakan matematika dalam konteks di luar 
matematika.  
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4. Kemampuan pemahaman relasional matematis menjadi unsur yang penting dalam pembelajaran 
matematika agar siswa dapat menyelesaikan permasalahan pada pembelajaran matematika maupuan 
permasalahan pada kehidupan sehari-hari. 
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ABSTRAK 

Tujuan dari pembelajaran matematika yaitu siswa dapat memahami konsep matematika, menggunakan penalaran, 
memecahkan masalah, mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas 
keadaan atau masalah, dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
kemampuan numerasi matematis siswa dalam menyelesaikan soal cerita. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 
studi literatur. Suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa penelitian terdahulu 
untuk mengumpulkan informasi yang cukup mengenai kemampuan numerasi matematis siswa. Setelah informasi yang 
terkumpul cukup maka selanjutnya dikompilasi, dianalisis, dan disimpulkan sehingga mendapatkan kesimpulan mengenai 
kemampuan numerasi matematis siswa dalam menyelesaikan soal cerita. Hasil studi menunjukan bahwa kemampuan 
numerasi matematis siswa dalam menyelesaikan soal cerita masih tergolong rendah. Hal ini ditandai dengan siswa masih 
kesulitan dalam menggunakan berbagai macam angka dan simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk 
memecahkan masalah kehidupan sehari-hari, dan siswa masih kesulitan dalam menentukan strategi untuk menyelesaikan 
suatu masalah. 
 
Kata Kunci: Kemampuan Numerasi Matematis, Soal Cerita. 

 
PENDAHULUAN 

      Berdasarkan UU RI Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
menyatakan 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”. Pendidikan memiliki peranan 
yang sangat penting dalam aspek kehidupan, pendidikan juga merupakan modal utama bagi kemajuan 
suatu Negara. Pendidikan dapat dikatakan bermutu dan berkualitas jika dapat menghasilkan SDM yang 
ahli dan mempunyai keunggulan yang dapat bersaing di era globalisasi. Menurut Ndraha (Primayana, 
2016), sumber daya manusia berkualitas tinggi adalah sumber daya manusia yang mampu menciptakan 
bukan saja nilai komparatif tetapi juga nilai kompetitif-generatif-inovatif dengan menggunakan energi 
tertinggi seperti: intelligence, creativity and imagination; tidak lagi semata-mata menggunakan energi 
kasar, seperti bahan mentah, lahan, air tenaga otot, dan sebagainya. 

      Kemajuan suatu bangsa didukung oleh sumber daya manusianya, sehingga kualitas 
pendidikannya harus terus ditingkatkan dengan mengikuti perkembangan jaman. Salah satu upaya yang 
dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yaitu dengan cara meningkatkan kualitas 
pembelajaran matematika. Matematika merupakan ilmu pengetahuan yang sangat penting dalam 
kehidupan, hampir semua kegiatan yang dilakukan manusia melibatkan matematika. Menurut Rodiah 
and Triyana (2019) Matematika merupakan salah satu pelajaran yang dipelajari secara luas di seluruh 
dunia, dan matematika salah satu disiplin ilmu pengetahuan yang memegang peranan penting dalam 
kehidupan dan kehadirannya sangat terkait erat dengan dunia pendidikan. Hudojo (Maimunah, 2016) 
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menyatakan bahwa matematika adalah suatu alat untuk mengembangkan cara berpikir, karena sangat 
diperlukan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menghadapi kemajuan IPTEK. Oleh karena itu, 
matematika sebagai bagian dari kurikulum pendidikan dasar dan menengah, memainkan peranan 
strategis dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).  

      Tujuan pembelajaran matematika yaitu agar siswa dapat memahami konsep matematika, 
menggunakan penalaran, memecahkan masalah, mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, 
diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah, dan memiliki sikap menghargai 
kegunaan matematika dalam kehidupan (Wardhani, 2008). Dilihat dari tujuan pembelajaran matematika 
siswa tidak hanya dituntut memiliki kemampuan berhitung saja, karena faktanya kemampuan berhitung 
saja tidak cukup untuk mengatasi masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam buku (Roebyanto & 
Harmini, 2017) mengatakan bahwa kemampuan berhitung hanya sebagian kecil dari matematika, karena 
sekarang setiap orang harus memiliki kemampuan untuk menghadapi permasalahan baik dalam 
metamatika maupun kehidupan nyata. Salah satu kemampuan matematis yang harus siswa miliki yaitu 
kemampuan numerasi.  

      Menurut Weilin, H., et al. (Maulidina, 2019) kemampuan numerasi merupakan kemampuan untuk 
menerapkan konsep bilangan dan keterampilan operasi hitung di dalam kehidupan sehari-hari, misalnya, 
di rumah, pekerjaan dalam kehidupan masyarakat, dan kemampuan untuk menjelaskan suatu informasi 
yang terdapat di sekitar kita. Keterampilan numerasi adalah kemampuan untuk menggunakan, 
memahami dan menganalisis matematika dalam konteks yang berbeda untuk memecahkan masalah 
yang berbeda dalam kehidupan sehari-hari (Baharuddin et al., n.d.).  
Berdasarkan hasil Tes PISA (Programme for International Student Assesment) pada tahun 2015 
menunjukkan bahwa Indonesia saat itu menduduki peringkat bawah, bahkan berada di bawah Vietnam 
yang merupakan sebuah negara kecil di Asia Tenggara yang baru saja merdeka. Hasil tes matematika 
yang diselenggarakan oleh PISA antara Vietnam dengan Indonesia sangat jauh. Vietnam memperoleh 
nilai 495 (dengan nilai rata-rata 490), sedangkan Indonesia memperoleh nilai 387. Kemampuan 
numerasi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengaplikasikan konsep bilangan dan 
keterampilan operasi hitung di dalam kehidupan sehari-hari (misalnya, di rumah, pekerjaan, dan 
partisipasi dalam kehidupan masyarakat dan sebagai warga negara) dan kemampuan untuk 
menginterpretasi informasi kuantitatif yang terdapat di sekeliling kita (Kemendikbud, 2017). 

      Depdiknas (Fitriani, 2015) menyatakan bahwa pembelajaran matematika hendaknya dimulai 
dengan pengenalan masalah yang sesuai dengan situasi. Dengan mengajukan masalah kontekstual, 
siswa secara bertahap dibimbing untuk menguasai konsep matematika. Salah satu cara untuk 
mengetahui kemampuan siswa dalam memecahkan masalah matematika yaitu dengan memberikan 
soal tes berupa soal cerita. Menurut Budiyono (Fitriatien, 2019) menjelaskan bahwa soal cerita 
merupakan salah satu bentuk soal yang menyajikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dalam 
bentuk narasi atau cerita. Kesalahan yang sering dilakukan oleh siswa dalam menghadapi soal cerita 
yaitu mengubah suatu permasalahan ke dalam bentuk model matematika. Oleh karena itu, tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan numerasi matematis siswa dalam menyelesaikan 
soal cerita. 
  
METODE PENELITIAN 

      Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur. Zed (Kartiningsih, 2015) mengatakan 
bahwa metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode 
pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian. Kartiningsih 
juga menambahkan bahwa studi kepustakaan dilakukan oleh setiap peneliti dengan tujuan utama yaitu 
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mencari dasar pijakan/ fondasi utnuk memperoleh dan membangun landasan teori, kerangka berpikir, 
dan menentukan dugaan sementara atau disebut juga dengan hipotesis penelitian. Sehingga para 
peneliti dapat mengelompokkan, mengalokasikan mengorganisasikan, dan menggunakan variasi 
pustaka dalam bidangnya. 
 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
       Ate et al. (2022) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kemampuan litreasi numerasi siswa 
masih berada pada kategori kurang dan kurang sekali dengan rincian: kemampuan siswa pada indikator 
1 yaitu keterampilan menggunakan berbagai macam angka dan simbol yang terkait dengan matematika 
dasar untuk memecahkan masalah dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari berada pada 
kategori kurang sekali, kemampuan siswa pada indikator 2 berada pada kategori kurang sekali dan 
indikator 3 berada pada kategori kurang.  Ditinjau dari aspek kemampuan proses matematika diperoleh 
hasil bahwa sebagian besar siswa belum menggunakan diagram, grafik dan konstruksi matematika, 
serta mengambil informasi matematika darinya. Sebagian besar siswa hanya menafsirkan hasil 
matematika kembali ke konteks dunia nyata tanpa melakukan analisis kesimpulan matematis masuk akal 
atau tidak terhadap konteks masalah, tidak mengecek batasan konsep matematika dan solusi 
matematika, serta tidak mengidentifikasi batasan model yang digunakan untuk memecahkan masalah 
(Utaminingsih & Subanji, 2021). 

      Dalam penelitiannya (Arifin, 2020) menyatakan bahwa hasil penelitian melalui tes dan 
wawancara dari 20 siswa diperoleh sebanyak 3 siswa dengan kemampuan numerasi tingkat rendah, 13 
siswa memiliki kemampuan numerasi tingkat sedang dan 4 siswa memiliki kemampuan tingkat tinggi. 
Dari hasil wawancara yang telah dilakukan pada masing masing tingkatan diperoleh hasil pada siswa 
kategori kemampuan numerasi rendah mengalami kesulitan mengimplementasikan bacaan dalam soal 
dalam bentuk aljabar atau geometri, pada siswa kategori sedang mereka sangat menyukai soal cerita 
dan soal dengan konteks yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, akan tetapi kedua siswa ini 
mengalami kendala tentang lupa rumus sehingga terkendala dalam proses pengerjaan soal, pada siswa 
kategori kemampuan tinggi dan mereka sangat menyukai soal cerita dan soal dengan konteks yang 
berkaitan dengan kehidupan sehari-hari karena bisa mengeksplor dan implementasikan kemampuan 
dan pemahaman kita dalam rumus yang ada, akan tetapi mereka masih sedikit kesusahan dalam 
menyelesaikan tipe soal yang memerlukan pemahaman dan penelaran yang lebih karena akan banyak 
menyita waktu dalam proses pengerjaan.  
       Gilang Fauzi et al. (2021) menyebutkan bahwa beberapa siswa kesulitan dalam mengerjakan 
soal. Kesulitan tersebut antara lain: (1) siswa tidak menggemari soal cerita yang panjang; (2) siswa 
belum menguasai modul prasyarat; (3) siswa kesusahan dalam memastikan strategi penyelesaian. 
Sehingga diperlukan kedudukan guru untuk menaikkan literasi numerasi partisipan didik. Sebuah 
penelitian yang dilakukan oleh (Winata et al., 2021) pada siswa kelas XI MA Darul Ma’wa Plandirejo 
kecamatan Plumpang kabupaten Tuban menunjukan bahwa 61,90% siswa mendapatkan nilai di bawah 
50 pada tes kemampuan numerasi. Persentase jawaban salah untuk masing-masing indikator 1, 2, dan 
3 berturut-turut adalah 64,76%; 48,57% dan 44,67%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan 
numerasi siswa kelas XI MA Darul Ma’wa Plandirejo kecamatan Plumpang kabupaten Tuban masih 
rendah. Beberapa kesulitan yang dialami siswa dalam menyelesaikan soal-soal numerasi mencakup 
membandingkan dua data dari diagram 54,9%, menganalisis data tabel 61,6%, mengevaluasi nilai pada 
soal berdasarkan acuan tabel 63,8%, dan membandingkan dua grafik dengan fungsi sama 39,6% 
(Mustofa, 2020).  
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      Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan (Putri et al., 2021) memaparkah bahwa siswa 
dengan kemandirian belajar tinggi dalam menyelesaikan persoalan cenderung mampu memenuhi 
semua indikator kemampuan literasi numerasi. Siswa dengan kemandirian belajar sedang cukup mampu 
dalam memenuhi indikator kemampuan literasi numerasi yaitu mampu menggunakan berbagai macam 
angka atau simbol yang terkait dengan matematika dasar dalam menyelesaikan masalah kehidupan 
sehari-hari, mampu menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk (grafik, tabel, 
bagan, diagram dan lain sebagainya), mampu menuliskan proses dalam mencapai solusi dan membuat 
kesimpulan hasil matematika dengan lengkap dan benar. Pada indikator literasi numerasi mampu 
menuliskan proses dalam mencapai solusi dan membuat kesimpulan hasil matematika dengan lengkap 
dan benar, siswa dengan kemandirian belajar sedang kurang mampu menuliskan proses dalam 
memperoleh suatu rumus yang ditanyakan dalam persoalan. Sedangkan siswa dengan kemandirian 
belajar rendah cenderung belum mampu memenuhi semua indikator kemampuan literasi numerasi. 
       Yustinaningrum (2021) mengemukakan bahwa kemampuan literasi numerasi antara siswa laki-
laki dan perempuan tidak berbeda. Hal ini didukung dari hasil tes yang menunjukkan bahwa nilai siswa 
laki-laki dan perempuan masih terletak di interval ≤40 yang termasuk kategori rendah. Menurut hasil 
wawancara dan analisis jawaban siswa diperoleh kesimpulan baik siswa laki-laki dan perempuan masih 
merasa kesulitan dalam memahami masalah, karena tidak memahami masalah menyebabkan siswa 
laki-laki dan perempuan tidak dapat merumuskan solusi, mengimplementasikan solusi, dan mengkaji 
ulang jawaban. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa rendahnya pemahaman matematika siswa 
berpengaruh pada kemampuan literasi numerasi siswa, berdasarkan hasil penelitian yang telah 
dilakukan (Salvia et al., 2022) menyebutkan bahwa ketika siswa kurang memahami konsep dasar dari 
matematika maka kemampuan pemecahan masalah matematika siswa juga menjadi menjadi kurang. 
 
KESIMPULAN 

      Berdasarkan hasil studi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kemampuan numerasi 
matematis siswa dalam menyelesaikan soal cerita masih tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat dari 
kurangnya keterampilan siswa dalam menggunakan berbagai macam angka dan simbol yang terkait 
dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah kehidupan sehari-hari, dan siswa yang masih 
kesulitan dalam menentukan strategi untuk menyelesaikan suatu masalah. 
 
REKOMENDASI 

      Berdasarkan studi yang sudah dilakukan, maka ada beberapa saran dari peniliti yaitu guru 
hendaknya melakukan inovasi pada pembelajaran agar siswa dapat meningkatkan kemampuan 
numerasi matematis siswa. Salah satunya dengan cara mengasah kemampuan matematis siswa 
dengan soal-soal berbasis AKM, mengembangkan soal literasi numerasi dan membimbing siswa untuk 
menyelesaikan soal. 
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ABSTRAK 

Matematika sebagai bagian dari ilmu pengetahuan, memiliki ciri dan karakteristik tertentu yang salah satu ciri dari matematika adalah 

objeknya bersifat abstrak. Kemampuan koneksi matematis siswa rendah disebabkan siswa tidak dapat menerapkan konsep yang telah 

dipelajari sebelumnya dengan konsep yang terdapat pada materi yang akan dipelajari sehingga kesulitan dalam menyelesaikan soal. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Kemampuan Koneksi Matematis Siswa dalam Menyelesaikan Masalah Kontekstual. Jenis penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) atau sering disebut juga sebagai kajian literatur. 

Adapun pengumpulan data pada penelitian ini yaitu mengumpulkan data dari berbagai sumber yang relevan seperti jurnal, skripsi, tesis dan 

artikel yang dipublikasi dalam jurnal ilmiah. Menurut kajian beberapa artikel dapat disimpulkan bahwa kemampuan koneksi matematis siswa 

dapat berpengaruh dalam menyelesaikan masalah kontekstual. 

 

Kata Kunci : Kemampuan Koneksi Matematis, Masalah Kontekstual, Matematika 

 

 

PENDAHULUAN 

Matematika sebagai bagian dari pengetahuan, memiliki ciri dan karakteristik tertentu yang salah satu ciri 

dari matematika adalah objeknya bersifat abstrak (Warih et al., 2016). Keabstrakan dari objek matematika sulit 

dihafalkan. Untuk memahami objek atau konsep matematika yang bersifat abstrak dibutuhkan keaktifan siswa 

dalam pembelajarannya. Keaktifan siswa dalam belajar tidak lain adalah untuk mengkontruksi pengetahuan 

mereka sendiri, mereka aktif membangun pemahaman atas persoalan atau segala sesuatu yang mereka hadapi 

dalam kegiatan pembelajaran. Ilmu matematika tidaklah terpartisi dalam berbagai topik yang saling terpisah, namun 

matematika merupakan satu kesatuan. Selain itu matematika juga tidak bisa terpisah dari ilmu selain matematika 

dan masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan. Materi dalam matematika memiliki keterkaitan antara satu 

unit dengan unit yang lain, oleh karena itu kemampuan seseorang dalam mengoneksikan antar unit sangat 

diperlukan dalam pemecahan masalah matematika. 

Keberhasilan dan kekurangan dalam pembelajaran mempengaruhi prestasi belajar siswa. Kekurangan 

dalam proses pembelajaran salah satu dilihat dari kesalahan siswa dalam menyelesaikan masalah matematis (Azis 

et al., 2018). Selain itu Ansari (dalam Hodiyanto, 2017) menyatakan bahwa terdapat beberapa hasil penelitian yang 

menunjukkan menurunnya pemahaman matematik siswa di kelas diantaranya: 1) pengajaran guru hannya 

mencontohkan pada siswa bagaimana menyelesaikan soal, 2) dalam pembelajara siswa hannya mendengar dan 

menonton guru melakukan matematik kemudian guru memecahkan sendiri, 3) dalam pembelajaran guru langsung 

menjelaskan topik yang akan dipelajari kemudian memberikan contoh dan soal untuk latihan.  

Hal ini menyebabkan tidak berkembangnya kemampuan koneksi matematis siswa. Kemampuan koneksi 

matematis siswa rendah disebabkan siswa tidak dapat menerapkan konsep yang telah dipelajari sebelumnya 

dengan konsep yang terdapat pada materi yang akan dipelajari sehingga kesulitan dalam menyelesaikan soal 
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(Warih et al., 2016). Koneksi matematika sendiri merupakan salah satu dari lima pilar standar proses belajar 

matematika. 

 Kemampuan koneksi matematika adalah hal yang penting namun siswa yang menguasai konsep 

matematika tidak dengan sendirinya pintar dalam mengoneksikan matematika. Koneksi matematika tidaklah 

terpartisi dalam berbagai aspek yang saling terpisah, namun matematika merupakan satu kesatuan. Selain itu 

matematika juga tidak bisa terpisah dari ilmu selain matematika dan masalah-masalah yang terjadi dalam 

kehidupan. Tanpa koneksi matematik maka siswa harus belajar dan mengingat terlalu banyak konsep dan 

prosedur matematika yang saling terpisah. Apabila siswa mampu mengaitkan ide-ide matematika maka 

pemahaman matematikanya akan semakin dalam dan bertahan lama karena mampu melihat keterkaitan antar ide-

ide matematik, dengan disiplin ilmu lain, dan dengan pengalam pengalaman hidup sehari-hari. 

Ketika siswa dapat memenuhi indikator-indikator koneksi matematis maka siswa dapat dengan mudah 

menghubungkan ide-ide matematika, pemahaman mereka lebih dalam dan lebih kekal. Melalui koneksi matematis 

antara suatu materi dengan materi lainnya siswa dapat menjangkau beberapa aspek untuk penyelesaian masalah. 

Tanpa koneksi matematis maka siswa harus belajar dan mengingat terlalu banyak konsep dan prosedur 

matematika yang saling terpisah. Saat ini masih saja terdapat siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami 

dan menyelesaikan masalah matematika pada saat pembelajaran dikelas, meskipun guru telah menggunakan 

koneksi matematis. 

Menurut pendapat Suryadi, 2005 (dalam Tandililing, 2013), masalah penyelesaian soal merupakan suatu 

masalah yang diformulasikan sedemikian sehingga memiliki kemungkinan beragam jawaban benar baik ditinjau 

dari cara maupun hasil. Dengan penyajian penyelsaian soal memungkinkan proses perdebatan di antara peserta 

didik dalam upaya mempertahankan jawabannya masing-masing yang berbeda akan menjadi lebih aktif. 

Mempertahankan jawaban kemungkinan akan mendorong peserta didik untuk terlatih membuat koneksi antar topik 

di dalam matematika. 

Kemampuan koneksi dalam pembelajaran matematika merupakan suatu hal yang penting. Seringkali 

siswa tidak mampu memecahkan suatu permasalahan matematika karena kesulitan dalam mengkoneksi idenya 

atau mengungkapkan permasalahan tersebut ke dalam bahasa matematis. Ketidakmampuan siswa 

mengkoneksikan permasalahan matematika membuat siswa kesulitan memecahkan suatu permasalahan 

meskipun ia sudah menguasai konsep materi dengan baik, kerena permasalahan yang ia hadapi menjadi biasa. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Kemampuan Koneksi Matematis Siswa dalam Menyelesaikan Masalah 

Kontekstual. 

 

METODE PENELITIAN  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) atau 

sering disebut juga sebagai kajian literatur, yakni kegiatan penelitian dilakukan  dengan cara mengumpulkan 

informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, 

hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah 

yang ingin dipecahkan (Sari & Asmendri, 2020). Adapun pengumpulan data pada penelitian ini yaitu 

mengumpulkan data dari berbagai sumber yang relevan seperti jurnal, skripsi, tesis dan artikel yng dipublikasi 

dalam jurnal ilmiah. 



Prosiding Galuh Mathematics National Conference (GAMMA NC) 2022 
ISBN: 978-623-95169-7-0 

 

 

164 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Kemampuan Koneksi Matematis 
Menurut Fadilah et al. (2021) kemampuan koneksi matematis adalah kemampuan mengaitkan 

konsep-konsep matematika baik antar konsep matematika itu sendiri maupun mengaitkan konsep 

matematika dengan bidang studi lainnya atau dengan kehidupan sehari-hari. Sedangkan menurut 

Rohendi (dalam Ningrum et al, 2019) Kemampuan koneksi matematis adalah kemampuan seseorang 

dalam menyajikan hubungan internal dan eksternal matematika, yang meliputi hubungan antara topik 

matematika, koneksi dengan disiplin lain, dan koneksi dalam kehidupan sehari-hari. 

Menurut 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 masalah lainnya.  

Menurut Muflihah (dalam Kusumahadi & Fitriyani, 2021) kemampuan koneksi matematis merupakan 

kemampuan siswa untuk mengenali, menggunakan, dan menghubungkan konsep-konsep, baik konsep 

dalam matematika maupun konsep di luar matematika sehingga kemampuan koneksi matematis dapat 

diartikan sebagai suatu kemampuan yang dimiliki oleh siswa dalam menghubungkan suatu konsep 

matematika baik dengan ilmu matematika, ilmu lain bahkan dengan konteks kehidupan sehari- hari. 

Adapun indikator untuk mengukur kemampuan koneksi matematis siswa. Indikator kemampuan 

koneksi matematis menurut Kartono (2017) yaitu: 

1) Mencari dan memahami hubungan berbagai representasi konsep dan prosedur, 
2) Memahami hubungan antar topik dalam matematika, 
3) Menggunakan matematika dalam bidang studi lain atau kehidupan sehari- hari, 
4) Memahami representasi ekuivalen konsep atau prosedur yang sama, 
5) Mencari koneksi satu prosedur ke prosedur lain dalam representasi yang ekuivalen, 
6) Menggunakan koneksi antar topic matematika, dan antar topic matematika dengan topic lain. 

Sumarmo (dalam Fadilah et al, 2021) mengemukakan bahwa indikator kemampuan koneksi 

matematis yaitu : 

1) Mencari dan memahami hubungan berbagai representasi konsep dan prosedur, 
2) Menggunakan matematika dalam bidang studi lain atau kehidupan sehari-hari, 
3) Memahami representasi ekuivalen konsep atau prosedur yang sama, 
4) Mencari koneksi satu prosedur ke prosedur lain dalam representasi yang ekuivalen, 
5) Menggunakan koneksi antar topik matematika, dan antara topik matematika dengan topik lain. 

2. Masalah Kontekstual 
Menurut (Anggraeni & Khabibah, 2014) Masalah kontekstual merupakan persoalan yang berkaitan 

dengan obyek, peristiwa, fakta yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan tidak mempunyai 

prosedur segera yang dapat digunakan untuk menentukan jawabannya. Penyelesaian masalah 

kontekstual juga merupakan proses yang dilakukan siswa dalam mencari jawaban dari masalah 

kontekstual yang diberikan. Dalam menyelesaikan masalah kontekstual, dilakukan dengan matematisasi 

pada masalah tersebut 

Adapun menurut (Siswandi et al., 2016) Masalah matematika kontekstual adalah masalah 

matematika yang berkaitan dengan konteks, baik berkaitan langsung dengan objek nyata atau berkaitan 
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dengan objek abstrak seperti fakta, konsep, atau prinsip matematika. Sedangkan menurut Hasratudin, 

2010 (dalam Siswandi et al., 2016) Konsep matematika muncul dari proses matematisasi yaitu dimulai 

dari penyelesaian yang berkaitan dengan konteks, siswa secara perlahan mengembangkan pemahaman 

matematis ke tingkat yang lebih formal.  

Menurut Polya, 2004 (Aviyanti & Setianingsih, 2020) , ada empat langkah untuk menyelesaikan 

masalah sebagai berikut:  

1. Memahami Masalah (Understanding the problem)  

2. Menyusun Rencana Penyelesaian (Devising a plan)  

3. Melaksanakan Rencana (Carrying out the plan)  

4. Memeriksa Kembali (Looking back) 

3. Peranan Kemampuan Koneksi Matematis pada Masalah Konstektual 
Peran kemampuan koneksi matematis terhadap penyelesaian maslah konstektual pernah diteliti oleh 

beberapa peneliti, diantaranya : 

No Judul Hasil Sumber 

1 Kemampuan Koneksi 
Matematis Peserta 
Didik Kelas VIII dalam 
Menyelesaikan 
Masalah Konstektual 
Materi Geometri 
Ditinjau dari 
Kemampuan 
Matematika 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu 
apabila kemampuan koneksi matematis 
tinggi dalam menyelesaikan masalah 
kontekstual sangat baik dengan memenuhi 4 
indikator kemampuan koneksi matematis. 
Kemudian, untuk kemampuan koneksi 
matematis sedang dalam menyelesaikan 
masalah kontekstual baik dan memenuhi 3 
indikator. Sedangkan untuk kemampuan 
koneksi matematis rendah dalam 
menyelesaikan maslah kontekstual cukup 
baik dengan memenuhi 2 indikator 
kemampuan koneksi matematis. 

JPPMS, Vol. 4, 
No. 2, 2020 
Jurnal Penelitian 
Pendidikan 
Matematika dan 
Sains 

2 Profil Kemampuan 
Koneksi Matematika 
Siswa Dalam 
Menyelesaikan 
Masalah Konstektual 
Ditinjau dari 
Kemampuan 
Matematika 

Subjek dengan kemampuan matematika 
tinggi, mengoneksikan antar topik dalam 
matematika, mengoneksikan matematika 
dengan disiplin ilmu lain dan mengoneksikan 
matematika dengan dunia nyata dalam 
mengerjakan masalah kontekstual yang 
diberikan. Subjek dengan kemampuan 
matematika sedang, mengalami kesulitan 
dalam menghubungkan beberapa konsep 
matematika dalam menyelesaikan masalah. 
Subjek dengan kemampuan matematika 
rendah tidak pernah menyelesaikan masalah 
kontekstual sebelumnya. Hal ini 
menyebabkan subjek kesulitan dalam 
menyelesaikan masalah kontekstual satu 
dan dua. 

Jurnal Ilmiah 
Pendidikan 
Matematika 
(MATHEdunesa), 
Vol. 3, No. 3, 2014 
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3 Kemampuan Koneksi 
Matematis Dalam 
Menyelesaikan 
Masalah Kontekstual 
Ditinjau dari 
Kemampuan 
Matematis Siswa 

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 
kemampuan koneksi matematis siswa 
berkemampuan tinggi dapat dengan baik 
menyelesaikan masalah kontekstual dengan 
memenuhi 4 indikator kemampuan koneksi 
matematis. Selanjutnya kemampuan koneksi 
matematis siswa berkemampuan sedang 
dapat menyelesaikan masalah kontekstual 
dengan cukup baik dan memenuhi 3 indikator 
kemampuan koneksi martematis. 
Sedangkan, untuk kemamouan koneksi 
matematis siswa berkemampuan rendah 
dapat menyelesaikan masalah kontekstual 
dengan cukup baik cenderung tidak bisa dan 
hanya dapat memenuhi 2 indikator 
kemampuan koneksi matematis. 

Jurnal Pendidikan 
Matematika 

4 Analisis Kemampuan 
Koneksi Matematis 
Siswa Dalam 
Menyelesaikan 
Masalah pada Materi 
Perbandingan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa 
mampu menghubungkan topik-topik antar 
matematika dengan persetase sebanyak 
90,91%, siswa mampu menggunakan 
matematika dalam pelajaran lain sebanyak 
68,18%, dan siswa mampu menggunakan 
matematika dalam kehidupan sehari-hari 
sebanyak 81,82%. 
Dari hasil keseluruhan kemampuan koneksi 
matematis yang diperoleh siswa sebesar 
80,30% masuk pada kategori tinggi dari 
pengerjaan soal-soal koneksi matematis 

AdMathEdu, Vol. 
9, No. 1, 2019 

 

KESIMPULAN  

Kemampuan koneksi matematis siswa berkemampuan matematika tinggi dalam menyelesaikan masalah 

kontekstual sangat baik dengan memenuhi 4 indikator koneksi matematis. Subjek dapat memahami soal dengan 

baik, dapat menjelaskan informasi-informasi yang ada dalam soal serta dapat menyelesaikan masalah kontekstual 

dengan menggunakan konsep dan prosedur yang ada ke dalam situasi yang baru, mengaitkan dengan konsep 

matematika, subjek juga dapat memperluas ide-ide matematiknya dengan baik sesuai dengan indikator koneksi 

matematis.  

Kemampuan koneksi matematis siswa berkemampuan sedang dalam menyelesaikan masalah 

kontekstual,  yaitu: (1) Masih ada di mana siswa belum dapat atau kurang mengenali dan menggunakan hubungan 

antar ide-ide dalam matematika, (2) Masih ada di mana siswa belum dapat atau kurang memahami keterkaitan 

ide-ide matematika dan membentuk ide satu dengan yang lain sehingga menghasilkan suatu keterkaitan yang 

menyeluruh namun (3) siswa dapat mengenali dan menerapkan matematika dalam konteks-konteks di luar 

matematika. Kesimpulannya Matematika bekemampuan sedang memiliki tingkatan cukup dalam kemampuan 

koneksi matematik.  
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Kemampuan koneksi matematis siswa berkemampuan rendah dalam menyelesaikan masalah 

kontekstual sudah cukup baik dan dapat memenuhi 2 indikator kemampuan koneksi matematis. Subjek 

mampu menyebutkan informasi - informasi yang ada dalam soal tetapi memerlukan waktu cukup lama untuk 

menerapkan konsep dan prosedur yang sudah ada untuk menyelesaikan masalah kontekstual, subjek tidak 

bisa mengaitkan masalah dengan konsep matematika, subjek juga tidak bisa memperluas ide-ide 

matematiknya dalam manyelesaikan masalah. 

 

REKOMENDASI 

Rekomendasi yang dapat peneliti sampaikan adalah (1) Guru diharapkan lebih membimbing dan 

membiasakan peserta didik dengan memberikan soal-soal cerita kontekstual dalam kehidupan sehari-hari 

untuk meningkatkan dan menumbuhkan kemampuan koneksi matematis, (2) Peserta didik diharapkan 

membiasakan mengerjakan soal-soal cerita matematika sehingga kemampuan koneksi matematis peserta 

didik meningkat, (3) Peneliti lainnya diharapkan melakukan penelitian berkelanjutan mengenai penelitian 

eksperimen yang tepat untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan koneksi matematis peserta 

didik dalam menyelesaikan soal cerita. 
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ABSTRAK 
Tujuan pembelajaran matematika di sekolah salah satunya adalah membekali siswa dengan kemampuan pemecahan masalah. 
Namun, beberapa penelitian sebelumnya mengungkap bagaimana banyak siswa benar-benar mengalami masalah dalam 
menangani pertanyaan matematika non-rutin. Kondisi ini seharusnya menjadi kekhawatiran bagi guru matematika saat 
menyelesaikan pembelajaran di kelas. Banyak variabel yang mempengaruhi kemampuan siswa dalam menangani masalah 
matematika, salah satunya adalah unsur dari dalam siswa yaitu resiliensi matematis. Penelitian  ini merupakan penelitian kualitatif 
melakukan kajian litelatur mengenai resiliensi matematis untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalah siswa. 
Pemilahan informasi dilakukan dengan cara mengadakan studi penelaahan terhadap  literatur yang tersedia, terutama dari artikel-
artikel yang tersebar di berbagai jurnal ilmiah yang berkaitan dengan resiliensi matematis dan kemampuan pemecahan masalah 
matematika. 
 
Kata kunci : Resiliensi Matematis, Kemampuan Pemecahan Masalah 

 

Pendahuluan 
Resiliensi adalah pandangan yang menggembirakan untuk membuat siswa tidak menyerah secara 

efektif meskipun ada tantangan ketika menangani masalah matematika dengan melalui percakapan dan 
ujian tentang matematika (Hafiz 2017). Resiliensi matematis penting, menurut penelitian, karena siswa 
menghadapi tantangan, kesulitan, dan ketegangan saat belajar matematika, yang mengarah pada 
ketidaksukaan terhadap mata pelajaran matematika (Zanthy, 2018). Siswa mencoba untuk menghindari 
belajar dan berurusan dengan masalah matematika. Siswa harus memiliki sikap tegar dan tangguh yang 
terkandung dalam resiliensi matematis untuk mengatasi kecemasan, ketakutan menghadapi rintangan dan 
tantangan, yang menuntut kerja keras dan kemampuan bahasa yang solid baik (Rahmatiya dan Miatun 
2020). 

Menurut Sumarmo (2015), resiliensi matematis adalah sikap positif untuk mengatasi kecemasan dan 
ketakutan dalam menghadapi tantangan dan masalah dalam mempelajari matematika, termasuk usaha 
keras dan kemampuan berbahasa yang baik, rasa percaya diri, dan ketekunan dalam menghadapi kesulitan 
(Asih  2019). Resiliensi matematis, menurut Hasairin (2019), adalah sikap adaptif dan daya juang yang positif 
disertai dengan ketekunan dan kegigihan penuh dalam belajar matematika, sehingga individu yang 
bersangkutan terus belajar matematika meskipun menghadapi masalah dan kesulitan. 

Adapun indikator resiliensi matematis menurut Sumarmo adalah: (1) Menunjukkan ketekunan, 
keyakinan, kerja keras, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi masalah, kegagalan, dan 
ketidakpastian. (2) Menunjukkan keinginan bersosialisasi, mudah membantu, beradaptasi dengan teman 
sebaya, dan beradaptasi dengan lingkungannya. (3) Menghasilkan ide/cara baru dan mencari solusi kreatif 
untuk tantangan. (4) Menggunakan pengalaman kegagalan untuk membangun motivasi diri. (5) Memiliki rasa 
ingin tahu, refleksi, meneliti, dan ketekunan maksimal ketika menghadapi masalah atau kegagalan. (6) 
Memiliki kemampuan berbahasa, mengontrol diri dan sadar akan perasaannya. 

Berdasarkan temuan penelitian di atas, dapat dikatakan bahwa resiliensi matematis adalah Sikap positif 
untuk menghadapi masalah, kesulitan, rasa cemah, hambatan yang dialami oleh siswa dalam belajar 
matematika sehingga mempunyai daya juang serta semangat yang tinggi, kerja keras, tekun dan percaya 
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diri ketika menghadapi kesulitan dalam belajar matematika akibatnya mampu mengubah pola pikir siswa 
terhadap matematika yang tadinya dianggap matematika itu sulit menjadi mudah. 

Pemecahan masalah didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan aktif di mana siswa menggunakan 
berbagai pendekatan dan prosedur untuk memecahkan masalah sampai mereka menemukan jawaban yang 
benar atau tepat. Kesulitan yang disajikan dalam pemecahan masalah merupakan masalah non-rutin yang 
belum pernah dialami siswa sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan pembelajaran matematika 
terpenuhi dalam hal meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa. Bernard (2018) menyatakan hal 
yang sama, yang menyatakan bahwa pemecahan masalah adalah proses pembelajaran yang idealnya 
melibatkan siswa yang terlibat dan memungkinkan mereka untuk memeriksa, mengamati, mengeksplorasi, 
dan meneliti. 

Menurut (Nahdi, 2018), salah satu kemampuan yang masih menjadi perhatian dalam mempelajari 
matematika adalah kemampuan pemecahan masalah. Karena setiap manusia harus mampu memecahkan 
kesulitannya sendiri, maka kemampuan pemecahan masalah dapat digambarkan sebagai keterampilan 
dasar atau life skill yang harus dimiliki. Sedangkan menurut (Davita dan Pujiastuti, 2020), kemampuan 
memecahkan masalah matematika merupakan bakat yang harus dikembangkan dalam rangka 
menumbuhkan minat matematika, rasa ingin tahu, dan keyakinan akan kemampuan sendiri. Ada berbagai 
alasan untuk keterampilan pemecahan masalah matematika yang tidak memadai, termasuk fakta bahwa 
siswa tidak menyukai matematika meskipun fakta bahwa itu adalah mata pelajaran wajib. Pemecahan 
masalah, menurut (Nurfitri dan Jusra 2021), adalah cara bagi siswa untuk memproses informasi, 
merencanakan strategi, mencerna masalah, dan menyelesaikan masalah dengan metode secara sistematis 
atau menggunakan strategi. 

Dapat disimpulkan, berdasarkan temuan penelitian sebelumnya, bahwa kemampuan pemecahan 
masalah adalah potensi yang dimiliki siswa untuk menemukan jawaban dari permasalahan dengan 
menggunakan strategi yang dimiliki serta kesanggupan dan kecakapan dalam menyelesaikan suatu 
permasalahan sehingga dapat mengaplikasikan nya di kehidupan sehari-hari. 

Ada beberapa karakteristik pemecahan masalah dalam matematika, untuk lebih spesifiknya (1) 
Prosedur yang tepat diperlukan dalam pemecahan masalah; (2) Memiliki informasi mendasar dalam 
menciptakan beberapa solusi yang tidak dapat diterima; (3) Derajat kemampuan pemecahan masalah yang 
benar-benar mempengaruhi ketepatan dan kesesuaian hasil yang diperoleh dalam pemecahan masalah; (4) 
Pemecahan masalah tidak bergantung pada memori yang dapat diakses; (5) Setiap masalah memiliki teknik 
yang unik; (6) metodologi yang berbeda harus dipertimbangkan dan dirasakan untuk memberikan 
pemecahan masalah yang sesuai dan diharapkan; (7) Informasi dan kemampuan dalam menerapkan ide-
ide matematika dan aturan yang telah disesuaikan benar-benar membantu untuk mengurus masalah 
(Rosydiana, 2017). 

Siswa mengalami berbagai tantangan ketika berhadapan dengan masalah matematika, termasuk 
kesulitan memahami masalah. Hal ini dikarenakan permasalahan yang dihadapi belum pernah ditemui oleh 
siswa sebelumnya. Matematikawan dan guru matematika telah mengusulkan berbagai tahapan pemecahan 
masalah, seperti tahapan pemecahan masalah yang diungkapkan oleh Polya, Krulik & Rudnick, dan Dewey. 
Menurut Schoenfeld, sebagaimana dikutip oleh Ellison (2009), bukan tentang prosedur pengajaran yang 
dapat membantu memecahkan masalah, melainkan tentang melatih pemecah masalah yang kemudian 
dapat berdampak. Menurut Saad dan Ghani (2008), siswa harus melakukan banyak tugas, seperti mengenali 
persyaratan masalah, menyusun sistem pemecahan masalah, melaksanakan teknik, dan mengevaluasi 
kembali susunan yang didapat (Zeni Rofiqoh. 2016). Ada empat tahapan pemecahan masalah, menurut 
Polya dalam Zeni Rofiqoh (2016) yaitu: (1) Memahami masalah, (2) Merencanakan pemecahan, (3) 
Melaksanakan rencana, (4) Memeriksa kembali. 
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Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  resiliensi matematis yang dapat mengembangkan 
kemampuan pemecahan masalah matematika.  Hasil  kajian  ini diharapkan  dapat  menjadi  bahan  masukan  
kepada  para  pendidik  agar  selalu  memperhatikan resiliensi matematis  siswa  dalam  mengajar  
matematika.  Di  samping  itu  hasil  kajian  ini diharapkan  dapat  menjadi  bahan  untuk  melaksanakan    
penelitian tentang resiliensi matematis siswa di sekolah. 
 
Metode 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan jenis penelitian studi literatur,  
yaitu  mengumpulkan  data  atau  karya  tulis  ilmiah  yang  berkaitan  dengan  obyek penelitian  atau  
pengumpulan  data  yang  bersifat  kepustakaan  (Nazir,  2014).  Studi  literatur  ini berfungsi  untuk  
membangun  konsep  atau  teori  yang  menjadi  dasar  studi  dalam  penelitian (Sujarweni,  2014).  Penelitian  
ini  dilakukan  dengan  mencari  referensi  teori  yang  relevan  dan dijadikan  sebagai  fondasi  dasar  serta  
alat  utama  bagi  praktek  penelitian  ditengah  lapangan. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan 
dengan cara mengadakan studi penelaahan terhadap    literatur  yang  tersedia,  terutama  dari  artikel-artikel  
yang dipublikasikan  dalam berbagai   jurnal   ilmiah   yang   ada   hubungannya   dengan resiliensi matematis 
dan kemampuan  pemecahan  masalah  matematika.  Hasil  dari  berbagai  telaah  literatur  ini  akan 
digunakan untuk mengidentifikasi resiliensi matematis untuk mengembangkan kemampuan pemecahan 
masalah matematika. 
 
Hasil dan pembahasan 

Resiliensi matematika, kecemasan instruksi matematika, kurangnya kepercayaan diri, kepercayaan 
guru, lingkungan, kurangnya perhatian orang tua, dan jenis kelamin semuanya berdampak pada kemampuan 
pemecahan masalah siswa. Salah satu aspek yang paling penting adalah resiliensi matematis, yang terkait 
erat dengan harga diri siswa. Karena resiliensi matematis setiap siswa adalah berbeda-beda. Inilah 
sebabnya mengapa sangat penting bagi guru untuk menilai dan mengidentifikasi resiliensi matematis siswa, 
yang mengarah pada kurangnya kemampuan pemecahan masalah siswa. Karena berbagai jenis resiliensi 
dapat menyebabkan berbagai tingkat kemampuan pemecahan masalah matematis. Kemampuan 
pemecahan masalah siswa yang tidak memadai, serta beragamnya resiliensi matematis siswa, harus 
diselidiki lebih lanjut. Kemampuan pemecahan masalah siswa dapat digambarkan lebih baik jika diarahkan 
pada tahap kemampuan pemecahan masalah menurut Polya. Selanjutnya jika setiap siswa memiliki 
resiliensi matematis yang bervariasi, guru dapat menentukan kemampuan pemecahan masalah anak yang 
kurang. 

Menurut Grotberg (Fatimah dan Purba 2021) Karena setiap orang menghadapi tantangan atau 
kesulitan, dan tidak ada seorang pun yang hidup di dunia ini, maka resiliensi didefinisikan sebagai 
kemampuan seseorang untuk mengatasi, menilai, dan mengembangkan atau mengubah dirinya sebagai 
akibat dari kesulitan atau kesulitan dalam hidup dan setiap orang pasti ada masalah atau ketidak nyamanan. 
Seperti yang ditunjukkan oleh Sugandi (2017) (Cahyani 2018) resiliensi matematis merupakan salah satu 
faktor dalam yang lebih signifikan dalam pembelajaran matematika selain factor kemampuan pemecahan 
masalah matematis. Sesuai (Maharani dan Bernard 2018) ketika ujian diadakan, beberapa siswa mengalami 
kesulitan menghadapi soal pemecahan masalah. Isu-isu ini menyebabkan siswa menjadi khawatir, dan 
menghindari tugas pemecahan masalah karena penuh dengan tantangan dan kesulitan. Siswa harus 
memiliki sikap gigih, tegas, dan percaya diri untuk mengatasi kecemasan, yang dikenal sebagai resiliensi. 

Hal ini sesuai dengan penelitian (Maharani dan Bernard 2018), yang menemukan adanya hubungan 
antara kemampuan pemecahan masalah dan resiliensi matematis. Selanjutnya, resiliensi matematis 
berpengaruh terhadap 32,7 persen kemampuan pemecahan matematis seseorang dalam menyelesaikan 
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soal matematika (Athiyah et al., 2020). Menurut penelitian Dilla et al. (2018), semakin tinggi tingkat resiliensi 
matematis siswa, maka semakin besar pula kemampuan pemecahan masalah. Resiliensi dapat membantu 
siswa dalam mengatasi hambatan dalam pemecahan matematis (Rahmatiya dan Miatun 2020). 

Mengingat kemampuan pemecahan masalah matematis merupakan tujuan keseluruhan dalam 
pembelajaran matematika, maka kemampuan pemecahan masalah merupakan bakat yang penting bagi 
siswa (Sariningsih dan Purwasih, 2017). Berdasarkan beberapa penelitian tersebut di atas, resiliensi 
matematis berdampak pada kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Akibatnya, diasumsikan 
bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis siswa akan didukung oleh resiliensi. 

Resiliensi matematis merupakan sikap ketahanan sesorang dalam menghadapi masalah matematis, 
sehingga dengan resiliensi seseorang akan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya karena 
sesorang tersebut telah memahami dengan baik apa tujuan dan manfaat yang akan diperolehnya ketika 
mampu menghasilkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Namun juga untuk memaksimalkan 
kemampuan mahasiswa secara optimal, perlu diperhatikan factor-faktor lain diluar resiliensi matematis, 
seperti latar belakang mahasiswa yang datang dari berbagai sekolah dan jurusan dan juga tingkat kesulitan 
matematika yang merupakan momok bagi sebagian besar orang (Fatimah & Purba, 2021). Berdasar pada 
hasil analisis regresi linier sederhana, diperoleh hasil bahwa resiliensi matematis berpengaruh secara 
signifikan terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Hasil kuesioner resiliensi matematis 
siswa dikategorikan dalam dua kategori yaitu tinggi dan sedang (kategori sedang adalah 20 siswa dan 
kategori tinggi 10 siswa) (’Athiyah et al., 2020). 

 
Kesimpulan  

Resiliensi matematis merupakan faktor penting yang harus dimiliki siswa dalam melakukan 
pemecahan masalah matematika, karena dengan siswa memiliki resiliensi yang tinggi dapat 
mengembangkan kemampuan pemecahan masalah matematisnya, serta kemampuan self resiliensi dapat 
menghilangkan efek negatif dari stress yang mungkin timbul pada diri siswa ketika menghadapi soal 
matematika. Di samping itu, resiliensi juga dapat mengembangkan keterampilan menyelesaikan masalah 
yang dihadapi segala bentuk perubahan dan kesulitan pada masalah matematika. 
 

Daftar Pustaka 

’Athiyah, F., Umah, U., & Syafrudin, T. (2020). Pengaruh Mathematical Resilience Terhadap Kemampuan 

Pemecahan Masalah Matematis Siswa. JKPM (Jurnal Kajian Pendidikan Matematika), 5(2), 223. 

https://doi.org/10.30998/jkpm.v5i2.5286 

Asih, K. S., Isnarto, Sukestiyarno, & Wardono. (2019). Resiliensi Matematis pada Pembelajaran Discovery 

Learning dalam Upaya Meningkatkan Komunikasi Matematika. PRISMA, Prosiding Seminar Nasional 

Matematika, 2, 862–868. 

Cahyani, E. P., Wulandari, W. D., Rohaeti, E. E., & Fitrianna, A. Y. (2018). Hubungan Antara Minat Belajar 

Dan Resiliensi Matematis Terhadap Kemampuan Pemahaman Matematis Siswa Kelas VIII SMP. 

Jurnal Numeracy, 5(1), 49–56. 

Fatimah, A. E., & Purba, A. (2021). Hubungan Resiliensi Matematis Terhadap Kemampuan Pemecahan 



Prosiding Galuh Mathematics National Conference (GAMMA NC) 2022 
ISBN: 978-623-95169-7-0 

 

 

173 

 

Masalah Matematis Mahasiswa Pada Mata Kuliah Matematika Dasar. Journal of Didactic 

Mathematics, 1(3), 151–157. https://doi.org/10.34007/jdm.v1i3.470 

Maharani, S., & Bernard, M. (2018). Analisis Hubungan Resiliensi Matematik Terhadap Kemampuan 

Pemecahan Masalah Siswa Pada Materi Lingkaran. JPMI (Jurnal Pembelajaran Matematika Inovatif), 

1(5), 819. https://doi.org/10.22460/jpmi.v1i5.p819-826 

Matematika, J., Matematika, F., Ilmu, D. A. N., & Alam, P. (2016). Analisis Kemampuan Pemecahan 

Masalah Matematika Siswa Kelas X Dalam Pembelajaran Discovery Learning Berdasarkan Gaya 

Belajar Siswa. In Unnes Journal of Mathematics Education (Vol. 5, Issue 1). 

https://doi.org/10.15294/ujme.v5i1.9344 

Nahdi, D. S. (2018). Eksperimentasi Model Problem Based Learning Dan Model Guided Discovery 

Learning Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Ditinjau Dari Self Efficacy Siswa. 

Jurnal Cakrawala Pendas, 4(1). https://doi.org/10.31949/jcp.v4i1.711 

Nurfitri, R. A., & Jusra, H. (2021). Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Peserta Didik 

Ditinjau dari Resiliensi Matematis dan Gender. Jurnal Cendekia : Jurnal Pendidikan Matematika, 5(2), 

1943–1954. https://doi.org/10.31004/cendekia.v5i2.723 

Rahmatiya, R., & Miatun, A. (2020). Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Ditinjau Dari 

Resiliensi Matematis Siswa Smp. Teorema: Teori Dan Riset Matematika, 5(2), 187. 

https://doi.org/10.25157/teorema.v5i2.3619 

Rosydiana, A.-. (2017). Analisis Kemampuan Siswa Dalam Menyelesaikan Soal Cerita Berdasarkan 

Langkah Pemecahan Masalah Polya. Mathematics Education Journal, 1(1), 54. 

https://doi.org/10.22219/mej.v1i1.4550 

 



Prosiding Galuh Mathematics National Conference (GAMMA NC) 2022 
ISBN: 978-623-95169-7-0 

 

 

174 

 

  



Prosiding Galuh Mathematics National Conference (GAMMA NC) 2022 
ISBN: 978-623-95169-7-0 

 

 

175 

 

 
PEMANFAATAN APLIKASI CANVA SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN MATEMATIKA 

 

Leli Nurhayati Awaliah 
Universitas Galuh Ciamis 

Email: lelinurhayatiawaliah8@gmail.com 

 
 

ABSTRAK 
Pembelajaran di era abad 21 yang serba digital ini dituntut mampu menggunakan dan memanfaatkan teknologi yang ada agar 
proses pembelajaran semakin menarik dan menciptakan pembelajaran yang mampu meningkatkan daya pikir sekaligus daya 
kreatif peserta didik. Apalagi belum lama ini terjadi wabah virus Covid -19 hampir di seluruh dunia. Hal ini berdampak pada berbagai 
sektor yang mengalami keterbatasan dalam melakukan berbagai aktivitas di luar rumah termasuk melakukan pembelajaran yang 
biasanya dilakukan sekolah dan tantangan lainnya yaitu makin berkurangnya motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran. Oleh 
sebab itu, pendidik harus kreatif dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran yang meningkatkan semangat belajar siswa, salah 
satunya dengan penggunaan media pembelajaran yang berbasis digital. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 
pemanfaatan aplikasi Canva sebagai media pembelajaran dalam mata pelajaran matematika. Aplikasi Canva merupakan aplikasi 
desain grafis yang bersifat online yang di dalamnya disediakan beberapa template, gambar, berbagai shape dan huruf yang 
bermacam-macam. Aplikasi Canva sudah tersedia dalam smartphone sehingga dapat digunakan di manapun dan kapanpun. 
Adapun penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research). Subjek penelitiannya adalah penulis sebagai key 
informan dan obyek penelitiannya berupa artikel yang berkaitan penggunaan aplikasi Canva dalam pembuatan media 
pembelajaran. Dengan memanfaatkan aplikasi Canva, memudahkan guru atau pendidik dalam pembuatan media pembelajaran 
matematika yang lebih menarik untuk siswa. 
 
Kata Kunci:  Aplikasi Canva, Media Pembelajaran, Matematika 
 
PENDAHULUAN 

Pendidikan di era serba digital ini dituntut untuk mampu menggunakan dan memanfaatkan teknologi 
yang ada agar proses pembelajaran semakin menarik dan menciptakan pembelajaran yang mampu 
meningkatkan daya pikir sekaligus daya kreatif peserta didik. Apalagi belum lama ini terjadi wabah virus 
Covid -19 hampir di seluruh dunia menjadikan berbagai sektor mengalami keterbatasan dalam melakukan 
berbagai aktivitas di luar rumah termasuk melakukan pembelajaran yang biasanya dilakukan di sekolah. Hal 
ini menjadi tantangan pendidik maupun peserta didik agar tetap dapat melakukan proses kegiatan belajar 
mengajar yang mengikuti perkembangan zaman. 

Tantangan lainnya adalah makin berkurangnya motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran. 
Menurut Siregar, dkk (2021) mengemukakan bahwa permasalahan yang mempengaruhi perkembangan 
belajar siswa serta kurangnya motivasi belajar siswa dalam pembelajaran matematika diakibatkan karena 
metode yang diajarkan pendidik yang sangat monoton pada teori serta hapalan dan pemberian tugas dalam 
aktivitas proses pembelajaran menimbulkan siswa lebih cenderung merasa bosan, merasa jenuh dalam 
mengikuti suatu proses pembelajaran sehingga menyebabkan kurangnya motivasi belajar siswa dalam 
mengikuti kegiatan pembelajaran. Guru sebagai tenaga pendidik yang bertanggung jawab melaksanakan 
interaksi edukatif di dalam kelas, perlu memiliki pemahaman yang mendalam mengenai perkembangan 
kognitif peserta didiknya (Bakara et al., 2015). Guru sebagai pendidik juga harus mampu memberikan materi 
pembelajaran matematika dengan cara yang menarik dan menyenangkan siswa agar mampu meningkatkan 
semangat dan motivasi belajar bagi siswa.  

 Selama pandemi Covid-19 berlangsung, pembelajaran jarak jauh memaksa pendidik matematika 
untuk menyiapkan bahan ajar yang dapat menguatkan minat belajar peserta didik (Irkhamni et al., 2021). 
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Guru sebagai salah satu bagian penting dalam kegiatan pambelajaran dan memiliki posisi yang sangat 
menentukan keberhasilan dalam suatu proses kegiatan belajar mengajar, karena fungsi utama guru ialah 
merancang, mengelola, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran (Wahid, 2018). Oleh sebab itu, 
pendidik harus lebih kreatif dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran yang meningkatkan semangat 
belajar siswa, salah satunya dengan penggunaan media pembelajaran yang berbasis digital.  

Media pembelajaran dalam proses pembelajaran sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran. 
Penggunaan media pembelajaran dapat membantu guru dalam menyampaikan materi pembelajaran agar 
dapat dipahami dengan baik oleh peserta didik. Media maupun teknologi dalam pembelajaran yang 
dimaksud adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Adapun 
menurut Purba & Harahap (2022) menyatakan media pembelajaran sebagai suatu alat yang sangat 
mendukung proses pembelajaran baik itu di dalam maupun di luar ruangan. Sehingga, dengan penggunaan 
media pembelajaran dalam proses belajar mengajar akan terjadi proses belajar yang baik, aktif, dan 
bermanfaat. Khususnya dalam mata pelajaran matematika sangat membutuhkan media pembelajaran yang 
menarik mengingat stigma peserta didik terhadap pelajaran matematika yang menganggap yang sulit dan 
membosankan. 

Menurut Rahmatullah et al., (2020) terdapat berbagai komponen yang saling berpengaruh dalam 
pelaksanaan pendidikan, antara lain yaitu siswa, guru, materi, media yang digunakan, evaluasi, lingkungan 
dan kondisi kelas. Dalam memilih metode pembelajaran tentunya membutuhkan suatu media pembelajaran 
yang dapat mengubah persepsi siswa terhadap pembelajaran matematika sehingga dapat menyampaikan 
pembelajaran bisa lebih jelas dan mudah dipahami sekaligus dapat membangkitkan motivasi dan minat 
belajar siswa (Purwanti, 2015). Salah satu cara untuk membuat media pembelajaran berbasis digital yaitu 
pendidik dapat menggunakan aplikasi Canva.  

Aplikasi Canva merupakan aplikasi desain yang bersifat online. Aplikasi Canva ini memiliki tools atau 
alat desain yang mudah dipahami baik oleh pengguna pemula sekalipun, karena di dalamnya sudah tersedia 
banyak template yang bisa diubah sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Dengan menggunakan aplikasi 
Canva, guru dapat lebih mudah dan cepat dalam pembuatan bahan pembelajaran yang menarik. Selain itu, 
canva juga dapat memudahkan peserta didik dalam memahami pelajaran, karena dengan media 
menggunakan Canva dapat menampilkan teks, video, animasi, audio, gambar, grafik dan lain-lain sesuai 
dengan tampilan yang diinginkan dan dapat membuat peserta didik lebih fokus dalam memperhatikan 
pembelajaran karena tampilannya yang menarik (Tanjung & Faiza, 2019). Pada pemanfaatan media 
pembelajaran menggunakan aplikasi Canva ini, menarik alasan yang hendak dibahas yaitu dampak dari 
kemajuan zaman di mana teknologi dimanfaatkan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Dalam ranah 
pendidikan, peserta didik diarahan untuk memiliki penguasaan keterampilan baru yang berkaitan dengan 
pengembangan teknologi dan internet serta literasi visual peserta didik dalam pembelajaran matematika.  
Adapun berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan pemanfaatan aplikasi Canva sebagai media pembelajaran Matematika. 
 
METODE PENELITIAN  

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan studi literatur. Subjek penelitiannya adalah penulis 
sebagai key informan dan obyek penelitiannya berupa artikel yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi 
Canva dalam pembuatan media pembelajaran matematika dengan cara mengkaji, mencatat dan mengelola 
jurnal-jurnal yang berkaitan. Jurnal-jurnal tersebut dipilih dan digunakan kriteria khusus untuk mendapatkan 
data yang relevan. Kriteria tersebut diantaranya yaitu (1) terdapat nama penulis, (2) terdapat judul penelitian, 
dan (3) Relevan (Umi et al., 2022). Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dengan 
soft file artikel maupun naskah cetak sebagai instrumennya. Adapun sumber studi kepustakaan pada 
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penelitian ini diambil dari artikel yang bersumber dari jurnal dengan keyword berupa media pembelajaran, 
aplikasi canva, matematika dan teori belajar tentang perkembangan aspek kognitif siswa. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Media Pembelajaran Matematika 

Kata media berasal dari Bahasa Latin sekaligus bentuk jamak dari kata medium yang berarti 
“perantara” atau “penyalur”. Dengan demikian, media adalah sarana untuk menyalurkan informasi yang 
disampaikan oleh informan kepada penerima pesan. Menurut (Sundayana, 2014) menyatakan bahwa media 
dalam proses pembelajaran diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis atau elektronis untuk menangkap, 
memroses, dan menyusun kembali informasi visual maupun verbal. Sementara Briggs (1970) 
mengemukakan bahwa media adalah segala alat fisik yang menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk 
belajar. Contohnya yaitu buku, film, CD dan sebagainya. Jika media itu membawa pesan maupun informasi 
yang mengandung maksud-maksud pembelajaran maka media itu bisa disebut media pembelajaran. 

Dari pengertian di atas dapat terlihat tujuan dari media pembelajaran itu sendiri yaitu sebagai alat 
atau wahana yang digunakan sebagai penyalur pesan dalam suatu proses belajar mengajar. 
Adapun kegunaan atau manfaat dari media dalam proses pembelajaran adalah sebagai berikut. 

1. Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu verbalistik (hanya menggunakan kata-kata saja) 
2. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera . 
3. Dapat mengatasi sikap pasif anak didik jika media pembelajaran digunakan secara tepat dan 

bervariasi. 
4. Membantu mengatasi masalah perbedaan sifat unik setiap siswa baik itu sikap, lingkungan dan 

pengalaman yang berbeda sedangkan materi dan kurikulum ditentukan sama untuk setiap 
siswa. Dengan media pembelajaran siswa diberikan perangsang yang sama, mempersamakan 
pengalaman dan menimbulkan persepsi yang sama (Sadiman, et al., 2009). 

Selain itu, terdapat beberapa jenis media pembelajaran yang sering digunakan dalam proses belajar 
mengajar di antaranya yaitu (1) Media grafis berupa gambar/foto, sketsa, diagram, bagan/chart, grafik, 
kartun, poster, papan flanel dan papan bulletin, (2) Media Audio antara lain radio, alat perekam pita magnetik, 
piringan hitam, dan laboratorium bahasa. (3) Media Proyeksi Diam berupa TV, proyektor film dan lain 
sebagainya (Sadiman, et al., 2009). Adapun manfaat media pembelajaran secara umum menurut Hanum 
(2013) adalah memperlancar interaksi antara guru dengan siswa sehingga kegiatan pembelajaran lebih 
efektif dan efisien. Dalam pembahasan ini, peran guru, peserta didik, serta media pembelajaran sangat 
mendukung dalam proses belajar mengajar pada pembelajaran matematika. Bahan belajar yang abstrak 
bisa di kongkritkan dengan penggunaan media pembelajaran (Kuswanto & Radiansah, 2018). 

 
Pemanfaatan Teknologi dalam Media Pembelajaran Matematika 

Kemajuan teknologi informasi mendorong pembaharuan dalam berbagai hal, khususnya dalam 
proses belajar mengajar. Tuntutan global ini menuntut dunia pendidikan untuk senantiasa menyesuaikan 
perkembangan teknologi sebagai peningkatan kualitas pendidikan. Berkenaan dengan hal tersebut, media 
pembelajaran yang berbasis digital menjadi penting dalam keberlangsungan proses pembelajaran.  

Pendapat Miftah (2013) mengemukakan bahwa teknologi pembelajaran adalah suatu proses yang 
kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan dan organisasi, untuk menganalisis 
masalah, mencari cara pemecahan masalah, melaksanakan, mengevaluasi dan mengelola pemecahan 
masalah dalam situsi di mana kegiatan belajar itu mempunyai tujuan yang terkontrol. Teknologi sebagai 
sarana media pembelajaran dalam arti memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran praktis, praktis 
dalam hal penggunaannya, waktu, serta hasil yang bisa di dapat. Media dapat mempermudah dan 
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memperlancar serta menarik siswa untuk fokus mengikuti pembelajaran. Media pembelajaran dengan 
memanfaatkan teknologi juga dapat meningkatkan daya serap otak terhadap materi dan meningkatkan daya 
ingat siswa terhadap materi yang diajarkan (Wahyuningtyas & Sulasmono, 2020).  

 
Aplikasi Canva 

Aplikasi canva merupakan aplikasi desain grafis berbasis online yang dapat diakses di perangkat 
desktop atau PC dan android yang mudah digunakan kapanpun dan dimanapun dalam keadaan online. 
Aplikasi Canva ini berdiri pada tahun 2013 di Australia yang didirikan oleh Melanie Perkins yang sebelumnya 
mendirikan penerbit buku ternama di Australia bernama Fusion Books. Akhir-akhir ini aplikasi Canva marak 
digunakan banyak orang di dunia. Pasalnya, aplikasi ini menyediakan tools yang mudah digunakan bahkan 
untuk pemula sekalipun. Dilengkapi dengan ribuan template yang lengkap untuk segala kebutuhan 
pengguna, dan template tersebut dapat diubah-ubah sesuai dengan keinginan. Aplikasi canva ini bersifat 
gratis dan ada juga yang berbayar dengan. Namun, untuk canva yang gratis pun sudah cukup untuk 
membuat desain dengan hasil yang menarik. 

Canva menyediakan berbagai macam peralatan seperti presentasi, poster, pamflet, brosur, info 
grafis, sertifikat, kartu nama, kartu undangan dan masih banyak lagi fitur-fitur yang disediakan. Terdapat 
berbagai jenis presentasi yang terdapat pada Canva yaitu presentasi Pendidikan, bisnis, presentasi kreatif 
dan teknologi. Template presentasi dapat digunakan guru untuk penyampaian materi pembelajaran. Guru 
cukup memasukkan teks, gambar baik itu yang tersedia di canva maupun dari file sendiri. Selain teks dan 
gambar, presentasi ini juga dapat menambahkan audio serta animasi bergerak sehingga hasil presentasi 
lebih menarik dan lebih hidup. 

Di antara kelebihan dari Aplikasi Canva yaitu: 
1. Memiliki berbagai macam desain grafis, animasi, template, dan nomor halaman yang menarik. 
2. Dapat meningkatkan kreativitas guru dalam mendesain media pembelajaran karena banyak fitur 

yang telah disediakan, serta memuat fitur drag dan drop. 
3. Dapat menghemat waktu dan praktis dalam mendesain media pembelajaran. 
4. Peserta didik dapat mempelajari kembali materi melalui media pembelajaran canva yang telah 

diberikan oleh guru. 
5. Memiliki resolusi gambar yang baik dan slide media canva dapat dicetak dengan otomatisnya 

pengaturan ukuran cetakan. (Tanjung & Faiza, 2019) 
Penggunaannya media ini sangat efektif, baik digunakan secara luring maupun daring (Analicia & 

Yogica, 2021). Adapun kekurangan dari Canva adalah karena aplikasinya bersifat online sehingga pengguna 
harus mempunyai paket data yang cukup maupun Wi-fi saat proses pembuatan desain media. Selain itu, 
dalam aplikasi Canva ini terdapat beberapa template yang berbayar. Pada canva berbayar pengguna 
mendapatkan pilihan template dan tools yang lebih lengkap. Tetapi hal ini tidak menjadi masalah karena 
Canva yang bersifat gratis pun telah menyediakan template yang bagus tetapi gratis saat dipakai (Garris 
Pelangi, 2020).  
 
Langkah-langkah dalam menggunakan aplikasi Canva  
Aplikasi canva dapat digunakan melalui laptop maupun gawai dan cara pemakaiannya pun tidak terlalu sulit 
bagi guru maupun peserta didik. Berikut langkah-langkah penggunaan aplikasi Canva melalui gawai yang 
lebih banyak dijangkau oleh banyak orang.  

1. Mendownload aplikasi Canva di Play Store 
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2. Membuat akun Canva 

Setelah aplikasi ter-instal, selanjutnya buka aplikasi Canva. Kemudian akan muncul pilihan 
pendaftaran melalui facebook, google, ataupun lanjut dengan email. 

 
3. Membuat desain 

Memilih template yang sudah tersedia ataupun mendesain sendiri dengan meng-klik tanda (+) yang 
berada di pojok kanan bawah untuk memulai mengedit. Setelah itu akan muncul berbagai pilihan 
mulai dari ukuran, mengedit foto dan desain yang disarankan oleh Canva. 
 

   
4. Menyimpan Hasil Desain dari Canva 
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Klik tanda panah ke bawah yang berada di pojok kanan atas, setelah di klik, desain yang sudah 
dibuat akan otomatis tersimpan dalam galeri maupun file penyimpanan. Jika lebih dari satu slide akan 
diarahkan terlebih dahulu untuk memilih jenis file dan pilih halaman, kemudian unduh. 
 
Teori Belajar Tentang Perkembangan Aspek Kognitif Siswa 

Dalam proses belajar mengajar sudah seharusnya seorang pendidik selalu memperhatikan 
perkembangan peserta didiknya, baik itu dalam aspek pertumbuhan fisik, kognisi, bahasa dan social 
emosional. Salah satu perkembangan yang dialami oleh peserta didik adalah perkembangan kognitif. 
Pendekatan perkembangan kognitif ini didasarkan kepada asumsi atau keyakinan-keyakinan bahwa 
kemampuan kognitif merupakan suatu fundamental dan yang membimbing tingkah laku anak (Madaniyah et 
al., 2021). Tokoh psikologi yang membahas mengenai perkembangan kognitif ini adalah Jean Piaget dan 
Lev Semyonovich Vygotsky. 

Teori pengetahuan Piaget menekankan pentingnya kegiatan seorang murid yang aktif dalam 
mengkonstruksi pengetahuan. Perangsangan bahan yang sesuai dengan level kognitif murid akan lebih 
meningkatkan daya pikir murid.Sedangkan, implikasi utama teori Vygotsky dalam pengajaran adalah bahwa 
para siswa membutuhkan banyak kesempatan untuk belajar dengan guru dan teman sebaya yang lebih 
terampil. 

Menurut Piaget dalam Ibda (2015) perkembangan kognitif yang merupakan pertumbuhan berpikir 
logis dari masa bayi hingga dewasa berlangsung melalui empat tahap, yaitu: (1) Tahap sensori-motor (0 – 
1,5 tahun), (2) Tahap pra-operasional (1,5 – 6 tahun), (3) Tahap operasional konkrit (6 – 12 tahun) dan (4) 
Tahap operasional formal (12 tahun ke atas). Teori kognitivisme mengungkapkan bahwa belajar yang 
dilakukan individu adalah hasil interaksi mentalnya dengan lingkungan sekitar sehingga menghasilkan 
perubahan pengetahuan atau tingkah laku (Nurhadi, 2020). Sehingga alam pembelajaran pada teori ini 
dianjurkan untuk menggunakan media yang konkret karena anak-anak belum dapat berpikir secara abstrak.  
 
KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penilitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa canva sebagai media 
pembelajaran matematika dapat menguatkan minat dan motivasi belajar peserta didik. Hal itu dikarenakan 
pada aplikasi canva terdapat banyak template yang menarik, sajian bentuk, gambar, warna, dan huruf yang 
lebih bervariasi sehingga mampu memudahkan pendidik dalam pembuatan media pembelajaran matematika 
dalam berbagai macam bentuk, baik itu bentuk presentasi, e-modul, lks, poster dan sebagainya. Dengan 
adanya media pembelajaran yang menarik, maka peserta didik akan semakin tertarik untuk belajar lebih 
mendalam karena adanya pengalaman belajar yang bermakna dan tidak membosankan, terutama dalam 
pembelajaran matematika. 
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ABSTRAK 

Bernalar merupakan cara berfikir yang logis untuk mendapatkan suatu kesimpulan dengan memanfaatkan konsep matematika 
untuk menyelesaikan berbagai konteks permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Sistem Persamaan Linear Dua Variabel 
merupakan materi matematika yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari salah satunya pada konteks budaya di 
Kampung Budaya Dokdak. Artikel ini bertujuan untuk merancang soal Kemampuan Penalaran Matematis pada SPLDV dalam 
konteks kehidupan di Kampung Budaya Dokdak. Metode yang digunakan mengadopsi dari metode ADDIE (Analyze, Design, 
Develop, Implement, Evaluate) yang dihubungakan dengan tahapan memulai penerapan konteks masalah pada soal. Terdapat 
hasil dari empat tahap dalam memulai penerapan konteks kehidupan di Kampung Budaya Dokdak pada materi SPLVD sebagai 
berikut: 1) Mendapatkan konteks kehidupan di kampung budaya dokdak yaitu penggunaan bahan baku, waktu produksi, 
perbedaan jenis barang, dan penjualan barang 2) Merancang dan mengembangkan empat soal dari konteks permasalahan 
menghubungkannya dengan kemampuan penalaran matematis dengan setiap soal memuat satu indikator 3) Melakukan 
penerapan terhadap delapan siswa kelas IX yang memiliki kriteria partisipan merupakan siswa kelas IX dengan kemampuan 
heterogen, berbeda gender dan mengenal kampung budaya dokdak 4) Mendapatkan hasil kesimpulan dari uji coba bahwa empat 
soal tersebut valid, reliabilitas, memiliki kriteria yang beragam dari tingkat kesukaran dan daya pembedanya. Sehingga ini dapat 
digunakan dalam penelitian selanjutnya. 
 
Kata Kunci:  Kemampuan Penalaran, Sistem Persamaan Linear Dua Variabel, ADDIE, Konteks Budaya 

 

 

PENDAHULUAN 

Perkembangan zaman menjadi salah satu dasar pentingnya pendidikan bagi manusia. Selain itu, 

pendidikan menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas dan potensi diri yang dapat meningkatkan 

nilai diri serta dapat berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Paradigma 

berpikir pada era zaman sekarang memperlukan nalar yang cukup baik. Hal tersebut diperkuat dengan 

pendapat dari Hidayah (Hidayah et al., 2021) bahwa pada pendidikan zaman sekarang ada dua hal yang 

selalu disinggung yaitu bagaimana siswa mampu bernalar kritis atas informasi yang diterima dan proses 

pembentukkan karakter yang baik dan kuat. 

Salah satu upaya untuk mempertajam bernalar siswa dengan selalu memberikan permasalahan 

yang membutuhkan daya nalar yang tinggi. Matematika merupakan ilmu yang dapat melatih dan 

mengembangkan cara berpikir siswa menjadi lebih kritis, logis, sistematis, dan kreatif. Peranan dan aspek 

berpikir pada matematika tersebut sejalan dengan pendapat Rahayu dan Kusuma (2019). bahwa matematika 

memiliki struktur yang berkaitan kuat dan jelas dengan yang lainnya dan memiliki pola pikir yang bersifat 

induktif-deduktif dan konsisten sehingga matematika mampu untuk mempertajam nalar seseorang. 

Bernalar pada matematika dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari termasuk juga dalam 

budaya masyarakat. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Hardiarti dkk (Hardiarti et al., 2017) bahwa 

matematika dan budaya sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari serta merupakan satu kesatuan yang 
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menyeluruh yang terdapat dalam suatu kehidupan bermasyarakat. Strategi untuk menerapkan daya nalar 

siswa pada kehidupan budaya masyarakat tentunya dengan merancang soal matematika yang berintegrasi 

pada konteks budaya sebagai bagian dari proses pembelajaran. Soal kontekstual merupakan soal 

matematika yang menggunakan suatu konteks yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari sehingga 

menghadirkan situasi permasalahan yang nyata bagi siswa. Hal itu diperkuat oleh pendapat dari Van Den 

Heuvel Panhuizen (Mardayanti et al., 2016) bahwa soal berbasis kontekstual dapat memberikan ruang 

berfikir pada siswa dan transparasi dalam membayangkan permasalahan sehingga menghasilkan suatu 

strategi. 

Berdasarkan hasil observasi penelitian, artikel ini bertujuan untuk merancang soal Kemampuan 

Penalaran pada Sistem Persamaan Linear Variabel (SPLDV) dalam konteks kehidupan di kampung Budaya 

Dokdak. Kampung Budaya Dokdak merupakan kampung budaya yang terdapat di Kabupaten Ciamis dengan 

ciri khas sebagian masyarakatnya merupakan seorang pengrajin pandai besi. Penulis mengambil konteks 

Budaya Dokdak sebagai pembaharuan dari penelitian terdahulu.  

Hasil penelitian oleh Adha dkk (Adha et al., 2019) bahwa Lembar Kerja Siswa (LKS) yang dirancang 

menggunakan pendekatan Matematika Realistik Indonesia (MRI) yang menggunakan konteks Sumatera 

Selatan memiliki efek potensial terhadap hasil belajar siswa. Fokus penelitian ini adalah mengembangkan 

LKS berbasis PMRI Menggunakan Konteks Etnomatematika pada Materi SPLDV yang teruji valid dan praktis 

sehingga dapat digunakan oleh siswa. 

 

METODE PENELITIAN  

Pada penelitian ini, peneliti mengadopsi metode ADDIE (Analyze, Design, Develop, Implement, 

Evaluate). Penelitian ini nantinya akan menghasilkan sebuah produk berupa soal kemampuan penalaran 

pada materi SPLDV dengan konteks kehidupan Budaya Dokdak. Adapun prosedur yang dilakukan dalam 

penelitian ini sebagai berikut : 
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Tabel 1. Prosedur Penelitian menggunakan metode ADDIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perancangan soal Kemampuan Penalaran pada materi SPLDV dengan konteks Kehidupan Budaya 

Dokdak dirancang dengan mengadopsi tahapan metode ADDIE yang terdiri dari empat tahapan yaitu tahap 

analisis (Analyze), tahap desain (Design) dan Pengembangan (Development), tahap Implementasi 

(Implement), dan tahap evaluasi (Evaluate). Tahap-tahapan tersebut dilakukan untuk mendapatkan hasil 

kesimpulan soal yang valid dan dapat digunakan. 

Tahap analisis (Analyze) merupakan tahapan awal perancangan soal yang dilakukan dengan 

melakukan observasi lapangan dan wawancara terhadap pengrajin pandai besi di kampung dokdak. Hal 

tersebut dilakukan untuk mendapatkan data terkait hal-hal apa saja yang terkait dengan kerajinan pandai 

besi. Selain itu, melakukan pengamatan mengenai konteks apa yang terjadi di kehidupan sehari-hari yang 

berhubungan dengan konteks pandai besi. Hasil dari penelitian didapatkan konteks yang akan digunakan 

dalam perancangan soal yaitu : 

1. Penggunaan Bahan Baku dalam pembuatan kerajinan pandai besi 

2. Waktu produksi kerajinan pandai besi 

ADDIE 

1. Tahap Analisis 

2. Tahap Desain dan 

Pengembangan 

3. Tahap Implementasi 

(Penerapan) 

4. Tahap Evaluasi 

Pada tahap ini, peneliti menganalisis permasalahan  di  kampung 

budaya dokdak yang akan dijadikan konteks soal dengan teknik 

pengambilan data dengan observasi dan wawancara terhadap 

pengrajin pandai besi di Kampung Budaya Dokdak 

Pada tahap ini, peneliti  mendesain soal dengan menghubungkan 

konteks permasalahan dengan indikator kemampuan penalaran. 

Serta, mengembangkannya menjadi sebuah soal yang utuh yang 

memuat konteks permasalahan dan indikator dalam satu soal. 

Pada tahap ini, peneliti melakukan uji coba terhadap 8 orang 

siswa kelas IX untuk menghasilkan apakah soal yang telah 

dibuat valid dan dapat digunakan. 

Tahap ini akan menghasilkan kesimpulan uji validitas, uji 

reliabilitas, uji tingkat kesukaran, dan uji daya pembeda. 

Sehingga akhirnya akan menghasilkan soal yang valid dan layak 

digunakan.  
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3. Perbedaan jenis barang  

4. Penjualan  barang 

Tahap kedua yaitu Desain (Design) dan Pengembangan (Develop). Hal yang pertama dilakukan 

dalam membuat soal cerita yaitu menentukan tes acuan patokan, berupa soal-soal cerita yang biasa 

digunakan oleh siswa (Prabawati et al., 2019). Konteks kehidupan di kampung Budaya Dokdak dihubungkan 

dengan indikator kemampuan matematis dan indikator kompetensi dasar pada materi SPLDV yang telah 

ditentukan yaitu kemampuan penalaran matematis. Hubungan antara konteks permasalahan, indikator 

kemampuan penalaran, dan indikator kemampuan siswa kemudian dikembangkan menjadi soal cerita 

dengan materi SPLDV.  

Tabel 2. Tahap Desain dan Pengembangan 

Tahap Desain (Design) 

→ 

Tahap Pengembangan (Development) 

Konteks 

Kehidupan di 

Kampung 

Budaya Dokdak 

Indikator 

Kemampuan 

Penalaran 

Indikator 

Kemampuan 

Siswa 

Soal Kemampuan Penalaran Matematis 

pada materi SPLDV 

Waktu Produksi 

Kerajinan Pandai 

Besi 

Mengajukan 

dugaan 

Menentukan 

Penyelesaian 

SPLDV 

→ 

Pisau dan Sabit memiliki waktu pengerjaan 

yang berbeda. Dibawah ini diberikan tabel 

proses pembuatan  Pisau dan Sabit.  

 

Banyaknya pesanan Pisau dan Sabit yang 

masing-masing sebanyak 4 buah dalam hari 

yang berbeda. Pesanan produk manakah yang 

memiliki waktu pengerjaan paling lama? 

 Membentuk Menggerinda 

Pisau 5 jam 4 jam 

Sabit 7 jam 5 jam 

Perbedaan Jenis 

Barang 

Memberikan 

alasan yang 

logis terhdap 

suatu 

pernyataan 

Membuat 

Model 

Matematika 

yang berkaitan 

dengan 

SPLDV 

→ 

Pak Ahmad menjual Sabit dengan tipe A dan B 

seperti pada gambar 

                  A                       B   

 

 

 

 

Pada bulan Januari, Sabit tipe A terjual 10 Sabit 

dan tipe B terjual 8 Sabit dengan pendapatan 

Rp 152.000,00. Pada bulan Februari, Sabit tipe 

B terjual 12 Sabit dengan pendapatan Rp 

108.000,00. Apakah pernyataan diatas 
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merupakan permasalahan SPLDV? Berikan 

alasannya. 

Penggunaan 

Bahan Baku 

Membuktikan 

kebenaran dari 

suatu 

pernyataan 

Menentukan 

Penyelesaian 

SPLDV 

→ 

Pak A dan Pak B merupakan dua orang 

pengrajin besi yang membuat pisau dan sabit. 

Mereka memiliki perbedaan dalam 

penggunaan bahannya yang disajikan dalam 

tabel. 

 

 Pisau Sabit 

Pak A 2 kg 3 kg 

Pak B 1 kg 4 kg 

 

Harga 1 kg bahan pembuatan Pisau yaitu Rp 

10.000. Sedangkan harga 1 kg bahan 

pembuatan Sabit yaitu Rp 12.000. Apakah 

besarnya biaya yang dibutuhkan Pak A lebih 

besar daripada Pak B? Jelaskan dan tentukan 

berapa besar biayanya.  

Penjualan Barang 

Menarik 

kesimpulan 

dari suatu 

pernyataan 

Menyimpulkan 

penyelesaian 

SPLDV dalam 

bentuk 

diagram 

→ 

Disajikan data penjualan produk kerajinan besi 

kapak dan golok selama 4 minggu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berikan kesimpulan pendapatan setiap minggu 

yang diterima menurut grafik tabel keseluruhan 

diatas jika pada Minggu ke-1 Rp 201.000,00 

dan pada Minggu ke-2 yaitu Rp 218.000,00. 

 

Rancangan soal yang telah dibuat kemudian dilakukan uji coba kepada siswa. Tahapan ini disebut 

tahap implementasi (Implement) yang bertujuan untuk melakukan uji coba soal kepada siswa apakah soal 

ini valid dan dapat digunakan. Sebelum dilakukan uji coba, soal divalidasi oleh dosen ahli bahasa dan ahli 

materi lalu melakukan perevisian. Kemudian, soal diujikan kepada guru mata pelajaran matematika kelas IX 

yang bersangkutan direvisi sesuai dengan saran, setelah itu soal dapat diuji coba kepada siswa. Pada 

penelitian ini, peneliti melakukan uji coba terhadap siswa kelas IX dengan banyaknya siswa terdiri dari 8 

orang. Karakteristik siswa yang akan melakukan uji coba soal yaitu, siswa yang berasal dari Desa atau tau 
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tentang kampung budaya dokdak, terdiri dari siswa laki-laki dan perempuan, dan kelompok siswa 

berkemampuan heterogen yang terdiri dari siswa berkemampuan tinggi, siswa berkemampuan menengah, 

dan siswa berkemampuan bawah.  

Tahap terakhir yaitu evaluasi (Evaluate) yang bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan mengenai 

soal yang telah dilakukan uji coba apakah soal tersebut valid atau tidak. Kesimpulan didapatkan dari proses 

beberapa proses pengujian antara lain, uji validitas, uji reliabilitas, uji tingkat kesukaran, dan uji daya 

pembeda (DP).  

Uji validitas dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan sejauh mana soal tepat dalam mengukur apa 

yang akan diukur dalam penelitian (Yusup et al., 2018). Yusup juga menambahkan bahwa suatu instrumen 

dapat dikatakan valid jika soal dapat mengungkapkan data dari variabel secara tepat dan tidak menyimpang 

dari konteks permasalahan maupun konsep materi yang sebenarnya. Hasil penelitian didapatkan empat soal 

tersebut memiliki status valid. 

 

Tabel 3. Validitas butir soal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dilakukannya uji reliabilitas bertujuan untuk mendapatkan hasil sejauh mana instrument dapat 

dipercaya karena ketetapannya atau mengungkapkan data yang dapat dipercaya (Yusup et al., 2018). Di 

bawah ini rincian uji reliabilitas. 

 

 

 

 

 

 

 

No Inisial 
Nomor Butir Soal 

Jumlah 
1 2 3 4 

1 N 3 1 1 2 7 

2 F 4 4 3 3 14 

3 E 3 1 2 3 9 

4 Y 2 1 1 2 6 

5 A 3 1 2 3 9 

6 G 2 1 2 3 8 

7 I 4 4 4 4 16 

8 S 3 1 4 3 11 

U
ji 

V
al

id
ita

s r tabel  0.707 0.707 0.707 0.707 

r hit 0.87287 0.89087 0.82109 0.83654 

Status Valid Valid Valid Valid 

Jumlah Valid 4  
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Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas Soal 

U
ji 

R
el

ia
bi

lit
as

 

 
Nomor Butir Soal 

1 2 3 4 

Varians 1.928571 1.410714 0.4107143 1.928571 

Jumlah Varians 4.321429 

Varians total 12 

 

Tabel 5. Kesimpulan Uji Reliabilitas 

Pengambilan Keputusan 

Nilai yang ditetapkan Nilai Cronbach Alpha Kesimpulan 

0.6 0.853175 Reliabel 

 

Uji Tingkat kesukaran bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan banyaknya siswa yang menjawab 

dengan benar setiap butir soal dengan banyaknya siswa yang mengikuti tes. Hanifah (2014) menjelaskan 

bahwa tingkat kesukaran diartikan sebagai semakin besar siswa yang menjawab soal dengan benar maka 

soal itu dikatakan mudah. Sebaliknya, semakin sedikit siswa yang menjawab soal dengan benar maka soal 

itu dikatakan sukar. Tabel dibawah merupakan hasil tes uji tingkat kesukaran dari penelitian yang telah 

dilakukan. 

Tabel 6. Hasil Uji Tingkat Kesukaran 

U
ji 

T
in

gk
at

 

K
es

uk
ar

an
  

Nomor Butir Soal 

1 2 3 4 

Rata-Rata 3 1.75 2.375 2.875 

Tingkat Kesukaran (TK) 0.75 0.4375 0.59375 0.71875 

Kriteria Mudah Sedang Sedang Mudah 

 

 

Tabel 7. Keterangan Kriteria Tingkat Kesukaran 

Indeks Kesukaran Interpretasi 

IK = 0,00 Terlalu Sukar 

0,0 < IK ≤ 0,30 Sukar 

0,30 < IK ≤ 0,70 Sedang 

0,70 < IK ≤ 1,00 Mudah 

IK = 1,00 Terlalu Mudah 

Sumber : Arikunto (2015) 

Uji daya pembeda dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan nilai dari kemampuan siswa dapat 

dibedakan dari selisih kelompok siswa tinggi dengan kelompok siswa rendah. Hanifah (2014) berpendapat 

bahwa makin tinggi nilai daya pembeda pada setiap butir soal maka makin banyak siswa yang dari kelompok 
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siswa tinggi/atas menjawab soal dengan benar dan semakin sedikit siswa yang dari kelompok siswa 

rendah/bawah menjawab soal dengan benar. Tabel dibawah ini merupakan hasil uji daya pembeda dari 

empat soal yang telah dibuat dengan empat orang siswa yang berasal dari kelompok kelas atas dan empat 

orang siswa yang berasal dari kelompok kelas bawah.  

Tabel 8. Hasil Uji Daya Pembeda (DP) 

U
ji 

D
ay

a 
P

em
be

da
 

 
Nomor Butir Soal 

1 2 3 4 

Rata-Rata Kelompok Atas 3.5 2.5 3.25 3.25 

Rata-Rata Kelompok Bawah 2.5 1 1.5 2.5 

Daya Pembeda (DP) 0.25 0.375 0.4375 0.1875 

Kriteria Sedang Sedang Baik Jelek 

 

Tabel 9. Keterangan Kriteria Daya Pembeda 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Arikunto (2015) 

 

KESIMPULAN  

Soal kemampuan penalaran pada materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV) dengan 

konteks kehidupan kebudayaan di Kampung Dokdak antara lain penggunaan bahan baku, waktu produksi, 

perbedaan jenis barang, dan penjualan barang.Rancangan soal dibuat dan dikembangkan dengan 

menghubungkan konteks permasalahan dengan indikator kemampuan penalaran dan indikator kemampuan 

siswa yang menghasilkan empat butir soal. Pelaksanaan uji coba soal dilaksakan kepada siswa kelas IX 

dengan memperhatikan kriteria yaitu kemampuan siswa yang heterogen, perbedaan gender, dan merupakan 

siswa yang mengenal Kampung Budaya Dokdak. Empat soal yang telah diuji coba ternyata memberikan 

kesimpulan bahwa empat soal tersebut valid, teruji reliabilitas, mempunyai tingkat kesukaran dan daya 

pembeda yang beragam. Sehingga soal kemampuan penalaran pada materi SPLDV dengan konteks 

kehidupan di Kampung Budaya Dokdak dapat digunakan sebagai soal penelitian selanjutnya. 

 

REKOMENDASI 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu merancang dan mengembangkan soal kemampuan 

penalaran matematis dengan konteks yang beragam yang ada dilingkungan daerah sekitar. 

 

 

 

Daya Pembeda (DP) Interpretasi 

DP ≥ 0,70 Baik Sekali  

0,40 ≤ DP < 0,70 Baik  

0,20 ≤ DP < 0,40 Sedang / Cukup 

DP  < 0,20 Jelek 
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ABSTRAK 

Kemampuan pemahaman konsep matematis adalah kemampuan kognitif siswa dalam memahami materi pembelajaran yang 
tertuang dalam mengemukakan gagasan materi matematis sehingga siswa dapat melaksanakan prosedur (algoritma) secara 
luwes, akurat, efisien dan tepat. Penggunaan model pembelajaran yang tepat dapat berpengaruh terhadap kemampuan 
pemahaman konsep matematis siswa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran terhadap 
kemampuan pemahaman konsep matematis siswa berdasarkan hasil riset yang telah dipublikasikan. Metode dalam penelitian ini 
menggunakan studi kepustakaan dengan mengkaji 10 artikel yang terdapat pada jurnal sinta 2-6. Berdasarkan hasil analisis artikel 
terdapat 10 model pembelajaran yang berpengaruh terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis siswa, yaitu model 
pembelajaran problem based learning, model pembelajaran problem posing, model pembelajaran CORE (Connection, Organizing, 
Reflecting, Extending), model pembelajaran kooperatif think talk write, model pembelajaran connected mathematics project (CMP), 
model pembelajaran think pair share, model pembelajaran conceptual understanding procedures, model pembelajaran 
kontekstual, model pembelajaran contextual teaching and learning, dan model pembelajaran Two Stay Two Stray (TSTS). 
 
Kata Kunci:  Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis, Model Pembelajaran. 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan pada dasarnya merupakan interaksi antara siswa dengan guru dan sumber belajarnya pada 

suatu lingkungan belajar sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Proses pembelajaran di sekolah harus dilakukan 

secara optimal pada seluruh mata pelajaran, termasuk dalam pembelajaran matematika (Utami et al., 2016). 

Matematika merupakan salah satu bidang studi yang menduduki peranan yang sangat penting dalam pendidikan. 

Pelajaran matematika dalam pelaksanaan pendidikan diberikan kepada semua jenjang pendidikan mulai dari 

sekolah dasar sampai perguruan tinggi (Asnila et al., 2016). 

Kemampuan pemahaman konsep matematika adalah kemampuan yang berkenaan dengan 

memahami ide-ide matematika yang menyeluruh dan fungsional (Rahmani & Sutiawan, 2020). Salah satu 

aspek yang terkandung dalam pembelajaran matematika adalah konsep. Akan sangat sulit bagi siswa untuk 

menuju ke proses pembelajaran yang lebih tinggi jika belum memahami konsep. Oleh karena itu, 

kemampuan pemahaman konsep matematis adalah salah satu tujuan penting dalam pembelajaran 

matematika. Sebagai fasilitator di dalam pembelajaran, guru semestinya memiliki pandangan bahwa materi-

materi yang diajarkan kepada siswa bukan hanya sebagai hapalan, lebih dari itu, yaitu memahami konsep 

yang diberikan. Dengan memahami, siswa dapat lebih mengerti akan konsep materi pelajaran itu sendiri, 

bukan hanya sekadar dihapal (Rosalline et al., 2019). Pemahaman konsep perlu ditanamkan kepada peserta 

didik sejak dini yaitu sejak anak tersebut masih duduk di bangku sekolah dasar. Mereka dituntut mengerti 

tentang definisi, pengertian, cara pemecahan masalah maupun pengoperasian matematika secara benar, 
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karena hal tersebut akan menjadi bekal dalam mempelajari matematika pada jenjang pendidikan yang lebih 

tinggi (Herawati et al., 2013).  

Mata pelajaran matematika sering dipandang sebagai mata pelajaran yang sulit dan menakutkan 

bagi siswa sehingga menyebabkan tujuan pembelajaran belum tercapai. Menurut Trianto (dalam Zulfikar et 

al., 2020), pemahaman konsep sangat mempengaruhi sikap, keputusan, dan cara-cara memecahkan 

masalah sebagai akibat dari konsep matematika yang berkaitan antara satu dengan lainnya sehingga untuk 

mempelajarinya harus runtut dan berkesinambungan. Oleh karena itu, pemahaman konsep merupakan salah 

satu kemampuan matematis yang penting dimiliki oleh siswa. 

Menurut  Slameto (dalam Herawati et al., 2013) pembelajaran matematika sangat ditentukan oleh 

strategi dan pendekatan yang digunakan dalam mengajar matematika itu sendiri. Belajar yang efisien dapat 

tercapai apabila dapat menggunakan strategi belajar yang tepat. Oleh karena itu guru dituntut untuk 

profesional dalam menjalankan tugasnya. Guru yang profesional adalah guru yang selalu berpikir akan 

dibawa ke mana anak didiknya, serta dengan apa mengarahkan anak didiknya untuk mencapai hasil yang 

diinginkan dengan berbagai inovasi pembelajaran. Pengembangan model pembelajaran yang tepat pada 

dasarnya bertujuan untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang memungkinkan siswa dapat belajar 

secara aktif dan menyenangkan sehingga siswa dapat meraih hasil belajar dan prestasi yang optimal. Untuk 

dapat mengembangkan model pembelajaran yang efektif maka setiap guru harus memiliki pengetahuan 

yang memadai berkenaan dengan konsep dan cara-cara pengimplementasian model-model tersebut dalam 

proses pembelajaran. Model pembelajaran yang efektif adalah model pembelajaran yang memiliki landasan 

teoretik yang humanistik, lentur, adaptif, berorientasi kekinian, memiliki sintak pembelajaran yang sederhana, 

mudah dilakukan, dan dapat mencapai tujuan belajar yang diharapkan (Sari et al., 2020). 

Berdasarkan uraian tersebut tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh model 

pembelajaran terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis siswa berdasarkan hasil riset yang telah 

terpublikasikan.  

 

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan atau sering disebut kajian literatur.  Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh bukan dari 

pengamatan secara langsung, akan tetapi data tersebut diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti terdahulu. Penelitian dilakukan dengan mengkaji 10 artikel yang terdapat pada jurnal sinta 2-6. Peneliti 

mengumpulkan data dari jurnal sinta 2-6 yang relevan dengan topik penelitian yaitu mengenai pengaruh model 

pembelajaran terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kemampuan pemahaman konsep merupakan salah satu kecakapan matematika yang sangat 

penting dimiliki oleh siswa, dan mengacu pada ide matematika dalam menyelesaikan suatu masalah 

matematika (Sari et al., 2020). Kemampuan pemahaman konsep matematis dapat dikuasai oleh peserta 

didik  jika adanya ketertarikan dalam diri peserta didik. Hal tersebut dapat didorong oleh mengaplikasikan 

model pembelajaran yang tepat. Dari beberapa artikel penelitian terdahulu yang telah dikaji mengenai 
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pengaruh model pembelajaran terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis siswa memperoleh 

hasil sebagai berikut : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh (Asnila et al., 2016) menyatakan bahwa, ada pengaruh model 
pembelajaran Problem Based Learning (PBL) terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis 
siswa, yaitu kemampuan pemahaman konsep matematika kelas eksperimen yang menggunakan model 
pembelajaran Problem Based Learning (PBL) lebih baik dari pada kemampuan pemahaman konsep 
matematika kelas kontrol yang menggunakan pembelajaran konvensional. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh (Herawati et al., 2013) menyatakan bahwa, terdapat perbedaan 
kemampuan pemahaman konsep matematika antara siswa yang memperoleh pembelajaran problem 
posing dengan yang memperoleh pembelajaran konvensional. Kemampuan pemahaman konsep 
matematika siswa pada kelas yang memperoleh pembelajaran problem posing lebih baik daripada 
siswa pada kelas yang memperoleh pembelajaran konvensional. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh (Rosalline et al., 2019) menyatakan bahwa, terdapat pengaruh model 
pembelajaran kooperatif tipe CORE terhadap pemahaman konsep matematika pada siswa. Dari hasil 
penelitian, model pembelajaran kooperatif tipe CORE dapat direkomendasikan kepada kepala sekolah 
sebagai salah satu inovasi dalam pembelajaran matematika agar pembelajaran matematika menjadi 
lebih menyenangkan karena selama ini menggunakan model pembelajaran yang monoton. Melalui 
penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe CORE pada mata pelajaran matematika, siswa dapat 
dengan mudah memahami materi yang dipelajari karena model pembelajaran ini memberikan motivasi 
kepada siswa agar lebih aktif dalam belajar, sehingga belajar matematika bisa lebih menyenangkan. 
Siswa menjadi terarik karena merasa bahwa pembelajaran tidak lagi membosankan, karena siswa 
diajak untuk memahami konsep bukan menghapalkan konsep. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh (Rahmani & Sutiawan, 2020) menyatakan bahwa, pencapaian akhir 
kemampuan pemahaman konsep matematika siswa yang mendapatkan model pembelajaran think talk 
write lebih tinggi daripada siswa yang mendapatkan model pembelajaran ekspositori. Kedua, 
peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematika siswa yang mendapatkan model 
pembelajaran think talk write, lebih tinggi siswa yang mendapatkan daripada siswa yang mendapatkan 
model pembelajaran ekspositori. Dengan demikian model pembelajaran kooperatif tipe think talk write 
berpengaruh terhadap kemampuan pemahaman konsep matematika. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh (Sari et al., 2020) menyatakan bahwa, terdapat pengaruh pembelajaran 
model pembelajaran Connected Mathematics Project terhadap kemampuan pemahaman konsep siswa. 
Pencapaian kemampuan pemahaman konsep yang diajar dengan model pembelajaran Connected 
Mathematics Project lebih baik dari pada yang dia ajar dengan pembelajaran konvensional. 

6. Penelitian yang dilakukan oleh (Kurniawan et al., 2020) menyatakan bahwa, pemahaman konsep 
matematis siswa pada model pembelajaran kooperatif tipe TPS lebih tinggi dari pemahaman konsep 
matematis siswa pada pembelajaran konvensional. Dengan demikian, model pembelajaran kooperatif 
tipe TPS berpengaruh terhadap pemahaman konsep matematis siswa. 

7. Penelitian yang dilakukan oleh (Putri et al., 2020) menyatakan bahwa, model pembelajaran Conceptual 
Understanding Procedures menghasilkan kemampuan pemahaman konsep matematis yang lebih baik 
dibandingkan dengan model pembelajaran Konvensional. 

8. Penelitian yang dilakukan oleh (Brinus et al., 2019) menyatakan bahwa, pembelajaran kontekstual 
mampu meningkatkan kemampuan pemahaman konsep siswa dibandingkan dengan model 
pembelajaran konvensional. Hal ini terjadi dikarenakan pada pembelajaran kontekstual terdapat 
keterhubungan antara materi yang dipelajari dan situasi kehidupan nyata yang dialami siswa. 
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Pengalaman tersebut diaplikasikan melalui aktivitas siswa dalam proses belajar dan pada akhirnya 
mempengaruhi hasil belajar matematika siswa. 

9. Penelitian yang dilakukan oleh (Rusyda & Sari, 2017) menyatakan bahwa, kemampuan pemahaman 
konsep matematis siswa yang pembelajarannya menggunakan Contextual Teaching and Learning 
(CTL) lebih baik dibandingkan dengan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yang 
pembelajarannya menggunakan pembelajaran konvensional. 

10. Penelitian yang dilakukan oleh (Yusuf et al., 2020), menyatakan bahwa bahwa model pembelajaran 
kooperatif tipe Two Stay Two Stray (TSTS) berpengaruh terhadap pemahaman konsep matematis 
siswa. Hal ini dapat dilihat dari pemahaman konsep matematis siswa yang mendapatkan pembelajaran 
kooperatif tipe TSTS lebih baik daripada pemahaman konsep matematis siswa yang mendapatkan 
pembelajaran konvensional. Mengingat karakteristik siswa yang sangat beragam, seorang guru 
hendaknya memperhatikan karakteristik siswa di kelasnya dalam memilih model pembelajaran yang 
akan diterapkan di kelas. Pembelajaran kooperatif tipe TSTS dapat digunakan sebagai salah satu 
alternatif dalam pembelajaran matematika untuk membantu siswa dalam memahami konsep 
matematika. 

 

KESIMPULAN  

Model pembelajaran yang tepat dapat berpengaruh terhadap kemampuan pemahaman konsep 

matematis siswa. Berdasarkan hasil analisis artikel terdapat 10 model pembelajaran yang berpengaruh 

terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis siswa, yaitu model pembelajaran problem based 

learning, model pembelajaran problem posing, model pembelajaran CORE (Connection, Organizing, 

Reflecting, Extending), model pembelajaran kooperatif think talk write, model pembelajaran connected 

mathematics project (CMP), model pembelajaran think pair share, model pembelajaran conceptual 

understanding procedures, model pembelajaran kontekstual, model pembelajaran contextual teaching and 

learning, dan model pembelajaran Two Stay Two Stray (TSTS). 
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ABSTRAK 

Etnomatematika adalah sebuah media yang dapat menghubungkan antara matematika formal yang ada di sekolah dengan budaya 
lokal yang ada di masyarakat setempat. Beberapa peserta didik menganggap bahwa matematika adalah pelajaran formal yang 
hanya ada di sekolah. Jika diteliti maka dapat diketahui bahwa tenyata terdapat keterkaitan matematika yang ada di sekolah 
dengan budaya lokal yang ada di sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Etnomatematika Terhadap Pendidikan 
Matematika Berbasis Budaya Lokal di Nusantara Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik 
pengumpulan data yaitu studi literatur. Pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara mengumpulkan, memeriksa 
informasi atau data tentang hasil penemuan yang berbeda dari buku, proposal, berbagai artikel dan jurnal yang berlaku. Data yang 
telah diperoleh, diteliti, dan dipusatkan di dalam dan luar secara efisien dan pada dasarnya kemudian diuraikan secara naratif. 
berdasarkan kajian studi literatur dapat disimpulkan bahwa Etnomatematika mampu membuat peseta didik tertarik atau senang 
mempelajari materi matematika berbasis budaya disamping itu etnomatematika secara langsung dapat menumbuhkan rasa cinta 
peserta didik terhadap budaya. 
 
Kata kunci: Etnomatematika, Matematika, Budaya Lokal, Peserta Didik 
 

 

PENDAHULUAN 

Kemajuan zaman membuat perkembangan teknologi semakin canggih, segala sesuatu yang 

dibutuhkan dapat dengan mudah diakses, informasi yang ada di internet dapat menyebar dengan cepat. Hal 

tersebut seringkali disebut dengan modernisasi yang mana  mempengaruhi dapat mempengaruhi kehidupan 

berbangsa yang salah satunya adalah mengikisnya nilai budaya luhur dari suatu bangsa karena pengaruh 

modernisasi yang terus menerus.  Dampak yang ditimbulkan dari hilangnya nilai budaya luhur saat ini dapat 

terlihat dari banyaknya kenakalan remaja, kekerasan, kegiatan yang kurang bermanfaat dan beberapa hal 

lainya yang dapat merugikan.  

Salah satu landasan karakter bangsa adalah budaya yang mana nilai-nilai budaya luhur haruslah 

diterapkan kepada generasi sejak masih dini sehingga dapat tertanam dengan baik dikemudian hari. Adapun 

menurut Rasyid dalam Wahyuni et al., (2013) bahwa pelestarian kebudayaan daerah dan pengembangan 

kebudayaan nasional melalui pendidikan baik pendidikan formal maupun nonformal, dengan mengaktifkan 

kembali segenap wadah dan kegiatan pendidikan. Pendidikan dan budaya adalah sesuatu yang tidak bisa 

dihindari dalam kehidupan sehari-hari, karena budaya merupakan kesatuan yang utuh dan menyeluruh, 

berlaku dalam suatu masyarakat dan pendidikan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap inidividu 

dalam masyarakat. Pendidikan dan budaya memiliki peran yang sangat penting dalam menumbuhkan dan 

mailto:roymanwijayacoy@gmail.com


Prosiding Galuh Mathematics National Conference (GAMMA NC) 2022 
ISBN: 978-623-95169-7-0 

 

 

198 

 

mengembangakan nilai luhur bangsa kita, yang berdampak pada pembentukan karakter yang didasarkan 

pada nilai budaya yang luhur.  

Menurut Fakhri Auliya (2019) Salah satu yang dapat menjembatani antara budaya dan pendidikan 

adalah etnomatematika. Etnomatematika adalah bentuk matematika yang dipengaruhi atau didasarkan 

budaya. Melalui penerapan etnomatematika dalam pendidikan khususnya pendidikan matematika 

diharapakan nantinya peserta didik dapat lebih memahami matematika, dan lebih memahami budaya 

mereka, dan nantinya para pendidik lebih mudah untuk menanamkan nilai budaya itu sendiri dalam diri 

peserta didik, sehingga nilai budaya yang merupakan bagian karakter bangsa tertanam sejak dini dalam diri 

peserta didik.  

Barton dalam Fajriyah (2018) menyatakan bahwa  etnomatematika  juga  dapat  dianggap  sebagai  

sebuah  program  yang  bertujuan  untuk mempelajari  bagaimana  siswa dapat  memahami,  

mengartikulasikan,  mengolah,  dan akhirnya  menggunakan  ide-ide  matematika,  konsep,  dan  praktik-

praktik  yang  dapat memecahkan  masalah  yang  berkaitan  dengan  aktivitas  sehari-hari  mereka. Disisi 

lain menurut D’Ambrosio mengatakan bahwa Tujuan  dari  etnomatematika  adalah  untuk mengakui  bahwa  

ada  cara-cara berbeda   dalam   melakukan   matematika   dengan   mempertimbangkan   pengetahuan 

matematika   akademik   yang   dikembangkan   oleh   berbagai   sektor   masyarakat   serta dengan   

mempertimbangkan   modus   yang   berbeda   dimana   budaya   yang   berbeda merundingkan    praktik    

matematika    mereka    (cara    mengelompokkan,    berhitung, mengukur,  merancang  bangunan  atau  alat,  

bermain  dan  lainnya) 

 

METODE PENELITIAN  

Jenis penelitian ini menggunakan metode Studi Literatur, menurut Danial dan Warsiah (2009:80) 

Studi Literatur merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku 

buku, majalah yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.  Adapun penelitian ini berusaha untuk 

menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau saat yang lampau. Artikel 

ini menyoroti tentang peran etnomatematika terhadap pendidikan yang ada di Indonesia. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 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 pada artikel atau jurnal yang berkenaan dengan Peran 

Etnomatematika Terhadap Pendidikan Matematika Berbasis Budaya Lokal Di Nusantara. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Matematika adalah sebuah mata pelajaran bersifat wajib yang harus dipelajari oleh Peserta Didik di 

sekolah sesuai dengan jenjangnya masing-masing mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Lanjutan 

Tingkat Atas (SLTA) bahkan sampai dengan Perguruan Tinggi. Hal tersebut mengindikasikan bahwasanya 

matematika adalah ilmu yang sangat bermanfaat dan sangat diperlukan oleh semua orang baik dalam 

pembelajaran di dalam akademik ataupun dalam kehidupan bermasyarakat. hanya saja dalam 

pelaksanaanya terkadang terdapat banyak kendala yang menyebabkan matematika sulit diterima oleh siswa, 
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adapun menurut Rusliah (2016) mengatakan bahwa adakalanya pelajaran matematika yang ada di sekolah 

sulit dipahami oleh para siswa karena proses belajar matematika cenderung formal dan kaku serta kurang 

menyenangkan.Dewasa kini matematika tidak hanya dipandang sebagai sebuah mata pelajaran yang hanya 

ada di dalam ruangan kelas saja akan tetapi banyak juga konsep-konsep matematika yang dapat kita temui 

di dalam sebuah lingkungan tertentu salah satunya adalah dalam lingkungan Budaya ataupun adat istiadat. 

Rusliah (2016) berpendapat bahwasanya etnomatematika merupakan sebuah media pendekatan yang 

dapat menghubungkan realitas hubungan antara suatu budaya atau lingkungan dengan suatu pembelajaran 

di sekolah. 

 Adapun Etnomatematika terdiri dari dua suku kata yaitu etno dan matematika yang tentunya kedua 

kata tersebut memiliki makna masing-masing. etno memiliki arti gambaran yang mencerminkan sebuah 

identitas sekelompok orang yang memiliki sebuah pandangan yang sama tentang adat istiadat serta budaya 

yang ada di suatu wilayah termasuk di dalamnya adalah keyakinan, bahasa, pakaian, makanan, kebiasaan 

atau tradisi, nilai dan norma, serta hal-hal lainya. Sedangkan kata yang kedua 2 adalah matematika memiliki 

arti disiplin ilmu yang luas diantaranya terdiri dari aritmatika, membilang, mengurutkan, menyimpulkan, 

mengklasifikasikan dan modeling. Sehingga dengan demikian kita memiliki pandangan bahwa 

etnomatematika merupakan sebuah jembatan atau media untuk menghubungkan antara suatu budaya 

dengan matematika yang di sisi lain menjadi media yang dapat digunakan dalam memahami bagaimana 

keterkaitan matematika dalam sebuah budaya yang ada di masyarakat (D’Ambrosio dalam Marsigit et al., 

2014).  

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang mengkaji tentang 

etnomatematika adapun beberapa peran etnomatetamtika diantaranya adalah : 

Etnomatematika Membangun Karakter Siswa yang Cinta dengan Budaya Bangsa 

Wahyuni et al., (2013) dalam artikelnya yang berjudul Peran Etnomatematika Dalam Membangun 

Karakter Bangsa di dalamnya menjelaskan bahwa Penerapan etnomatematika sebagai salah satu 

pendekatan pembelajaran matematika dapat dijadikan sebagai wadah untuk mengembangkan karakter 

bangsa dalam pendidikan. Etnomatematika yang menggabungkan matematika dengan budaya akan 

memiliki fungsi ganda jika diterapkan dalam pembelajaran, selain untuk membuat siswa lebih mudah untuk 

memahami materi pelajaran juga dapat mengkaji nilai-nilai yang terkandung dalam budaya mereka. 

Etnomatematika tidak hanya dilihat sebagai suatu kumpulan definisi, teorema, ataupun aksioma, akan tetapi 

di dalam etnomatematika matematika digabungkan dengan unsur-unsur budaya lokal yang mempengaruhi 

pola pikir masyarakat setempat. Guru dapat menyampaikan dan menekankan betapa pentingnya nilai 

budaya-budaya tersebut. Sehingga nantinya diharapakan siswa tidak hanya mengerti matematika tetapi lebih 

menghargai budaya-budaya mereka dan dapat mengambil nilai-nilai yang ada didalamnya yang berimbas 

pada pembentukan karakter bangsa. Penekanan pada nilai-nilai budaya ini sangat penting untuk dilakukan 

oleh guru. Penekanan yang dimaksud adalah bagaiamana nilai-nilai budaya ini dapat dibiasakan dalam 

pembelajaran sehingga siswa akan menjadi terbiasa dalam menerapakan nilai-nilai budaya tersebut. 

Etnomatematika mampu meningkatkan literasi Matematika siswa 

 literasi matematika merupakan kemampuan seseorang untuk merumuskan, mengunakan dan 

menginterpretasikan matematika dalam berbagai konteks pemecahan masalah kehidupan sehari-hari secara 
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efektif. Hal ini akan mendorong seseorang untuk peka dan paham 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. Secara sederhana matematisasi dapat dimaknai sebagai proses penerjemahan dan pemecahan 

masalah sehari-hari. Masalah sehari-hari direpresentasikan kedalam masalah matematis untuk kemudian di 

selesaikan. Proses penyelesaian masalah ini melibatkan segenap objek dalam matematika. Setelah 

diperoleh solusi, solusi tersebut ditafsirkan kedalam konteks atau situasi nyata. Proses yang demikian 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 (Fajriyah, 2018). 

Etnomatematika mampu meningkatkan Kemampuan Pemahaman Matematika siswa 

Menurut Hendriana (2017) pemahaman matematis merupakan satu kompetensi dasar dalam 

matematika yang meliputi: kemampuan menyerap suatu materi, mengingat rumus dan konsep matemtika 

serta menerapkannya dalam kasus sederhana atau dalam kasus serupa, memperkirakan kebenaran suatu 

pernyataan, dan menerapkan rumus dalam teorema penyelesaian masalah. 

Menurut Sarwoedi et al., (2018) menyatakan bahwa Sesuatu yang tidak disukai akan berdampak negatif 

terhadap suatu hal. Begitu juga dengan siswa yang tidak menyukai pelajaran matematika akan memiliki sikap 

yang acuh bahkan tidak sama sekali mau belajar matematika. Kemungkinan besar dikarenakan penyebab 

utamanya adalah siswa kurang percaya diri dan tidak termotivasi untuk belajar matematika karena mereka 

merasa tidak memiliki kemampuan dalam memahami matematika. Selain materi yang di anggap sulit 

mengkin permasalahan-permasalahan yang di sajikan oleh guru juga sangat asing bagi mereka. Dengan 

menerapkan etnomatematika dalam proses pembelajaran matemtika, dapat meningkatkan kemampuan 

pemahaman siswa menjadi lebih baih dan meningkat dari sebelum diterapkannya etnomatematika dalam 

proses pembelajaran.  

Penelitian Rusliah (2016) tentang etnomatematika, mendapatkan hasil bahwa pendekatan etnomatematika 

dalam permainan tradisonal anak “ingkek-ingkek” berhasil membawa materi matematika yaitu materi 

pengenalan angka, bangun datar dan probabilitas kedalam dunia keseharian anak yang menyenangkan, 

serta sesuai kehidupan sosial budaya di wilayah kerapatan adat Koto Tengah Kota Sungai Penuh Propinsi 

Jambi. 

Etnomatematika mampu meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika siswa 

Pratiwi (2013) menyatakan bahwa masalah matematika berkaitan dengan persoalan atau tantangan 

yang dihadapkan kepada seorang individu atau suatu kelompok yang mana individu atau kelompok tersebut 

tidak dapat menyelesaikan tantangan tersebut secara langsung melalui prosedur biasa sehingga mereka 

harus memiliki kesiapan mental maupun pengetahuan untuk memperoleh solusi dari masalah yang diberikan 

melalui berbagai strategi yang bisa digunakan untuk mendekatkan peserta didik kepada solusi yang 

diharapkan. Masalah matematika menurut Sari (2020) yaitu masalah yang disajikan dalam bentuk soal tidak 

rutin yang berupa soal cerita, penggambaran penomena atau kejadian, ilustri gambar atau teka-teki. Adapun 
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Saputro et al., (2020) melakukan penelitian Keefektifan Model Problem Based Learning Berbasis 

Etnomatematika Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa SMP dan hasil dari 

penelitian tersebut memperlihatkan bahwa kemampuan pemeahan masalah siswa lebih baik ketika 

menggunakan pembelajaran Problem Based Learning berbasis etnomatematik dari pada murid yang 

menggunakan pembelajaran konvensional.  

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa peran etnomatematika dalam 

mendukung pendidikan matematika adalah bahwa etnomatematika memfasilitasi siswa untuk mampu 

mengkonstruksi konsep matematika sebagai bagian dari pembelajaran, berdasarkan pengetahuan siswa 

tentang lingkungan sosial budaya mereka. Selain itu, etnomatematika menyediakan lingkungan 

pembelajaran yang menciptakan motivasi yang baik dan lebih menyenangkan sehingga siswa memiliki minat 

yang besar dalam mengikuti pembelajaran matematika yang diharapkan dapat mempengaruhi kemampuan 

matematika mereka.  
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ABSTRAK 

Matematika merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang memiliki ciri dan karakteristik tertentu salah satu ciri dari matematika 

yaitu objeknya bersifat abstrak. Habits of mind merupakan sebagai sekelompok sikap, nilai dan keterampilan yang dilakukan 

secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan yang melekat pada diri dalam menyelesaikan permasalahan yang tidak cepat 

diketahui solusinya. Kemampuan literasi merupakan kemampuan individu siswa untuk merumuskan, menerapkan, dan 

menafsirkan matematika pada berbagai konteks di dunia nyata. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui habits of mind 

dalam kemampuan literasi matematis siswa. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) atau sering 

disebut juga sebagai kajian literature (literature review). Adapun pengumpulan data pada penelitian ini yaitu mengumpulkan data 

dari berbagai sumber yang relevan seperti jurnal, skripsi, tesis dan artikel yang dipublikasi dalam jurnal ilmiah. Menurut ka jian 

beberapa artikel dapat disimpulkan bahwa habits of mind sangat berpengaruh dalam kemampuan literasi matematis. 

 

Kata Kunci:  Habits of Mind, Kemampuan Literasi, Matematika  

 

PENDAHULUAN 

UU Sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003 tentang pengertian pendidikan, pendidikan adalah 

usaha sadar dan berencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk mewakili kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat bangsa dan Negara.  

Matematika merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang memiliki ciri dan karakteristik tertentu 

salah satu ciri dari matematika yaitu objeknya bersifat abstrak. Sedangkan menurut Zakiah (2017) bahwa 

Matematika sebagai salah satu disiplin ilmu yang mempunyai peranan penting dalam mengembangkan 

kemampuan peserta didik termasuk kemampuan berpikirnya. Matematika sering dianggap sulit oleh siswa 

Karena tingkat kebiasaan berpikirnya rendah. Salah satu kebiasaan positif yang dimiliki oleh siswa adalah 

kebiasaan untuk berpikir cerdas. Kebiasaan cerdas atau sering disebut dengan istilah habits of mind ternyata 

membantu siswa untuk meningkatkan keterampilan berpikir siswa dalam menyelesaikan masalah 

matematika. 

Qadarsih (2017) Habits of mind merupakan puncak kecerdasan individu , selain itu juga kebiasaan berpikir  

merupakan indikator dari kemampuan akademik yang berkaitan dengan kesuksesan. Tahap awal dari indikator 

kemampuan akademik adalah dikuasai konsep pelajaran oleh peserta didik. Sehingga kebiasaan pikiran memiliki 

pengaruh langsung terhadap penguasaan konsep matematika. Untuk meningkatkan kebiasaan berpikir siswa perlu 

mengembangkan lima kompetensi dalam pembelajaran matematika yang dikemukakan oleh NCTM melalui 

kemampuan literasi.  

Zyngier (dalam Fatwa & Septian, 2019) Literasi matematis didefinisikan sebagai kemampuan seseorang 

individu merumuskan, menggunakan dan menafsirkan matematika dalam berbagai konteks, termasuk 
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kemampuan melakukan penalaran secara matematis dan menggunakan konsep, prosedur, fakta, sebagai alat 

untuk mendeskripsikan, menerangkan dan memprediksi suatu fenomena atau kejadian .  

Rosalina et al. (2019) Literasi matematis adalah kemampuan seseorang untuk menalar, merepresentasi, 

mengomunikasi, dan memecahkan masalah matematika yang dapat digunakan secara efektif untuk kehidupannya. 

Artinya, seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan literasi matematis jika orang tersebut dapat 

mengaplikasikan pengetahuan serta keterampilan matematisnya dalam menyelesaikan suatu permasalahan. 

Rosalina et al.,(dalam Mahdiansya & Rahmawati, 2014 )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.  

Berdasarkan hal tersebut peneliti terdorong untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui habits of mind dalam kemampuan literasi matematis siswa dengan mengkaji hasil penelitian 

yang dilakukan peneliti di Indonesia. 

 

METODE PENELITIAN  

 Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) atau sering disebut juga 

sebagai kajian literature (literature review). Penelitian kepustakaan merupakan suatu jenis penelitian yang 

digunakan dalam pengumpulan informasi dan data secara mendalam melalui berbagai literatur, buku, 

catatan, majalah, referensi lainnya, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan, untuk mendapatkan 

jawaban dan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti (Yaniawati, 2020). Adapun pengumpulan 

data pada penelitian ini yaitu mengumpulkan data dari berbagai sumber yang relevan seperti jurnal, skripsi, 

tesis dan artikel yang dipublikasi dalam jurnal ilmiah. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Habits of Mind (Kebiasaan Berpikir)  

Aringga et al., (2020) Kebiasaan berpikir merupakan kemampuan berprilaku cerdas yang 

dibutuhkan siswa untuk menyelesaikan masalah kompleks yang akan menghasilkan paham 

pemikiran yang baru.  

Menurut syah (dalam Aringga et al., 2020) Habits of mind merupakan pengalaman siswa dalam 

proses belajar, kebiasaan kebiasaannya akan tampak berubah, kebiasaan belajar timbul karena 

proses penyusutan kecenderungan respons dengan menggunakan stimulasi yang berulangulang. 

Oleh karena itu siswa yang belajar di sekolah akan memiliki kebiasan tertentu sebagai hasil dari 

proses pembelajarannya disekolah. 

Habits of Mind memfokuskan perhatian pada proses yang melibatkan strategi berpikir siswa 

sehingga terjadi belajar yang efektif (Moma & Dahiana, 2018). 

Costa & Callick (2012) mengemukakan bahwa kebiasaan berpikir cerdas merupakan tujuan 

akademik, tetapi juga dapat digunakan dalam memecahkan masalah dalam kehidupan sehari hari. 

Costa dan Kellick (2000) menyajikan enam belas karakteristik kebiasaan berpikir (habits of mind) (a) 
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ketekunan; (b) menyelesaikan masalah dengan hati-hati; (c) berempati kepada sesama; (d) berpikir 

fleksibel; (e) metakognisi; (f) ketelitian; (g) bertanya dan merespon dengan aktif; (h) menerapkan 

pengetahuan masa lalu ke situasi baru; (i) berpikir dan berkomunikasi dengan tepat dan jelas; (j) 

memanfaatkan indra; (k) berkarya, berimajinasi, dan berinovasi, (l) bersemangat dalam merespon, 

(m) berani menghadapi resiko, (n) humoris, (o) merasa saling bergantung dan membutuhkan; (p) 

belajar berkelanjutan . Jika dikaji lebih khusus dalam konteks matematika, terdapat lima kebiasaan 

berpikir dalam memecahkan permasalahan matematis. Sebagaimana yang diungkapkan oleh 

Millman dan Jacobbe (2008) kelima kebiasaan berpikir matematis tersebut, yaitu: (1) menyelidiki 

gagasan-gagasan matematis; (2) merefleksi ketepatan prosedur dan penyelesaian permasalahan 

matematis; (3) mengidentifikasi ketepatan prosedur dalam memecahkan masalah matematis; (4) 

menggeneralisasi aktivitas matematika yang sudah dilaksanakan; (5) mengembangkan contoh dan 

pertanyaan. 

2. Kemampuan Literasi Matematis  

Literasi matematika merupakan kemampuan individu untuk merumuskan, menerapkan, dan 

menafsirkan matematika dalam berbagai konteks, termasuk kemampuan melakukan penalaran 

secara matematis dan menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika, untuk 

mendeskripsikan, menjelaskan, dan memprediksi suatu fenomena atau kejadian (Utami et al., 2020). 

Kern (dalam Wardono, 2018) mendefinisikan istilah literasi secara komprehensif sebagai 

berikut: “Literasi adalah penggunaan praktik yang secara sosial, historis, dan budaya untuk 

menciptakan dan menafsirkan makna melalui teks. Ini memerlukan setidaknya kesadaran diam-diam 

tentang hubungan antara konvensi tekstual dan konteks penggunaannya dan, idealnya, kemampuan 

untuk merefleksikan secara kritis hubungan tersebut. Karena peka terhadap tujuan, literasi bersifat 

dinamis, tidak statis dan bervariasi di seluruh dan di dalam komunitas dan budaya wacana. Ini 

mengacu pada berbagai kemampuan kognitif, pada pengetahuan tentang bahasa tertulis dan lisan, 

pada pengetahuan tentang genre, dan pada pengetahuan budaya”. 

Pengertian lain literasi matematika, sebagaimana dikutip dalam laporan PISA 2012, adalah 

kemampuan individu untuk merumuskan, menerapkan, dan menafsirkan matematika dalam 

berbagai konteks. Kemampuan ini mencakup penalaran matematis dan kemampuan menggunakan 

konsep-konsep matematika, prosedur, fakta dan fungsi matematika untuk menggambarkan, 

menjelaskan dan memprediksi suatu fenomena (OECD, 2013) 

Kemampuan literasi matematika adalah kemampuan dalam pemahaman konsep (conceptual 

understanding), pemecahan masalah (problem solving), penalaran dan pembuktian (reasoning and 

proof), komunikasi (communication), koneksi (connection), representasi (representation) 

pengetahuan matematika (Makhmudah, 2018).  

Definisi formal literasi matematika menurut PISA 2015 yaitu:  

“Mathematical literacy is defined as students’ 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 in recognising the role that mathematics plays in the 
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world and to make the well-founded judgements and decisions needed by constructive, 

engaged and reflective citizens”(OECD, 2016) 

Berdasarkan definisi tersebut, literasi matematika adalah kemampuan siswa untuk 

merumuskan, menggunakan dan menginterpretasi matematika dalam berbagai konteks. Hal ini 

mencakup penalaran matematika dan menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat matematis 

untuk menggambarkan, menjelaskan dan memprediksi fenomena. Hal ini membantu seseorang 

dalam mengenal peran matematika dalam kehidupan dan membuat penilaian dan keputusan secara 

rasional dan logis yang dibutuhkan oleh warga negara yang konstruktif, terlibat aktif dan reflektif. 

Menurut PISA literasi matematika terdiri dari 6 level, dari setiap level kemampuan literasi 

berbeda-beda  yang harus dimiliki oleh siswa. Indikator kemampuan literasi matematis disajikan 

dalam Tabel 1.  

 

Tabel 1. Indikator Kemampuan Literasi 

Level Indikator  

Level 1  

 

Menjawab pertanyaan dengan konteks yang diketahui dan semua informasi 

yang relevan dari pertanyaan yang jelas. Mengumpulkan informasi dan 

melakukan cara-cara penyelesaian sesuai dengan perintah yang jelas. 

Level 2  Menginterpretasikan, mengenali situasi, dan menggunakan rumus dalam 

menyelesaikan masalah. 

Level 3 Melaksanakan prosedur dengan baik dan memilih serta menerapkan strategi 

pemecahan masalah yang sederhana. Menginterpretasikan serta 

merepresentasikan situasi. 

Level 4 Bekerja secara efektif dengan model dalam situasi konkret tetapi kompleks 

dan merepresentasikan informasi yang berbeda serta menghubungkannya 

dengan situasi nyata. 

Level 5 Bekerja dengan model untuk situasi yang kompleks dan memilih serta 

menerapkan strategi dalam memecahkan masalah yang rumit. 

Level 6  Membuat generalisasi dan menggunakan penalaran matematik dalam 

menyelesaiakan masalah serta mengkomunikasikannya, 

Sumber : (Purwasih et al., 2018) 

 

PISA juga mengungkapkan terdapat 3 aspek penting mengenai literasi matematika yaitu: 1) 

Merumuskan situasi secara matematika, 2) Menggunakan konsep, fakta, prosedur, dan penalaran 

matematika, 3) Menafsirkan, menerapkan dan mengevaluasi hasil matematika. 

Adapun menurut Utami et al., (2020) indikator  kemampuan lietarasI matematika yaitu: 1) 

Merumuskan masalah nyata dalam pemecahan masalah, 2) Menggunakan matematika dalam 

pemecahan masalah, 3) Menafsirkan solusi dalam pemecahan masalah, 4) Mengevaluasi solusi 

dalam pemecahan masalah. 
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3. Aspek Kognitif   

Berdasarkan teori yang diungkapkan oleh Piaget, beberapa penulis mendefinisikan kognisi 

dengan penuturan yang berbeda-beda, namun pada dasarnya sama, yaitu aktivitas mental dalam 

mengenal dan mengetahui tentang dunia. Istilah kognitif menurut Chaplin adalah salah satu wilayah 

atau domain/ranah psikologis manusia yang meliputi perilaku mental yang berhubungan dengan 

pemahaman, pertimbangan, pengolahan informasi, pemecahan masalah, kesengajaan, dan 

keyakinan. Perkembangan kognitif merupakan pertumbuhan berfikir logis dari masa bayi hingga 

dewasa, menurut Piaget (dalam Ibda, 2015) perkembangan yang berlangsung melalui empat tahap, 

yaitu: 

a. Tahap sensori-motor  (0-1,5 tahun)  

Pada tahap ini, mulai dari lahir hingga berusia dua tahun, bayi belajar tentang diri mereka 

sendiri dan dunia mereka melalui indera mereka yang sedang berkembang. Selain itu, pada 

tahap ini anak hanya mampu melakukan pengenalan lingkungan dengan melalui alat 

drianya dan pergerakannya. Keadaan ini merupakan dasar bagi perkembangan kognitif 

selanjutnya, aktivitas sensorimotor terbentuk melalui proses penyesuaian struktur fisik 

sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan. 

 

b. Tahap pra-operasional (1,5-6 tahun) 

Pada tahap ini, anak telah menunjukkan aktivitas kognitif dalam berbagai hal diluar dirinya. 

Anak sudah dapat memahami realitas di lingkungan dengan menggunakan simbol.  

c. Tahap operasional konkrit (6-12 tahun) 

Pada tahap ini, anak sudah bisa menggunakan pemikiran logika atau operasi, tetapi hanya 

untuk objek fisik yang ada saat ini. Pada tahap ini, anak telah hilang kecenderungan 

terhadap animism dan articialisme. Egosentrisnya berkurang dan kemampuannya dalam 

tugas-tugas konservasi menjadi lebih baik. Namun, tanpa objek fisik di hadapan mereka, 

anak-anak pada tahap operasional kongkrit masih mengalami kesulitan besar dalam 

menyelesaikan tugas-tugas logika. 

d. Tahap operasional formal  

Pada umur 12 tahun keatas, timbul periode operasi baru. Periode ini anak dapat 

menggunakan operasi-operasi konkritnya untuk membentuk operasi yang lebih kompleks. 

Peningkatan anak pada tahap ini yaitu anak tidak perlu berpikir dengan pertolongan benda 

atau peristiwa konkrit, ia mempunyai kemampuan untuk berpikir abstrak. Anak sudah 

mampu memahami bentuk argumen dan tidak dibingungkan oleh sisi argumen dan karena 

itu disebut operasional formal. 

Secara psikologis, menurut Piaget masa remaja merupakan masa dimana individu bersinergi 

dengan masyarakat dewasa, dimana anak tidak lagi merasa di bawah level orang dewasa tetapi 

dalam tingkatan yang sama, setidaknya dalam masalah hak. Peserta didik SMP memasuki tahap 

operasional formal. Meskipun berdasarkan tahapan Piaget, berdasarkan usia, pada usia SMP 
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seharusnya siswa sudah memasuki tahap operasi formal dimana siswa tersebut harus mulai bisa 

berpikir secara abstrak dengan menggunakan kebiasaan berpikirnya(habits of mind). 

 

4. Peranan Habits of Mind untuk Mendukung Berkembangnya Kemampuan Literasi Matematis  

Peran Habits of mind terhadap kemampuan literasi matematis sudah pernah diteliti oleh 

beberapa peneliti, diantaranya:  

No Judul Hasil Sumber 

1 Faktor Mathematical 

Habits Of Mind dan 

Kemampuan Literasi 

Matematis Siswa 

SMP di Kabupaten 

Bandung Barat 

adanya hubungan yang signifikan 

antara mathematical habits of mind 

terhadap kemampuan literasi matematis 

siswa SMP di Kabupaten Bandung 

Barat, dengan pengaruh mathematical 

habits of mind terhadap kemampuan 

literasi matematis siswa sebesar 39,8 % 

dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain 

yang tidak diukur dalam penelitian ini. 

Memiliki mathematical habits of mind 

yang tinggi dalam diri siswa, akan 

memberikan peningkatan kemampuan 

literasi matematis yang baik. 

Jurnal 

Mercumatika : 

Jurnal Penelitian 

Matematika dan 

Pendidikan 

Matematika 

ISSN: 2548-

1819, Vol. 2, No 

2, April 2018, pp. 

51-58 

2 Analisis Kemampuan 

Literasi Matematik 

dan Mathematical 

Habits of Mind Siswa 

SMP pada Materi 

Bangun Ruang Sisi 

Datar 

Kemampuan literasi matematik siswa 

SMP pada level 3 termasuk kedalam 

kategori sedang, Sedangkan level 4 

termasuk kedalam kategori rendah dan 

Mathematical habits of mind siswa 

termasuk kedalam kategori kuat 

Jurnal Numeracy 

Vol. 5, No1, April 

2018 

3 Kontribusi Habits of 

Mind terhadap 

Kemampuan Literasi 

Matematis Siswa 

pada Materi Geometri 

Habits of mind memiliki pengaruh yang 

positif terhadap kemampuan literasi 

matematis siswa dalam memecahkan 

permasalahan bangun ruang sisi datar. 

Besarnya kontribusi adalah 43,5% 

sementara sebesar 56,7% dikontribusi 

oleh faktor lain yang tidak diukur dalam 

penelitiannya 

Jurnal 

Pendidikan 

Matematika Vol 

2 No 2 (2019) 

4 Pengaruh Kebiasaan 

Pikiran (Habits of 

Mind) terhadap 

Terdapat pengaruh yang signifikan 

Kebiasaan pikiran terhadap 

Penguasaan Konsep Matematika. 

Kontribusi Kebiasaan pikiran terhadap 

Jurnal SAP Vol. 

2 No. 2 

Desember 2017 
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Penguasaan Konsep 

Matematika 

Penguasaan Konsep Matematika siswa 

SMP dengan sumbangan sebesar 

26,67 %. 

5 Pengaruh Habits of 

Mind 

terhadap 

Kemampuan 

Generalisasi 

Matematis 

Habits of mind berpengaruh positif 

terhadap kemampuan generalisasi 

matematis siswa dengan pengaruh 

sebesar 42,5% sedangkan 57,5 % 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 

diukur dalam penelitiannya. 

JPPM Vol. 11 

No. 2 (2018) 

 

 Beberapa ahli juga menyimpulkan bahwa adanya keterkaitan antara habits of mind dengan 

kemampuan literasi matematis. Driscoll (1999) menemukan bahwa, keberhasilan dalam 

menyelesaikan permasalahan matematis ternyata dapat didukung oleh kebiasaan berpikir cerdas 

(habits of mind). Aristoteles dalam (Miliyawati, 2014) bahwa kesuksesan individu sangat ditentukan 

oleh kebiasaan-kebiasaan yang dilakukannya. Kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus 

akan semakin kuat dan menetap pada diri individu sehingga sulit diubah. Dalam hal ini kebiasaan 

tersebut telah membudaya pada diri individu. 

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa habits of mind memiliki pengaruh yang 

positif terhadap kemampuan literasi matematis. jika dalam diri siswa Memiliki mathematical habits of 

mind yang tinggi, maka akan memberikan peningkatan kemampuan literasi matematis yang baik. 

Selain itu , habits of mind memiliki pengaruh yang signifikan dalam keberhasilan menyelesaikan 

permasalahan matematis serta untuk mengembangkan habits of mind dalam kemampuan literasi 

matematis siswa SMP bisa mengikuti tahap perkembangan aspek kognitif menurut teori Piaget. 
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ABSTRAK 
Matematika adalah ratunya ilmu, matematika di pelajari sejak bangku SD bahkan sampai di bangku perkuliahan. Kemampuan 
literasi matematis adalah salah satu kemampuan matematika dimana siswa dapat merumuskan, menerapkan dan menafsirkan 
matematika pada konteks dunia nyata. PISA (Programme for Internatioal Student Assessment) adalah studi Internasional yang 
dilaksanakan oleh OECD, tujuan dari PISA ini adalah meneliti secara rutin kemampuan anak pada usia 15 tahun dalam beberapa 
bidang yaitu membaca (reading literacy), matematika (mathematics literacy) dan IPA (science literacy). Kemampuan literasi 
matematis siswa dilihat dari hasil PISA tidak stabil, pada tahun 2018 mengalami penurunan. Oleh karena itu, penelitian ini 
dilakukan untuk mengetahui tantangan dan hambatan siswa dalam menyelesaikan soal PISA. Jenis penelitian yang digunakan 
adalah studi literatur. Pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah mengumpulkan dari berbagai sumber seperti 
jurnal, artikel yang dipublikasi dalam jurnal ilmiah. 
 
Kata Kunci : Kemampuan literasi matematis, Hambatan, Tantangan, dan PISA 
 
 

PENDAHULUAN 
Belajar adalah sesuatu yang sering di dengar, bahkan di agama islam sendiri belajar itu adalah suatu 

kewajiban seseorang semenjak lahir bahkan sampai ke liang lahat. Pendidikan berfungsi sebagai 
pembentukkan karakter bukan hanya transfer of knowladge saja, selaras dengan Undang Undang No. 20 
Tahun 2003 bahwasannya pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berekembangnya 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 bertanggungjawab.  

Berkembangnya potensi peserta didik, hal ini memiliki makna bahwasannya potensi setiap orang harus 
berkembang lewat dunia pendidikan baik itu potensi hard skills ataupun soft skills, yang mana potensi itu 
akan membuat manusia berkembang dan mencapai tujuan dari pendidikan itu sendiri. 

Menurut Dinni (2018) kemampuan literasi matematis merupakan kecakapan siswa untuk 
memformulasikan, menggunakan, serta menjelaskan matematika dalam kehidupan sehari-hari dalam 
(Ridzkiyah & Effendi, 2021). 

Hasil Tes PISA utamanya pada bidang matematika (mathematics literacy), Pada tahun 2003 skor nya 
adalah 360, kemudian ditahun 2006 mengalami peningkatan 31 skor yakni 391. Pada tahun 2009 mengalami 
penurunan 20 skor yakni 371. Pada tahun 2012 mengalami peningkatan 4 skor yakni 375. Pada tahun 2015 
mengalami penaikan menjadi 386 dan di tahun 2018 kembali mengalami penurunan menjadi 379.  

Berdasarkan hal tersebut peneliti terdorong untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk 
mengetahui hambatan dan tantangan dalam menyelesaikan soal PISA dalam konteks kemampuan literasi 
yang di teliti oleh peneliti sebelumnya. 
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METODE PENELITIAN 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian kajian literature (literature review). Kajian pustaka merupakan 

sekumpulan penjelasan dari berbagai ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai panduan dan informasi 
dalam melakukan penelitian. Kajian Literatur atau kajian pustaka berisi deskripsi mengenai bidang atau topik 
tertentu menurut . Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang relevan dari berbagai 
sumber seperti jurnal, artikel yang dipublikasi dalam jurnal ilmiah.dalam jurnal ilmiah. 
HASIL DAN PEMBAHASANAN 
A. Kemampuan Literasi Matematis 

Pada bidang matematika terdapat istilah hard skills matematis menurut Hendriana dalam Darwanto 
(2019:23) diantaranya adalah sebagai berikut: 1) kemampuan pemahaman matematis; 2) kemampuan 
penalaran matematis; 3) kemampuan pemecahan masalah matematis; 4) kemampuan komunikasi 
matematis; 5) kemampuan koneksi matematis; 6) kemampuan berpikir logis matematis; 7) kemampuan 
berpikir kritis matematis; dan 8) kemampuan berpikir kreatif matematis. Pada penelitian ini akan berfokus 
pada kemampuan litearasi matematis. 

Kemampuan literasi matematis adalah salah satu kemampuan tingkat tinggi. Literasi berasal dari 
bahasa Inggris yakni ‘literacy’, yang menggandung makna kemampuan untuk membaca dan menulis. Literasi 
matematis membantu siswa memahami kegunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari dan mampu 
membuat keputusan-keputusan seacara tepat (Sutrisno & Adirakasiwi, 2019). Sementara Wardani & Rumiati 
(2011) menjelaskan bahwa 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 atau kejadian dalam (Noviana & Murtiyasa, 2020).  

Literasi matematis menurut Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) 
merupakan kemampuan seseorang untuk merumuskan, menerapkan dan menafsirkan matematika dalam 
berbagai konteks, termasuk kemampuan melakukan penalaran secara matematis, menggunakan konsep, 
prosedur, fakta dan alat bantu matematika untuk mendeskripsikan suatu fenomena atau kejadian dalam 
(Madensi Selan & Farida Daniel, 2020) 

Ada juga yang berpendapat bahwa literasi matematika adalah kemampuan seseorang dalam 
merumuskan situasi secara matematis, menalar, dan memecahkan masalah dalam berbagai konteks 
(Noviana & Murtiyasa, 2020). Seseorang yang mampu menggunakan matematika dalam kehidupan sehari-
hari disebut literate (melek) matematika. Dia akan lebih cenderung pada bagaimana cara menyelesaikan 
pemecahan masalah sehari-hari menggunakan matematika, sehingga tidak hanya sekedar paham tentang 
matematika (Masjaya dan Wardono, 2018) dalam (Fadillah Fiqih dan Rahman Dadang., 2021). Sementarra 
menurut Dinni (2018) kemampuan literasi matematis merupakan kecakapan siswa untuk memformulasikan, 
menggunakan, serta menjelaskan matematika dalam kehidupan sehari-hari dalam (Ridzkiyah & Effendi, 
2021). 

Sehingga dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwasannya literasi matematis adalah 
kemampuan matematika siswa dalam merumuskan, menerapkan serta menafsirkan matematika dalam 
berbagai konteks kehidupan sehari-hari. 
B. PISA (Program for Internasional Student Assessment)\ 

PISA (Program for Internasional Student Assessment) adalah salah satu asesmen Internasional yang 
menilai kemampuan literasi matematis siswa. PISA dilaksanakan setiap tiga tahun sekali mulai dari tahun 
2000 sampai sekarang sedang tahun ini masih pada tahap perencanaan pelaksanaan. Hal-hal yang dinilai 
oleh PISA ada tiga bidang yakni membaca (reading literacy), matematika (mathematics literacy) dan IPA 
(science literacy.  



Prosiding Galuh Mathematics National Conference (GAMMA NC) 2022 
ISBN: 978-623-95169-7-0 

 

 

213 

 

Kurikulum di Indonesia sering sekali mengalami perubahan mulai dari hal ini juga dipengaruhi dari 
keikutsertaan Indonesia pada program PISA (Program for Internasional Student Assessment). Maka dapat 
dikatakan bahwa PISA ini sangatlah penting karena PISA salah satu alat yang digunakan dalam 
perkembangan kurikulum di Indonesia, PISA juga menujukkan bagaimana perkembangan pendidikan di 
Indonesia di banding negara lain. 

Hasil Tes PISA utamanya pada bidang matematika (mathematics literacy), Pada tahun 2003 skor nya 
adalah 360, kemudian ditahun 2006 mengalami peningkatan 31 skor yakni 391. Pada tahun 2009 mengalami 
penurunan 20 skor yakni 371. Pada tahun 2012 mengalami peningkatan 4 skor yakni 375. Pada tahun 2015 
mengalami penaikan menjadi 386 dan di tahun 2018 kembali mengalami penurunan menjadi 379.  

Rendahnya hasil PISA disebabkan oleh bebearapa fakgor. Menurut Purnomo dan Dafik salah satu 
faktor penyebabnya adalah siswa Indonesia pada umumnya kurang terlatih dalam menyelesaikan soal-soal 
dengan karakteristik seperti soal-soal PISA dalam (Mansur, 2018).  
C. Teori Belajar tentang perkembangan aspek kognitif siswa SMP 

Kognitif   menurut Chaplin dalam (Bakara et al., 2015)  adalah   salah   satu   wilayah   atau domain/ranah    
psikologis    manusia    yang meliputi perilaku mental yang berhubungan dengan pemahaman, pertimbangan, 
pengolahan  informasi,  pemecahan  masalah, kesengajaan, dan keyakinan. Perkembangan kognitif menurut 
Piaget adalah kemampuan untuk merepresentasikan dan melakukan operasi logis dalam representasi 
konsep yang berdasar pada kenyataan dalam (Mauliya, 2019). proses belajar menurut piaget dalam 
(Mauliya, 2019) berlangsung dalam tiga tahapan yakni: Asimilasi, Akomodasi dan Equilibrasi. Perkembangan 
kognitif dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu kedewasaan, pengalaman fisik, pengalaman logiko matematik, 
transmisi sosial, dan proses ekuilibrasi (Dahar, 2011) dalam (Mauliya, 2019). 
D. Hambatan Menyelesaikan Soal PISA 

Hambatan menurut KBBI adalah rintangan, dimana pada penelitian ini akan fokus pada hambatan siswa 
dalam meyelesaikan soal PISA. Hambatan siswa dalam menyelesaikan soal PISA pada penelitian (Fatimah 
et al., 2019) diantaranya adalah : 1) Tidak memahami soal: sehingga siswa kesuliatan untuk melakukan 
pengerjaan soal matematika, 2) Tidak memeriksa kesimpulan: sehingga terdapat siswa yang memahami 
konsep matematika dan mengerjakan prosedurnya dengan benar akan tetapi pada tahap kesimpulan 
terdapat kesalahan.  

Selaras dengan penelitian (Haji et al., 2019) bahwa kesulitan yang dialami siswa dalam menyelesaikan 
soal PISA adalah : 1) memahami maksud soal, 2) mengkaitkan aspek kehidupan nyata ke dalam 
permasalahan (model) matematika, 3) melakukan operasi matematika, dan 4) menginterpretasikan hasil 
penyelesaian matematika ke masalah dunia nyata. Hambatan yang dialami siswa dalam menyelesaikan soal 
PISA pada penelitian (Sumarni & Muhammad Darwis M, 2018) menurut Yunda Victorina Tobondo (2015) 
adalah : 1)  mengalami kesulitan dalam perhitungan, 2) kesulitan dalam menganalisis soal, 3) kesulitan dalam 
memahami soal cerita. Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Febrianti, 2022) kesulitan yang 
dialami oleh siswa diantaranya : 1) kesulitan dalam memahami soal, 2) memecahkan permasalahan 
matematika dan 3) menyimpulkan solusi. Kemudian pada penelitian (Nurhidayat, 2020) hambatan yang 
dialami siswa adalah : 1) Siswa mengalami kesulitan pemahaman soal, 2) kesulitan mengubah 
permasalahan nyata ke bentuk matematika, 3) kesulitan menyimpulkan solusi. 
E. Tantangan dalam Menyelesaikan Soal PISA 

Dari beberapa hasil studi literatur terkait hambatan yang dialami siswa pada saat mengerjakan soal 
PISA, maka ada beberapa tantangan yang harus dilakukan diantaranya : 1) membiasakan siswa 
mengerjakan soal model PISA, 2) Membiasakan siswa mengerjakan soal yang berkaitan dengan kehidupan 
sehari-hari, 3) siswa dibiasakan untuk membaca, 4) membiasakan mengerjakan soal-soal problem solving. 
F. Peranan Kemampuan Literasi Matematis untuk Menyelesaikan Soal PISA 
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Peranan kemampuan literasi matematis untuk menyelesaikan PISA  menurut Stecey & Tuner  dalam 
(Hidayah et al., 2020) menyatakan bahwa literasi dalam konteks matematika adalah untuk memiliki kekuatan 
menggunakan pemikiran matematika dalam memecahkan masalah sehari-hari yang bertujuan untuk 
menyiapkan diri menghadapi tantangan kehidupan. Pada soal PISA bidang literasi matematika berkaitan 
dengan kehidupan sehari-hari. 

 
KESIMPULAN  

Maka dapat dimpulkan bahwa ada beberapa hambatan yang dialami oleh siswa diantaranya adalah : 
1) pemahaman terhadap soal matematika, 2) mengalami kesulitan dalam perhitungan, 3) mengkaitkan aspek 
kehidupan nyata ke dalam permasalahan (model) matematika, 4) melakukan operasi matematika, 5) 
Menyimpulkan solusi. Adapun tantangan yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan soal PISA adalah : 1) 
membiasakan siswa mengerjakan soal model PISA, 2) Membiasakan siswa mengerjakan soal yang 
berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, 3) membiasakan siswa untuk membaca, 4) membiasakan 
mengerjakan soal-soal problem solving. Soal literasi matematis dalam PISA  
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ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana refleksi pemikiran Ki Hadjar Dewantara (KHD)  a dalam konteks sosial budaya 

demak. Metode dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kajian pustka. Peneliti mengumpulkan berbagai referensi dan sumber, baik 

jurnal internasional maupun nasional, buku, dan artikel lainnya berkaitan dengan tema yang dibahas. Dari hasil pembahasan diperoleh 

pemikiran KHD dalam sosial budaya Demak.dapat di terapkan dalam pembelajaran matematika di Kelas. Budaya Demak yang di bahas 

dalam penelitian ini adalah Masjid Agung Demak. Pembelajaran matematika khususnya pada materi geometri secara kontekstual terdapat 

pada bentuk bangunan Masjid Agung Demak. Ketika melaksanakan pembelajaran siswa dibebaskan berkesplorasi, dalam hal ini guru 

hanya sebagai pendamping. Karakter budi pekerti dalam pembangunan Masjid Agung Demak diantaranya kreatif, gotong royong, 

toleransi dan lain sebagainya. 

 

Kata Kunci:  refleksi, Ki Hadjar Dewantara, sosial budaya, demak, matematika 

 

 

PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi yang sangat cepat membuat gaya hidup manusia juga berubah. Pertukaran 

informasi dari satu tempat ke tempat lain menjadi lebih mudah tidak hanya untuk lingkup nasional tetapi juga lingkup 

internasional. Lebih-lebih lagi, itu membuat budaya asing dapat dengan mudah masuk Indonesia, ditiru oleh 

masyarakat dan kemudian diberikan berdampak pada gaya hidup masyarakat termasuk perilaku manusia itu 

sendiri. Banyak anak muda yang tidak benar-benar antusias dalam menjaga budaya sendiri. Disinilah peran 

Pendidikan untuk melindungi anak-anak bangsa dari pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya 

kita. Pemerintah dalam kurikulum merdeka berupaya mengembalikan esensi Pendidikan dengan mengeksplor 

kembali pemikiran -pemikiran Ki Hadjar Dewantara.  

Konsep pendidikan Ki Hadjar Dewantara dikenal dengan sistem paguron. Sistem Paguron adalah suatu 

sistem pendidikan nasional karena di dalam sistem pendidikan ini bertujuan pada nilai-nilai kultur, dalam hidup 

bermasyarakat di Indonesia. Schoenfield (1987 dan 1992) menandaskan, “dunia budaya matematika” akan 

mendorong siswa untuk berpikir tentang matematika sebagai bagian integral dari kehidupan sehari-hari, 

meningkatkan kemampuan siswa dalam membuat atau melakukan keterkaitan antar konsep matematika 

dalam konteks berbeda, dan membangun pengertian di lingkungan siswa melalui pemecahan masalah 

matematika baik secara mandiri ataupun bersama-sama. Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas 

penulis tertarik menuliskan artikel tentang bagaimana refleksi pemikiran Ki Hadjar Dewantara konteks sosial 

kurtural budaya Demak dalam pembelajaran matematika. 
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METODE PENELITIAN  

Penulis menggunakan pendekatan kajian pustaka (tinjauan Pustaka) dalam penelitian ini. Tinjauan  

Pustaka berusaha menggambarkan, meringkas, mengevaluasi, mengklarifikasi, dan/atau mengintegrasikan  

sumber-sumber terkait (Cooper, 1988). Tinjauan pustaka adalah penilaian terhadap keseluruhan isi pustaka 

yang berkaitan dengan pertanyaan tertentu (Fraenkel et al., 2012). Penulis mengumpulkan berbagai bahan 

pustaka, sumber dan referensi terkait dengan pemikiran Ki Hadjar Dewantara dan pembelajaran matematika 

pada penelitian ini. Penulis melakukan tinjauan Pustaka untuk mengetahui lebih mendalam tentang tentang 

refleksi pemikiran Ki Hadjar Dewantara dalam konteks sosial budaya demak dan dalam pemebelajaran 

matematika. Kemudian berbagai sumber, referensi dan literatur dapat dijadikan teori dalam pembahasan 

penelitian dengan menggambarkan kembali konsep dan teori dengan gaya bahasa peneliti sendiri.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Ki Hadjar Dewantara terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat pada 2 Mei 1889. Ia 

berasal dari lingkungan keluarga keraton, tepatnya pura Pakualaman, Yogyakarta. Ki. Hadjar Dewantara 

merupakan cucu dari Sri Paku Alam III, sedangkan ayahnya bernama K.P.H. Suryaningrat dan Ibundanya 

bernama Raden Ayu Sandiyah yang merupakan buyut dari Nyai Ageng Serang, seorang keturunan dari Sunan 

Kalijaga (Rahardjo, 2009). Raden Mas Suwardi Suryaningrat kemudian berganti nama di usianya yang ke 39 

tahun, ia berganti nama menjadi Ki Hadjar Dewantara. Lingkungan hidup pada masa Ki Hadjar Dewantara kecil 

sangat besar pengaruhnya terhadap jiwanya yang sangat peka terhadap kesenian dan nilai-nilai kultur maupun 

religious (Hariyadi, 1989). Setelah berganti nama dengan Ki Hadjar Dewantara dapat leluasa bergaul dengan 

rakyat kebanyakan. Sehingga dengan demikian perjuangannya menjadi lebih mudah diterima oleh rakyat pada 

masa itu (Darsiti, 1984). 

Ki Hadjar Dewantara (KHD) adalah salah seorang tokoh pendidikan nasional. Beliau mendirikan 

Perguruan Taman Siswa, untuk mendidik rakyat kecil supaya bisa mandiri. Beliau bercita-cita agar bangsa 

Indonesia pada masa mendatang memiliki kepribadian nasional dan sanggup membangun masyarakat baru 

yang bermanfaat bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia.  

Menurut Ki Hadjar Dewantara dalam melaksanakan proses pendidikan di Taman siswa, 

berlandaskan pada lima prinsip, yang disebut “Panca Darma”. Panca Darma ini memuat perincian baik 

berasal dari asas-asas yang dipakai di dalam Taman siswa sejak berdirinya pada tahun 1922 hingga 

seterusnya, maupun yang terdapat dalam segala peraturan-peraturan dan berbagai adat istiadat dalam hidup 

dan penghidupan Taman siswa (Dewantara, 1964). Berikut ini lima prinsip pembelajaran yang dikemukakan 

oleh Ki. Hadjar Dewantara, yaitu;:  

1. Prinsip Kemerdekaan  

Kemerdekaan atau kemampuan pribadi bertujuan agar peserta didik dapat leluasa mengembangkan 

cipta, rasa, dan karsa dalam proses belajar. Hal ini selaras dengan semboyan “Tutwuri Handayani”. Yang 

berarti mengikuti dari belakang dan memberikan pengaruh. Mengikuti dari belakang berarti memberikan 

kebebasan kepada anak didik tanpa meninggalkan pengawasan. Sehingga anak didik tidak bebas lepas 

tanpa pengawasan dan juga tidak terkekang atau terhambat dalam pertumbuhan dan perkembangannya 

sebagai manusia merdeka. 



Prosiding Galuh Mathematics National Conference (GAMMA NC) 2022 
ISBN: 978-623-95169-7-0 

 

 

218 

 

2. Prinsip Kebangsaan  

Belajar juga harus sesuai dengan prinsip kebangsaan karena peserta didik akan hidup dan berinteraksi 

dengan masyarakat luas. Prinsip kebangsaan tidak boleh bertentangan dengan kemanusiaan, oleh 

karena itu mengandung rasa satu dengan bangsa sendiri, rasa satu dalam suka dan duka, rasa satu 

dalam kehendak menuju kepada kebahagiaan lahir dan batin seluruh bangsa. Pengembangan rasa 

kebangsaan bukan berarti menafikkan bangsa lain, menjauhkan bangsa lain. Namun yang dimaksud 

dengan mengembangkan nasionalisme yaitu memupuk rasa kebangsaan sendiri dalam membina 

pergaulan dan kerja sama dengan bangsa lain di dunia. 

3. Prinsip Kebudayaan  

Belajar juga harus sesuai dengan prinsip kebudayaan tempat agar hasil belajar bisa diterima di lingkungan 

tempat tinggal. Prinsip ini dipakai untuk membimbing anak didik agar tetap menghargai serta 

mengembangkan kebudayaan sendiri. Manakala ada kebudayaan yang dapat memperindah, 

memperhalus dan meningkatkan kualitas kehidupan, hendaknya diambil. Tetapi jika berpengaruh 

sebaliknya, sebaiknya ditolak.  

4. Prinsip Kemanusiaan  

Peserta didik juga dituntut untuk tidak melanggar dasar hak asasi manusia. Dasar kemanusiaan ialah 

berusaha mengembangkan sifatsifat luhur manusia. Hidup bersama atas dasar kegotongroyongan dan 

saling mengasihi dan saling mengasuh dan membimbing agar bisa menjadi pribadi yang baik. Oleh 

karena itu dalam pelaksanaan dan selalu diorientasikan untuk kepentingan bersama.  

5. Prinsip Kodrat alam  

Prinsip Kodrat alam bertujuan agar peserta didik tidak melalaikan kewajibanya baik kewajiban terhadap 

Tuhan, Lingkungan, masyarakat, maupun diri sendiri 

Konsep dasar kependidikan Ki Hadjar Dewantara yang sekaligus sebagai prinsip kepemimpinan 

bangsa Indonesia adalah:  

1. ing ngarso sung tuladha berarti guru sebagai pemimpin (pendidik) berdiri di depan dan harus mampu 

memberi teladan kepada anak didiknya.  

2. Ing madya mangun karsa yang berarti bahwa seorang pemimpin (pendidik) berada di tengah harus mampu 

membangkitkan semangat anak didiknya.  

3. Tut wuri handayani yang berarti bahwa seorang pemimpin (pendidik berada di belakang, mengikuti dan 

mengarahkan anak didik agar berani berjalan di depan dan sanggup bertanggung jawab. 

Ki Hadjar Dewantara menekankan materi pembelajaran pada materi pendidikan budi pekerti. Materi 

pelajaran budi pekerti yang dikembangkan oleh Ki Hadjar Dewantara dapat diambil dari: bahan yang bersifat 

spontan, cerita rakyat/dongeng/legenda, lakon dalam pertunjukan sandiwara ataupun wayang, babad dan 

sejarah, cerita-cerita dalam buku-buku karya sastrawan/pujangga terkena, kitab-kitab suci agama, adat istiadat 

yang berlaku. Kemudian, materi tersebut diajarkan sesuai dengan tingkat perkembangan usia anak didik. 

Adapun materi pendidikan budi pekerti menurut Ki Hadjar Dewantara sebagai berikut (Dewantara, 1962):  

1. Taman Indria dan Taman Anak (5-8 Tahun); Materi atau isi pengajaran budi pekerti bagi anak yang masih 

di sekolah ini berupa latihan yang mengarah pada kebaikan yang memenuhi syarat bebas yaitu sesuai 

kodrat hidup anak.  
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2. Taman Muda (9-12 Tahun); anak-anak diberi peringatan tentang segala tingkah laku kebaikan dalam 

hidupnya sehari-hari.  

3. Taman Dewasa (14-16 Tahun); anak mulai melatih diri dengan melakukan segala laku yang sulit dan berat 

dengan niat yang disengaja.  

4. Taman Madya dan Taman Guru (17-20 Tahun); Dalam jenjang ini, mereka mendapatkan pengajaran “ethik” 

yaitu hukum kesusilaan. Jadi tidak hanya bentuk-bentuk kesusilaan, tetapi juga tentang dasar-dasar 

kebangsaan, kemanusiaan, keagamaan, filsafat, kenegaraan, kebudayaan, adat istiadat dan sebagainya 

Kekuatan Demak dalam konteks sosio kultural diantaranya adalah adanya masjid Agung Demak, 

Makam Sunan Kalijaga, Pantai mangrove Morosari, tradisi Grebeg Besar, permainan tradisional dan lain 

sebagainya. Dalam artikel ini peneliti fokus pada Majid Agung Demak. Masjid Agung Demak merupakan masjid 

kuno yang dibangun oleh Raden Patah dari Kerajaan Demak dibantu para Walisongo pada abad ke-15 Masehi. 

Masjid ini masuk dalam salah satu jajaran masjid tertua di Indonesia. Masjid Agung Demak dahulunya adalah 

tempat berkumpulnya Walisongo yang menyebarkan agama Islam di tanah jawa inilah yang mendasari Demak 

mendapat sebutan kota wali. Raden Patah bersama dengan Walisongo membangun masjid ini dengan 

memberi gambar serupa bulus yang merupakan candra sengkala memet yang bermakna Sirno Ilang kerthaning 

bumi. Secara filosofis bulus menggambarkan tahun pembangunan Masjid Agung Demak yaitu 1401 Saka. 

Bulus yang terdiri atas kepala memiliki makna 1, empat kaki bulus bermakna 4, badan bulus yang bulat 

bermakna 0, dan ekor bulus bermakna 1. Hewan bulus memang menjadi simbol Masjid Agung Demak, 

dibuktikan dengan adanya berbagai ornamen bergambar bulus di dinding masjid Dari sisi arsitektur, Masjid 

Agung Demak adalah simbol arsitektur tradisional Indonesia yang khas serta sarat makna. Tetap sederhana 

namun terkesan megah, anggun, indah, dan sangat berkarismatik. Atap masjid berbentuk limas yang bersusun 

tiga merupakan gambaran akidah Islam yakni Iman, Islam, dan Ihsan. Empat tiang utama di dalam masjid yang 

disebut Saka Tatal/Saka Guru dibuat langsung oleh Walisongo. Masing-masing di sebelah barat laut oleh 

Sunan Bonang, sebelah barat daya oleh Sunan Gunung Jati, sebelah tenggara oleh Sunan Apel, dan sebelah 

Timur Laut oleh Sunan Kalijaga. 

Pintu Masjid Agung Demak yang dikenal dengan nama Pintu Bledheg dianggap mampu menahan 

petir. Pintu yang dibuat oleh Ki Ageng Selo juga merupakan prasasti Candra Sengkala yang berbunyi Nogo 

Mulat Sarira Wani, maknanya tahun 1388 Saka atau 1466 Masehi.nBagian teras Masjid Agung Demak ditopang 

oleh delapan buah tiang yang disebut Saka Majapahit.  

Matematika merupakan ilmu atau pengetahuan tentang belajar atau berpikir logis yang sangat 

dibutuhkan manusia untuk hidup yang mendasari perkembangan teknologi modern. Matematika mempunyai 

peran penting dalam berbagai disiplin ilmu dan memajukan daya pikir manusia. Matematika dipandang sebagai 

materi pembelajaran yang harus dipahami sekaligus sebagai alat konseptual untuk mengonstruksi dan 

merekonstruksi materi tersebut, mengasah, dan melatih kecakapan berpikir yang dibutuhkan untuk 

memecahkan masalah dalam kehidupan. Belajar matematika dapat meningkatkan kemampuan peserta didik 

dalam berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif. Kompetensi tersebut diperlukan agar pembelajar 

memiliki kemampuan memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup pada 

keadaan yang selalu berubah, penuh dengan ketidakpastian, dan bersifat kompetitif (Kemendikbudristek, 2022) 
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Mata Pelajaran Matematika membekali peserta didik tentang cara berpikir, bernalar, dan berlogika 

melalui aktivitas mental tertentu yang membentuk alur berpikir berkesinambungan dan berujung pada 

pembentukan alur pemahaman terhadap materi pembelajaran matematika berupa fakta, konsep, prinsip, 

operasi, relasi, masalah, dan solusi matematis tertentu yang bersifat formal-universal. Proses mental tersebut 

dapat memperkuat disposisi peserta didik untuk merasakan makna dan manfaat matematika dan belajar 

matematika serta nilai- nilai moral dalam belajar. Mata Pelajaran Matematika, meliputi kebebasan, kemahiran, 

penaksiran, keakuratan, kesistematisan, kerasionalan, kesabaran, kemandirian, kedisiplinan, ketekunan, 

ketangguhan, kepercayaan diri, keterbukaan pikiran, dan kreativitas. Dengan demikian relevansinya dengan 

profil pelajar Pancasila, Mata Pelajaran Matematika ditujukan untuk mengembangkan kemandirian, 

kemampuan bernalar kritis, dan kreativitas peserta didik. Mata Pelajaran Matematika bertujuan untuk 

membekali peserta didik agar dapat:  

1. memahami materi pembelajaran matematika berupa fakta, konsep, prinsip, operasi, dan relasi matematis 

dan mengaplikasikannya secara luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah matematis 

(pemahaman matematis dan kecakapan prosedural),  

2. menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematis dalam membuat 

generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika (penalaran dan 

pembuktian matematis),  

3. memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematis, 

menyelesaikan model atau menafsirkan solusi yang diperoleh (pemecahan masalah matematis).  

4. mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan 

atau masalah, serta menyajikan suatu situasi ke dalam simbol atau model matematis (komunikasi dan 

representasi matematis),  

5. mengaitkan materi pembelajaran matematika berupa fakta, konsep, prinsip, operasi, dan relasi matematis 

pada suatu bidang kajian, lintas bidang kajian, lintas bidang ilmu, dan dengan kehidupan (koneksi 

matematis), dan  

6. memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, 

perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap kreatif, sabar, mandiri, tekun, terbuka, 

tangguh, ulet, dan percaya diri dalam pemecahan masalah (disposisi matematis). 

Pendidikan dan budaya merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan sesuatu hal yang tidak 

bisa dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan pendidikan dan budaya tercermin dari kebutuhan 

mendasar bagi setiap individu dan masyarakat serta budaya merupakan suatu kesatuan yang utuh dan 

menyeluruh yang berlaku dalam suatu masyarakat. Budaya dapat memberikan pendidikan kepada setiap 

individu dalam mempelajari suatu disiplin ilmu (Nirmalasari:2021). Pembelajaran yang mengkoneksikan 

antara materi pelajaran dengan konteks kehidupan sehari-hari dapat memberikan siswa banyak pengalaman 

dalam menafsirkan masalah dan mungkin pula menumbuhkan ide-ide yang bervariasi dalam menyelesaikan 

permasalahan (Silver, 1997). Matematika harus dihubungkan dengan kenyataan, berada dekat dengan 

siswa dan relevan dengan kehidupan masyarakat agar memiliki nilai manusiawi. Pewewardy dan Hammer 

(Nicol, 2010) mencatat bahwa pembelajaran berbasis budaya tumbuh pesat selama tahun 1980-an dan awal 

1990-an sebagai akibat dari keberagaman dan keprihatinan atas kurangnya keberhasilan peserta didik dari 
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etnis/ras minoritas. Guru matematika harus melaksanakan prinsip kesesuaian budaya; mereka harus 

memiliki pengetahuan dan rasa hormat terhadap berbagai budaya tradisi dan bahasa dari peserta didik di 

kelas mereka. Bishop (1994) mengungkapkan, semua pendidikan matematika formal merupakan suatu 

proses interaksi kebudayaan dan setiap siswa mengalami budaya dalam proses tersebut. Dengan demikian, 

pendidikan matematika formal di sekolah sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari berbagai fenomena 

kebudayaan yang melingkupinya. Freudental (1991) mengatakan, "Matematika harus dihubungkan dengan 

kenyataan" (matematika harus dekat dengan peserta didik dan dikaitkan dengan situasi kehidupan sehari-

hari) ". Schoenfield (1987 dan 1992) menandaskan, “dunia budaya matematika” akan mendorong siswa 

untuk berpikir tentang matematika sebagai bagian integral dari kehidupan sehari-hari, meningkatkan 

kemampuan siswa dalam membuat atau melakukan keterkaitan antar konsep matematika dalam konteks 

berbeda, dan membangun pengertian di lingkungan siswa melalui pemecahan masalah matematika baik 

secara mandiri ataupun bersama-sama. 

Hasil Penelitian Zakiah dkk (2019) desain pembelajaran menggunakan pendekatan kontekstual pada 

model pembelajaran berbasis masalah berdasarkan langkah-langkah Polya dapat dijadikan sebagai inovasi 

dalam pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan kurikulum saat ini, yaitu: (1) mengorientasikan siswa pada 

masalah; (2) mengorganisasikan kegiatan pembelajaran; (3) membimbing invesitigasi mandiri dan kelompok 

berdasarkan langkah-langkah pemecahan masalah Polya, diantaranya: (a) memahami masalah; (b) menyusun 

rencana; (c) melaksanakan rencana; dan (d) mengecek kembali; (4) melakukan pengembangan dan 

mempresentasikan hasil karya; dan (5) melakukan analisis dan evaluasi terhadap proses pemecahan masalah. 

Pemberian masalah matematis non-routin yang disajikan dalam bentuk soal matematika kontekstual, maupun 

masalah terbuka atau terstruktur yang diterapkan pada pembelajaran berbasis masalah potensial digunakan 

dalam pembelajaran sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adapun implementasi dalam pembelajaran matematika diantaranya adalah pada bab geometri. 

Pemikiran KHD tentang kodrat alam kami relevansikan dengan pembelajaran menggunakan budaya demak itu 

sendiri. Peserta didik belajar di Masjid Agung Demak, tentang jarak antara titik, garis dan bidang. Dengan 

permasalahan kontekstual budaya Demak sendiri. Sebelum pembelajaran peserta didik di beri pemahaman 

tentang budaya demak, yang berkaitan dengan materi yang di pelajari. Dengan demikian rasa bangga dengan 

budaya lokal akan tercipta. Selain itu pembelajaran juga dapat dilakukan di luar kelas yaitu di tempat-tempat 

budaya. Tuntunan budi pekerti positif dari pendahulu juga sebagai motivasi tersendiri bagi peserta didik. 

Gambar 1. Pembelajaran matematika di Masjid Agung 

Demak 
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Peserta didik yang sudah memeiliki kecintaaan yang mendalam pada budaya sendiri akan mampu menangkal 

budaya asing yang bisa merusak. Dalam hal ini peran pendidik sebagai fasilitator dan motivator, mendiagnosa 

kesulitan belajar peserta didik dan memberikan bantuan dalam pembelajaran sehingga memaksimalkan 

kompetensi peserta didik. 

 

 

KESIMPULAN  

Konsep pemikiran Ki Hadjar Dewantara menitik beratkan kodrat alam dan kodrat zaman pada 

peserta didik. Pembelajaran hendaknya dikaitkan dengan sosial kultural budaya Demak, Dalam 

pembelajaran matematika selain mengaitkan antara kontekstual bentuk bangunan dan materi matematika, 

juga dapat dikaitkan dengan nilai-nilai luhur budaya karakter para sunan kalijaga. Sehingga budi pekerti 

peserta didik juga terbentuk dengan baik. Dengan demikian diharapkan peserta didik mampu menfilter 

budaya-budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai luhur budaya bangsa. 

Dalam kegiatan pembelajaran matematika dengan mengimplementasikan pandangan Ki Hadjar 

Dewantara Guru harus bisa melaksanakan pembelajaran sistem among, guru memainkan perannya sebagai: 

organisator kegiatan belajar mengajar, pendorongsiswa untuk belajar, pendiagnosa dan pemberi bantuan 

kepada siswa. Dengan mengimplementasikan ajaran Ki Hadjar Dewantara pada pembelajaran matematika 

diharapkan dapat: meningkatkan kemampuan akademik siswa dan membentuk kepribadian siswa.  

 

REKOMENDASI 

Sosial Budaya Demak dalam refleksi pemikiran Ki Hadjar Dewantara dalam penelitian ini belum 
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ABSTRAK 
Kemampuan komunikasi matematis merupakan kemampuan memahami, menyampaikan dan menyatakan suatu ide atau gagasan 

matematika ke dalam bentuk benda konkret, tulisan maupun verbal. Kemampuan komunikasi dalam pembelajaran matematika 

sangat perlu untuk dikembangkan karena dengan melalui komunikasi matematis siswa dapat mengorganisasi dan mengkosolidasi 

pemikiran matematisnya baik secara lisan maupun tulisan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui indikator 

kemampuan komunikasi matematis siswa SMP berdasarkan dari berbagai artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional 

terakreditasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kajian pustaka atau studi literatur. Terdapat 

50 artikel ilmiah yang terakreditasi pada jurnal nasional yang dianalisis mengenai indikator kemampuan komunikasi siswa SMP 

yang digunakan. Adapun hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar peneliti, yaitu 56% menggunakan tiga indikator 

kemampuan komunikasi matematis siswa, yaitu menggambar (drawing), ekspresi matematika (mathematical expression) serta 

menulis (written text). 

 
Kata kunci: Indikator Kemampuan Komunikasi, Kemampuan Komunikasi Matematis 

 

PENDAHULUAN 

Perkembangan pendidikan sangatlah pesat seiring dengan perubahan zaman. Berada pada abad 
21 saat ini, pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek kognitif saja, melainkan juga mencakup berbagai 
aspek, salah satunya yaitu keterampilan. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Septikasari & Frasandy 
(2018) bahwa setiap individu dituntut untuk memiliki keterampilan berpikir kreatif (creative thinking), berpikir 
kritis dan pemecahan masalah (critical thinking and problem solving), berkomunikasi (communication) dan 
berkolaborasi (collaboration) atau yang biasa disebut dengan 4C. Keterampilan berkomunikasi menjadi salah 
satu keterampilan yang wajib dimiliki dan dikuasai oleh setiap individu. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) komunikasi adalah pengiriman pesan atau berita 
antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Komunikasi merupakan hal 
yang esensial dalam setiap kegiatan individu. Setiap waktu individu melakukan komunikasi dengan individu 
lainnya. Untuk dapat berkomunikasi dengan baik, setiap individu menggunakan bahasa. Matematika 
merupakan salah satu bahasa yang dapat digunakan dalam berkomunikasi.  

Dalam pembelajaran matematika, terdapat beberapa kemampuan matematis yang harus dimiliki 
oleh siswa, salah satu diantaranya yaitu kemampuan komunikasi matematis. Komunikasi matematis memiliki 
hubungan yang sangat erat dengan proses-proses matematis yang lain, seperti pemecahan masalah 
matematis, representasi matematis, penalaran dan pembuktian, serta koneksi matematis, dimana 
komunikasi matematis diperlukan untuk melengkapi dari setiap proses matematis yang lain. 

Menurut Hafidhoh & Marlina (2021) kemampuan komunikasi matematis sangatlah penting selama 
proses belajar matematika karena dengan komunikasi matematis yang baik, maka mampu menyampaikan 
gagasan dalam bentuk matematika dan menyelesaikan suatu permasalahan. Terdapat dua alasan penting 
komunikasi dalam pembelajaran matematika menurut (Arifin et al., 2016), yaitu (1) mathematics as language; 
matematika tidak hanya sekedar alat bantu berpikir (a tool to aid thinking), alat untuk menemukan pola, atau 
menyelesaikan masalah namun matematika juga “an invaluable tool for communicating a variety of ideas 
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clearly, precisely and succintly,” dan (2) mathematics learning as social activity; sebagai aktivitas sosial 
dalam pembelajaran matematika, seperti komunikasi antar siswa dan komunikasi antara guru dan siswa. 

 Marfiah & Pujiastuti (2020) mengatakan bahwa kemampuan komunikasi matematis merupakan 
kemampuan siswa dalam menggunakan matematika sebagai alat komunikasi atau bahasa matematika serta 
kemampuan siswa dalam mengomunikasikan matematika. Sedangkan menurut NCTM (dalam 
Lutfianannisak & Sholihah, 2018) komunikasi matematis merupakan suatu cara siswa untuk mengungkapkan 
ide-ide matematis mereka baik secara lisan, tertulis, gambar, diagram, mengungkapkan benda, menyajikan 
dalm bentuk aljabar, atau menggunakan simbol matematika. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 
kemampuan komunikasi matematis merupakan proses memahami, menyampaikan dan mengekspresikan 
suatu ide-ide matematika ke dalam bentuk benda konkret, tulisan maupun verbal. 

Losi et al., (2021) mengemukakan bahwa karakteristik kemampuan komunikasi yang dimiliki 
seseorang dapat dilihat dari tiga indikator, yaitu: (1) kemampuan menggambar (drawing), yang meliputi 
kemampuan siswa mengungkapkan ide-ide matematika ke dalam bentuk gambar, diagram, grafik, tabel dan 
secara aljabar, (2) kemampuan menulis (written text), yaitu kemampuan memberikan penjelasan dan alasan 
secara matematika dengan bahasa yang benar dan mudah dipahami serta (3) kemampuan ekspresi 
matematika (mathematical expression), yaitu kemampuan membuat model matematika. Sementara itu, 
menurut Riyadi et al., (2021) indikator komunikasi matematis dibatasi pada empat hal, yaitu: (1) kemampuan 
siswa dalam menuliskan ide yang dimiliki dengan jelas dan tepat, (2) kemampuan siswa dalam menuliskan 
alasan untuk jawaban yang diberikan, (3) kemampuan siswa dalam menuliskan kembali ide orang lain 
menggunakan bahasanya sendiri; dan (4) kemampuan siswa dalam memberikan tanggapan untuk ide atau 
jawaban kepada peserta didik yang lain. 

Dalam berbagai penelitian tentang kemampuan matematis, karakteristik sering disebut sebagai 
indikator. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengetahui indikator kemampuan komunikasi matematis 
yang digunakan oleh peneliti terdahulu pada siswa SMP 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 
literatur, yaitu menelusuri dan mengumpulkan teori-teori yang relevan dengan masalah-masalah penelitian. 
Penelitian ini lebih bersifat deskriptif, sehingga peneliti hanya mengumpulkan data-data yang bersifat fakta 
dan relevan dari berbagai artikel. Peneliti melalui beberapa tahapan dalam studi literatur ini, yaitu 1) 
mengumpulkan artikel ilmiah yang relevan dari berbagai jurnal nasional dan terakreditasi sinta (artikel jangka 
waktu 10 tahun terakhir) , 2) melakukan review dan analisis terhadap semua artikel ilmiah yang relevan, 3) 
mengklasifikasikan indikator komunikasi matematis yang digunakan dengan menyusun pembahasan, serta 
4) menyusun kesimpulan berdasarkan hasil analisis klasifikasi indikator.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Setelah dilakukan pengumpulan data dari 50 artikel jurnal nasional yang terakreditasi dengan 
menganalisis indikator kemampuan komunikasi matematis siswa SMP yang digunakan pada setiap artikel, 
maka dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Berikut ini merupakan hasil analisisnya. 
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Tabel 1. Klasifikasi Indikator Kemampuan Komunikasi Matematis 

No Judul Hasil Sumber 

3 Indikator Kemampuan Komunikasi 

1 Pengaruh Pendekatan 
Pendidikan 
Matematika Realistik 
Terhadap Kemampuan 
Komunikasi Matematis 
Siswa Kelas VII SMP  
 

Indikator kemampuan komunikasi 
matematis terdiri dari:  
1) menyatakan ide, situasi atau masalah 

matematika dalam bentuk gambar atau 
grafik, 

2) menyatakan masalah, gambar, atau 
grafik ke dalam bahasa, simbol, ide, 
atau model matematika, serta 

3) menyusun argumen atau 
mengungkapkan pendapat serta 
memberikan penjelasan atas jawaban. 

(Yunisha et al., 2016) 
SINTA 2 : Jurnal 
Elemen Pendidikan 
Matematika Vol. 2, 
No. 2, Juli 2016, 
eISSN: 2442-4226 

2 Kemampuan 
Komunikasi Matematis 
Siswa Ditinjau Melalui 
Model Pembelajaran 
Kooperatif Tipe 
Complete Sentence 
dan Team Quiz 

Indikator kemampuan komunikasi 
matematis yang digunakan peneliti: 
1) menjelaskan ide, situasi, dan relasi 

matematis secara tulisan dengan benda 
nyata, gambar, grafik dan aljabar, 

2) menghubungkan benda nyata, gambar 
atau diagram ke dalam ide matematika, 

3) menyatakan peristiwa sehari-hari dalam 
bahasa atau simbol matematika. 

(Purnama & Aldila, 
2016) 
SINTA 2 : Jurnal 
Pendidikan 
Matematika, Vol. 10, 
No. 1, Januari 2016, 
ISSN: 1978-0044, 
EISSN: 2549-1040 

3 Pengembangan 
Perangkat 
Pembelajaran 
Penemuan Terbimbing 
Untuk Meningkatkan 
Kemampuan Berpikir 
Kritis dan Komunikasi 
Matematis 

Kemampuan komunikasi matematis 
meliputi tiga faktor, yaitu: 
1) kemampuan menggunakan bahasa 

untuk menyatakan ide-ide, 
2) kemampuan representasi matematika 

yang tepat untuk mengkomunikasikan 
penyelesaian masalah, 

3) kemampuan menyampaikan 
penyelesaian masalah yang terstruktur 
dengan baik. 

(Suparsih, 2018) 
SINTA 2 : 
PYTHAGORAS: 
Jurnal Pendidikan 
Matematika, Vol. 13, 
No. 2, Desember 
2018, eISSN: 
2527421 | pISSN: 
2527421X 

4 Pembelajaran 
Geometri Berbasis 
Geogebra Sebagai 
Upaya Meningkatkan 
Kemampuan 
Komunikasi Matematis 

Kemampuan komunikasi matematis siswa 
ditunjukkan dengan: 
1) kemampuan siswa menjelaskan suatu 

persoalan secara tertulis dalam bentuk 
gambar; 

2) kemampuan siswa menyatakan suatu 
persoalan secara tertulis dalam bentuk 
model matematis; 

3) kemampuan menjelaskan ide atau 
situasi dari suatu gambar yang 
diberikan dengan kata-kata sendiri 
dalam bentuk tulisan. 

(Nanang Supriadi, 
2015) 
SINTA 2 : Al-Jabar: 
Jurnal Pendidikan 
Matematika, Vol. 6, 
No. 2, Desember 
2015, eISSN: 2540-
7562 | pISSN: 2086-
5872 
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5 Komunikasi Matematis 
Siswa Tunarungu 
Melalui Model 
Pembelajaran Think 
Pair Share 

Indikator kemampuan komunikasi 
matematis pada penelitian ini: 
1) menuliskan gagasan serta dapat 

menggambarkan situasi masalah dalam 
bentuk rumus ataupun model 
matematika, 

2) siswa dapat menyatakan hasil jawaban 
secara runtun dan benar, 

3) siswa dapat menggunakan simbol atau 
lambang matematika secara tepat. 

(Suningsih & Arnidha, 
2017) 
SINTA 2 : AKSIOMA: 
Jurnal Program Studi 
Pendidikan 
Matematika, Vol. 6, 
No. 3 (2017), eISSN: 
2442-5419 | pISSN: 
2089-8703 
 

6 Pengaruh Model 
Reciprocal Teaching 
Terhadap Kemampuan 
Komunikasi Matematis 
Ditinjau dari Gender 
dan Level Sekolah 

Sumarmo (2014) indikator kemampuan 
komunikasi matematis yang digunakan: 
1) menghubungkan benda nyata, gambar 

dan diagram ke dalam ide matematika, 
2) menjelaskan ide dan situasi matematika 

secara tulisan dengan benda nyata, 
gambar dan ekspresi aljabar, 

3) menyatakan peristiwa sehari-hari dalam 
bahasa atau simbol matematika. 

(Rendani & Arnawa, 
2020) 
SINTA 2 : AKSIOMA: 
Jurnal Program Studi 
Pendidikan 
Matematika, Vol. 9, 
No. 3 (2020), eISSN: 
2442-5419 | pISSN: 
2089-8703 

7 Analisis Kemampuan 
Komunikasi Matematis 
Siswa Dalam 
Memecahkan Masalah 
Berdasarkan Motivasi 
Belajar Siswa 

Indikator kemampuan komunikasi 
matematis yang digunakan: 
1) menyatakan situasi, benda nyata, dan 

gambar ke dalam ide matematika 
menggunakan bahasa sendiri, 

2) menyatakan dan melukiskan ide-ide 
matematika ke dalam bentuk, gambar, 
benda nyata, atau grafik; dan 

3) menyatakan peristiwa sehari-hari dalam 
bahasa atau simbol matematika untuk 
menyelesaikan masalah matematis. 

Marniati et al., (2021) 
SINTA 4 : Aksioma:  
Jurnal Matematika 
dan Pendidikan 
Matematika, Vol. 10, 
No. 2 (2021), eISSN : 
25797646 | pISSN : 
20862725 

8 Perbandingan 
Kemampuan 
Komunikasi Matematis 
Siswa antara yang 
Mendapatkan Model 
Pembelajaran Problem 
Based Learning 
dengan Pendekatan 
Realistic Mathematics 
Education dan Open-
Ended 

Sumarmo (Lestari dan Yudhanegara, 
2015) menyatakan bahwa kemampuan 
komunikasi matematis meliputi: 
1) menghubungkan benda nyata, gambar, 

dan diagram ke dalam idea 
matematika, 

2) menjelaskan idea, situasi dan relasi 
matematik secara lisan atau tulisan 
dengan benda nyata, gambar, grafik 
dan aljabar, 

3) menyatakan peristiwa sehari-hari dalam 
bahasa atau simbol matematika. 

(Alamiah & 
Afriansyah, 2017) 
SINTA 3 : Mosharafa: 
Jurnal Pendidikan 
Matematika, Vol. 6, 
No. 2, Mei 2017, 
eISSN: 2527-8827 | 
pISSN: 2086-4280 

9 Penerapan 
Pembelajaran 
Matematika Realistik 

Kemampuan komunikasi matematis dapat 
diukur melalui: 

(Nasution & Ahmad, 
2018) 
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Untuk Meningkatkan 
Kemampuan 
Komunikasi Matematis 
Siswa 

1) menginterpretasikan gambar ke dalam 
ide matematika;  

2) menyatakan ide-ide matematika dalam 
bentuk gambar; 

3) menyatakan ide matematika ke dalam 
pernyataan sendiri. 

SINTA 3 : Mosharafa: 
Jurnal Pendidikan 
Matematika, Vol. 7, 
No. 3, September 
2018, eISSN: 2527-
8827 | pISSN: 2086-
4280 

10 Perbedaan 
Kemampuan 
Komunikasi Matematis 
Antara Siswa yang 
Mendapatkan Model 
Pembelajaran 
Learning Cycle 5E 
Dengan Student 
Teams Achievement 
Division 

Indikator kemampuan komunikasi 
matematis yang digunakan mengacu pada 
pendapat Sumarmo 2006, yaitu:  
1) melukiskan atau merepresentasikan 

benda nyata, gambar dan diagram 
dalam bentuk ide dan simbol 
matematika, 

2) menjelaskan ide, situasi dan relasi 
matematik, secara tulisan dengan 
menggunakan benda nyata, gambar, 
grafik dan ekspresi aljabar, 

3) menyatakan peristiwa sehari-hari dalam 
bahasa atau simbol matematika atau 
menyusun model matematika suatu 
peristiwa. 

(Maulani & 
Sundayana, 2017) 
SINTA 3 : Mosharafa: 
Jurnal Pendidikan 
Matematika, Vol. 6, 
No. 2, Mei 2017, 
eISSN: 2527-8827 | 
pISSN: 2086-4280 

11 Penggunaan Jurnal 
Reflektif pada 
Pembelajaran 
Matematika untuk 
Melatih Kemampuan 
Komunikasi Matematis 
Siswa 

Indikator komunikasi matematis dalam 
pembelajaran matematika menurut NCTM 
(2000): 
1) mengekspresikan melalui lisan, tulisan, 

dan memvisualisasikan konsep 
matematika; 

2) memahami, menginterpretasikan, dan 
mengevaluasi ide-ide matematis baik 
secara lisan, tulisan, maupun dalam 
bentuk visual lainnya; 

3) menggunakan istilah, notasi dan 
struktur matematika untuk menyajikan 
ide serta menggambarkan hubungan 
antar konsep matematika. 

(Yanti & Novitasari, 
2021) 
SINTA 3 : Mosharafa: 
Jurnal Pendidikan 
Matematika, Vol. 10, 
No. 2, Mei 2021, 
eISSN: 2527-8827 | 
pISSN: 2086-4280 

12 Kemampuan 
Komunikasi Matematis 
Siswa SMP dalam 
Matematika Nalaria 
berdasarkan Jenis 
Kelamin 

Indikator kemampuan komunikasi yang 
digunakan, yaitu kemampuan 
mengekspresikan ide matematika secara 
tertulis maupun lisan, kemampuan 
memahami, menginterprestasi, 
mengevaluasi ide matematika baik tertulis 
maupun lisan, serta kemampuan 
menggunakan simbol, baik tertulis maupun 
lisan. 

(Pambudi et al., 2021) 
SINTA 3 : JNPM 
(Jurnal Nasional 
Pendidikan 
Matematika), Vol. 5, 
No. 1, Maret 2021, 
eISSN: 2549-4937 | 
pISSN: 2549-4937 
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13 Pengembangan 
Perangkat 
Pembelajaran 
Matematika Berbasis 
Model Discovery 
Learning Untuk 
Memfasilitasi 
Kemampuan 
Komunikasi Matematis 
Peserta Didik SMP 
Kelas VIII 

Indikator kemampuan komunikasi 
matematis menurut T Haris Multazam 
(2018), yaitu written text, drawing serta 
mathematical expression. 

(Sahrul et al., 2020) 
SINTA 3 : Jurnal 
Cendekia: Jurnal 
Nasional Pendidikan 
Matematika, Vol. 4, 
No. 2, November 
2020, eISSN : 2579-
9258 | pISSN : 2614-
3038 

14 Pengaruh Model 
Pembelajaran 
Reciprocal Teaching 
Berbantuan Google 
Meeting terhadap 
Kemampuan 
Komunikasi Matematis 
Peserta Didik SMP 
Pada Masa Pandemi 
Covid-19 

Indikator kemampuan komunikasi 
matematis, yaitu: menggambar (drawing), 
ekspresi matematika (mathematical 
expression) serta menulis (written text). 

(Astuti & Purwanto, 
2021) 
SINTA 3 : Jurnal 
Cendekia: Jurnal 
Nasional Pendidikan 
Matematika, Vol. 5, 
No. 2, Juli 2021, 
eISSN : 2579-9258 | 
pISSN : 2614-3038 

15 Pengembangan Model 
Pembelajaran Interaktif 
Berbasis Think Pair 
Share untuk 
Meningkatkan 
Kemampuan 
Komunikasi Matematis 
Siswa 

Indikator kemampuan komunikasi 
matematis yang digunakan, yaitu 
menyatakan permasalahan kehidupan 
sehari-hari kedalam model atau bahasa 
matematika, menginterpretasikan gambar 
kedalam simbol atau bahasa matematika 
serta menuliskan informasi dari 
pernyataan kedalam model atau bahasa 
matematika. 

(Dalimunthe et al., 
2022) 
SINTA 3 : Jurnal 
Cendekia: Jurnal 
Nasional Pendidikan 
Matematika, Vol. 6, 
No. 1, Maret 2022, 
eISSN : 2579-9258 | 
pISSN : 2614-3038 

16 Pengembangan 
Perangkat 
Pembelajaran dengan 
Menggunakan Model 
Discovery Learning 
dalam Rangka 
Memfasilitasi 
Kemampuan 
Komunikasi Matematis 
Pada Materi Bangun 
Datar Kelas VII SMP  

Indikator kemampuan komunikasi 
matematis yang digunakan, yaitu drawing, 
written text dan mathematical expression. 

(Indah et al., 2021) 
SINTA 3 : Jurnal 
Cendekia: Jurnal 
Nasional Pendidikan 
Matematika, Vol. 5, 
No. 1, Maret 2021, 
eISSN : 2579-9258 | 
pISSN : 2614-3038 

17 Pengaruh Model 
Problem Based 
Learning Terhadap 
Kemampuan 

Indikator kemampuan komunikasi 
matematis yang diukur dalam penelitian 
ini, yaitu: menulis, menggambar dan 
ekspresi matematis. 

(Madhavia et al., 
2020) 
SINTA 3 : Jurnal 
Cendekia: Jurnal 
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Komunikasi Matematis 
Siswa Kelas VII SMP 
Kabupaten Kuantan 
Singingi 

Nasional Pendidikan 
Matematika, Vol. 4, 
No. 2, November 
2020, eISSN : 2579-
9258 | pISSN : 2614-
3038 

18 Analisis Kesulitan 
Komunikasi Matematis 
Siswa Dalam 
Penerapan Model 
Pembelajaran Think 
Pair Share 

Indikator kemampuan komunikasi 
matematis yang digunakan, yaitu 
menyatakan ide matematika dari gambar 
dilengkapi dengan kata-katanya sendiri, 
menyatakan situasi dalam bentuk gambar 
atau grafik, menyatakan situasi dalam 
bentuk model matematika. 

(Hariati et al., 2022) 
SINTA 3 : Jurnal 
Cendekia: Jurnal 
Nasional Pendidikan 
Matematika, Vol. 6, 
No. 1, Maret 2022, 
eISSN : 2579-9258 | 
pISSN : 2614-3038 

19 Analisis Kemampuan 
Komunikasi Matematis 
Siswa Berdasarkan 
Perbedaan Gender 

Indikator kemampuan komunikasi 
matematis yang digunakan, diantaranya 
menggambar (drawing), ekspresi 
matematika (mathematical expression), 
serta menulis (written text).  

(Nugraha & Pujiastuti, 
2019) 
SINTA 3 : 
EDUMATICA : Jurnal 
Pendidikan 
Matematika, Vol. 9, 
No. 1, April 2019, 
eISSN : 2580-0779 | 
pISSN : 2088-2157 

20 Komunikasi Matematis 
Siswa melalui 
Pembelajaran 
Berbantuan Modul 
Digital Daring 
 

Indikator kemampuan komunikasi 
matematis yang digunakan, diantaranya: 
1) menyatakan ide matematika secara 

lisan ataupun tulisan, 
2) menginterpretasikan dan mengevaluasi 

ide matematika secara lisan maupun 
tulisan, dan 

3) menggunakan istilah, simbol, dan 
strukturnya untuk memodelkan 
permasalahan matematika 

(Pramuditya et al., 
2021) 
SINTA 3 : 
EDUMATICA : Jurnal 
Pendidikan 
Matematika, Vol. 11, 
No. 3, Desember 
2021, eISSN : 2580-
0779 | pISSN : 2088-
2157 

21 Kemampuan 
Komunikasi Matematis 
Siswa Dalam 
Pembelajaran 
Matematika 
Menggunakan Model 
Quick On The Draw 

Indikator yang digunakan untuk mengukur 
kemampuan komunikasi matematis 
meliputi indikator menulis (written text), 
menggambar (drawing text), dan ekspresi 
matematika (mathematical expression). 

(Damayanti et al., 
2020) 
SINTA 3 : EDU-MAT 
(Jurnal Pendidikan 
Matematika), Vol. 8, 
No. 1, April 2020, 
eISSN : 25979051 | 
pISSN : 23382759 

22 Kemampuan 
Komunikasi Matematis 
dan Karakter 
Tanggung Jawab 

Aspek kemampuan komunikasi matematis 
yang digunakan, meliputi: 

(Sukmawati & 
Nesvihani, 2018) 
SINTA 3 : EDU-MAT 
(Jurnal Pendidikan 

https://scholar.google.com/citations?user=6uzEc-YAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=6uzEc-YAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=6uzEc-YAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=6uzEc-YAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=6uzEc-YAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=6uzEc-YAAAAJ&hl=en
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Siswa Dalam 
Implementasi Model 
Pembelajaran 
Kooperatif Tipe Quick 
On The Draw di Kelas 
VIII 

1) menyatakan ide matematis melalui 
tulisan serta menggambarkan secara 
visual; 

2) menginterprestasikan dan 
mengevaluasi ide-ide matematis 
melalui tulisan; serta 

3) menggunakan istilah, notasi 
matematika, dan strukturnya untuk 
menyelesaikan permasalahan 
matematika. 

Matematika), Vol. 6, 
No. 1, April 2018, 
eISSN : 25979051 | 
pISSN : 23382759 

23 Kemampuan 
Komunikasi Matematis 
Siswa Pada Materi 
Teorema Pythagoras 
di Kelas VIII SMP 
Negeri 15 Banjarmasin 
Tahun Pelajaran 
2016/2017 

Aspek kemampuan komunikasi matematis 
yang digunakan,: 
1) mengekspresikan ide matematika 

melalui tulisan serta menggambarkan 
secara visual; 

2) memahami, menginterpretasikan dan 
mengevaluasi ide matematika melalui 
tulisan; serta 

3) menggunakan istilah notasi matematika 
dan strukturnya untuk memodelkan 
permasalahan matematika. 

(Fajriah & Nor, 2017) 
SINTA 3 : EDU-MAT 
(Jurnal Pendidikan 
Matematika), Vol. 5, 
No. 2, Oktober 2017, 
eISSN : 25979051 | 
pISSN : 23382759 

24 Kemampuan 
Komunikasi Matematis 
Peserta Didik Melalui 
Soal PISA 2015 

Indikator kemampuan komunikasi yang 
digunakan, yaitu written text; mathematical 
expression serta drawing. 

(Zulfah & Rianti, 
2018) 
SINTA 3 : JIPM 
(Jurnal Ilmiah 
Pendidikan 
Matematika), Vol. 7, 
No. 1, (2018), eISSN : 
25021745 | pISSN : 
25021745 

25 Kemampuan 
Komunikasi Matematis 
Tulis Siswa dalam 
Mengerjakan Soal 
Cerita Statistika 

Indikator kemampuan komunikasi yang 
digunakan, yaitu mendeskripsikan 
gagasan, menyatakan suatu keadaan 
serta langkah menyelesaikan soal cerita. 

(Bachriani et al., 
2021) 
SINTA 3 : JIPM 
(Jurnal Ilmiah 
Pendidikan 
Matematika), Vol. 9, 
No. 2, (2021), eISSN : 
25021745 | pISSN : 
25021745 

26 Komunikasi Matematis 
Tulis Siswa dalam 
Pemecahan Masalah 
Matematika 

Aspek komunikasi yang diamati dalam 
penelitian ini, yaitu keakuratan, 
kelengkapan dan kelancaran. 

(Ikhtiar et al., 2021) 
SINTA 3 : JIPM 
(Jurnal Ilmiah 
Pendidikan 
Matematika), Vol. 10, 
No. 1, (2021), eISSN : 
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25021745 | pISSN : 
25021745 

27 Pengaruh 
Pembelajaran Luar 
Kelas dengan Teknik 
Scaffolding Terhadap 
Kemampuan 
Komunikasi Matematis 
Siswa 
 

Indikator komunikasi matematis yang 
digunakan dalam penelitian ini: 
1) kemampuan mengekspresikan ide-ide 

matematis melalui lisan dan tulisan, 
2) kemampuan memahami, 

menginterpretasikan dan mengevaluasi 
ide matematis secara lisan dan tulisan, 

3) kemampuan menggunakan istilah, 
notasi matematika dan strukturnya 
untuk menyajikan ide, menggambarkan 
hubungan dengan model situasi. 

(Yunita, 2020) 
SINTA 4 : Jurnal 
Pendidikan 
Matematika Raflesia, 
Vol. 5, No. 1, Maret 
2020, eISSN : 
26158752 | pISSN : 
25484435 

28 Analisis Kemampuan 
Komunikasi Matematis 
pada Materi Bangun 
Ruang Sisi Datar 
Ditinjau dari Gaya 
Belajar Siswa SMP 
 
 

Indikator kemampuan matematis dalam 
penelitian ini menurut Sumarmo 
(Rahmawati, 2013), yaitu: 
1) menyatakan gambar atau diagram ke 

dalam ide-ide matematis, 
2) menyatakan peristiwa sehari-hari ke 

dalam bahasa atau simbol matematika, 
3) menjelaskan gagasan, situasi, dan 

relasi matematis dengan gambar, 
grafik, atau aljabar. 

(Nugroho et al., 2021) 
SINTA 4 : Jurnal 
Pendidikan 
Matematika Raflesia, 
Vol. 6, No. 2, Juli 
2021, eISSN : 
26158752 | pISSN : 
25484435 

4 Indikator Kemampuan Komunikasi 

1 Kemampuan 
Komunikasi Matematis 
dalam Menyelesaikan 
Circle Problem 
Berdasarkan Self-
Confidence Siswa 
SMP 
 

Indikator komunikasi matematis dalam 
menyelesaikan masalah meliputi:  
1) menuliskan apa yang diketahui dan 

ditanyakan dari soal berupa ide, situasi, 
relasi serta representasi, 

2) menuliskan rencana pemecahan 
masalah yang berkaitan dalam bentuk 
aljabar atau representasi lainnya, 

3) menuliskan langkah-langkah dari 
rencana yang sudah dibuat untuk 
menyelesaikan permasalahan, 

4) menuliskan hasil dan kesimpulan dari 
pemecahan masalah dalam bentuk 
pernyataan. 

(Murtafiah et al., 
2021) 
SINTA 2 : Jurnal 
Elemen Pendidikan 
Matematika Vol. 7, 
No. 1, Januari 2021, 
eISSN: 2442-4226 

2 Analisis Kemampuan 
Komunikasi Matematis 
dalam Pemecahan 
Masalah Matematika 
Sesuai dengan Gaya 
Kognitif dan Gender 

Indikator kemampuan komunikasi 
matematis dalam penelitian ini meliputi: 
1) menginterpretasikan ide matematis, 
2) menggambarkan situasi masalah 

visual, 
3) menyatakan hasil pemecahan masalah, 

(Dinda Pratiwi, 2015) 
SINTA 2 : Al-Jabar: 
Jurnal Pendidikan 
Matematika, Vol. 6, 
No. 2, Desember 
2015, eISSN: 2540-
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4) membaca pemahaman dengan suatu 
representasi matematika tertulis, tahap 
review. 

7562, pISSN: 2086-
5872 

3 Self-Efficacy dan 
Kemampuan 
Komunikasi Matematis 
Siswa SMP 
 

Indikator kemampuan komunikasi 
matematis siswa: 
1) menyatakan peristiwa sehari-hari dalam 

bahasa dan simbol, 
2) merefleksikan benda-benda nyata, 

gambar dan diagram ke dalam ide atau 
model matematika, 

3) membuat model situasi atau masalah 
matematika ke dalam bentuk gambar, 
tabel, dan grafik, 

4) menjelaskan atau membuat 
pertanyaan/cerita tentang model 
matematika/grafik/tabel yang diberikan. 

(Hendriana & 
Kadarisma, 2019) 
SINTA 3 : JNPM 
(Jurnal Nasional 
Pendidikan 
Matematika) Vol. 3, 
No. 1, Maret 2019, 
eISSN: 2549-4937 | 
pISSN: 2549-4937 

4 LKS dan RPP Model 
5E Pada Materi 
Teorema Pythagoras 
Untuk Meningkatkan 
Komunikasi Matematis 
Siswa Kelas VIII 
 

Indikator kemampuan komunikasi 
matematis siswa, diantaranya: 
1) menuliskan ide matematis 

menggunakan bahasa matematis, 
2) menuliskan alasan atas jawaban yang 

diberikan, 
3) memahami pemikiran orang lain 

dengan mengemukakan kembali ide 
orang lain dengan kalimatnya sendiri, 

4) memberikan tanggapan terhadap ide 
orang lain. 

(Ardina, 2016) 
SINTA 3 : JNPM 
(Jurnal Nasional 
Pendidikan 
Matematika), Vol. 2, 
No. 2, November 
2016, eISSN: 2549-
4937 | pISSN: 2549-
4937 

5 Peningkatan 
Kemampuan 
Komunikasi Matematis 
Siswa Melalui Model 
Pembelajaran CORE 
dengan Pendekatan 
Scientific 

Indikator kemampuan komunikasi 
matematis siswa yang digunakan, 
diantaranya: 
1) menghubungkan benda nyata, gambar, 

atau diagram ke dalam ide matematis; 
2) menyatakan suatu situasi atau masalah 

ke dalam bentuk gambar, diagram, 
grafik, atau ekspresi matematis; 

3) menyatakan peristiwa sehari-hari dalam 
bahasa atau simbol matematis;  dan 

4) membuat konjektur dan menyusun 
argument.  

(Deswita et al., 2018) 
SINTA 3 : 
EDUMATIKA : Jurnal 
Riset Pendidikan 
Matematika, Vol. 1, 
No. 1, Mei 2018, 
eISSN 2620-8911 | 
pISSN 2620-8903  

6 Pengaruh Gaya 
Belajar Matematika 
Siswa Kelas VII 
Terhadap Kemampuan 
Komunikasi Matematis 
di SMP 

Aspek kemampuan komunikasi matematis 
yang digunakan dalam penelitian ini 
meliputi: kemampuan tata bahasa, 
kemampuan wacana, kemampuan 
sosiolinguistik, serta kemampuan 
strategis. 

(Danaryanti & 
Noviani, 2015) 
SINTA 3 : EDU-MAT 
(Jurnal Pendidikan 
Matematika), Vol. 3, 
No. 2, Oktober 2015, 
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 eISSN : 25979051 | 
pISSN : 23382759 

7 Meningkatkan 
Kemampuan 
Komunikasi Matematis 
Siswa Melalui Model 
Pembelajaran 
Contextual Teaching 
and Learning Kelas 
VIII SMP 

Indikator kemampuan komunikasi 
matematis yang digunakan dalam 
penelitian ini terdiri dari: 
1) menghubungkan benda nyata, gambar, 

diagram ke ide matematika; 
2) menjelaskan ide, situasi, dan relasi 

matematika dengan benda nyata, 
gambar, grafik, atau aljabar; 

3) menyatakan peristiwa sehari-hari dalam 
bahasa atau simbol matematika; 

4) membuat konjektur, menyusun 
argumen, merumuskan definisi, dan 
generalisasi. 

(Ansori & Sari, 2016) 
SINTA 3 : EDU-MAT 
(Jurnal Pendidikan 
Matematika), Vol. 4, 
No. 1, April 2016, 
eISSN : 25979051 | 
pISSN : 23382759 

8 Meningkatkan 
Kemampuan 
Komunikasi Matematis 
Siswa Menggunakan 
Model Pembelajaran 
Kooperatif Tipe 
Student Teams 
Achiviement Division 
(STAD) 
 

Indikator kemampuan komunikasi 
matematis yang digunakan dalam 
penelitian ini meliputi: 
1) menghubungkan benda nyata, gambar, 

diagram ke ide matematika; 
2) menjelaskan ide, situasi, dan relasi 

matematika dengan benda nyata, 
gambar, grafik, atau aljabar; 

3) menyatakan peristiwa sehari-hari dalam 
bahasa atau simbol matematika; 

4) membuat konjektur, menyusun 
argumen, merumuskan definisi, dan 
generalisasi. 

(Noor & Husna, 2017) 
SINTA 3 : EDU-MAT 
(Jurnal Pendidikan 
Matematika), Vol. 4, 
No. 2, (2017), eISSN : 
25979051 | pISSN : 
23382759 

9 Pengaruh Model 
Pembelajaran 
Kooperatif Tipe 
Rotating Trio 
Exchange (RTE) 
terhadap Kemampuan 
Komunikasi Matematis 
pada Siswa SMP 

Keseluruhan indikator kemampuan 
komunikasi matematis terangkum dalam 4 
aspek, yaitu kemampuan tata bahasa 
(grammatical competence), kemampuan 
memahami wacana (discoure 
competence), kemampuan sosiolinguistik 
(sociolinguistic competence) dan 
kemampuan strategis (strategic 
competence). 

(Karim & Haris 
Saputera, 2016) 
SINTA 3 : EDU-MAT 
(Jurnal Pendidikan 
Matematika), Vol. 2, 
No. 3, Oktober 2014, 
eISSN : 25979051 | 
pISSN : 23382759 

10 Kemampuan 
Komunikasi Matematis 
Siswa dengan 
Pendekatan 
Pembelajaran 
Matematika Realistik 
bernuansa 

Indikator kemampuan komunikasi 
matematis yang akan digunakan dalam 
perancangan soal test, yaitu: 
1) menggunakan simbol/notasi, operasi 

matematika secara tepat guna, 
2) mengekspresikan, mendemonstrasikan 

dan melukiskan ide-ide matematika ke 

(Muslimahayati, 2019) 
SINTA 3 : Jurnal 
Pendidikan 
Matematika RAFA, 
Vol. 5, No. 1, Juni 
2019, p-ISSN :2460-
8718 | e-ISSN : 2460-
8726 
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Etnomatematika 
(PMRE) 
 

dalam bentuk gambar, tabel, grafik atau 
model matematika lain, 

3) menyatakan suatu situasi, gambar, 
diagram, atau benda nyata ke dalam 
bahasa, simbol, idea, atau model 
matematika, 

4) menganalisis, mengevaluasi dan 
mengajukan pertanyaan terhadap suatu 
informasi yang diberikan. 

11 Penggunaan Model 
Kooperatif Tipe CIRC 
Berbasis 
Konstruktivisme Untuk 
Meningkatkan 
Kemampuan 
Komunikasi Matematis 
Siswa 

Indikator kemampuan komunikasi 
matematis yang akan digunakan dalam 
penelitian ini: 
1) menjelaskan ide dan situasi secara 

tulisan; 
2) menyatakan gambar atau diagram ke 

dalam ide-ide matematika; 
3) menyatakan situasi ke dalam model 

matematika/gambar; 
4) menyatakan peristiwa sehari-hari dalam 

bahasa atau simbol matematika. 

(Bien, 2016) 
SINTA 4 : JPMI 
(Jurnal Pendidikan 
Matematika 
Indonesia), Vol. 1, No. 
2, September 2016, p-
ISSN: 2477-5967 | e-
ISSN: 2477-8443 

12 Kemampuan 
Komunikasi Matematis 
Siswa SMP Pada 
Materi Sistem 
Persamaan Linear Dua 
Variabel (SPLDV) 
 

Indikator kemampuan komunikasi 
matematis yang digunakan:  
1) menginterpretasikan gagasan 

matematika pada bentuk tulisan; 
2) menjelaskan ide pada bentuk tulisan 

matematika; 
3) mengungkapkan soal yang 

menggunakan kejadian sehari-hari 
pada simbol atau bentuk matematika;  

4) menjelaskan gagasan matematika. 

(Hafidhoh & Marlina, 
2021) 
SINTA 4 : Delta-Pi: 
Jurnal Matematika 
dan Pendidikan 
Matematika, Vol. 10, 
No. 1, (2021), eISSN : 
25412906 | pISSN : 
2089855X 

5 Indikator Kemampuan Komunikasi 

1 Hubungan 
Kemampuan 
Komunikasi Matematis 
dengan Self Esteem 
Siswa SMP Melalui 
Pendekatan 
Contextual Teaching 
and Learning Pada 
Materi Segiempat 
 

Indikator komunikasi matematis menurut 
Sumarmo dalam (Darkasyi) dan Bernard 
(2015) yang telah ditulis ulang sesuai 
dengan bahasa penulis, yaitu: 
1) menghubungkan benda-benda nyata, 

gambar dan diagram ke dalam ide 
matematika; 

2) menyatakan peristiwa sehari-hari dalam 
bahasa dan simbol matematika; 

3) menjelaskan ide situasi menggunakan 
metode lisan, tertulis, konkrit, grafik, 
gambar dan aljabar; 

4) mendengarkan, berdiskusi, dan menulis 
tentang matematika; 

(Yuniarti et al., 2018) 
SINTA 3 : JNPM 
(Jurnal Nasional 
Pendidikan 
Matematika), Vol. 2, 
No. 1, Maret 2018, 
eISSN: 2549-4937 | 
pISSN: 2549-4937 
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5) membuat konjektur, merumuskan 
definisi, dan generalisasi. 

2 Analisis Kemampuan 
Komunikasi Matematis 
Siswa SMP Pada 
Materi Segitiga dan 
Segiempat 
 

Indikator kemampuan komunikasi 
matematis yang digunakan:  
1) menyatakan benda nyata ke dalam 

bentuk matematika, 
2) menyatakan peristiwa sehari-hari dalam 

bahasa atau simbol matematika, 
3) menjelaskan dan membuat pertanyaan 

matematika yang dipelajari, 
4) membuat konjektur, menyusun 

argumen, merumuskan definisi dan 
generalisasi, 

5) mengungkapkan kembali suatu uraian 
paragraf matematika dalam bahasa 
sendiri. 

(Wijayanto et al., 
2018) 
SINTA 3 : Jurnal 
Cendekia: Jurnal 
Nasional Pendidikan 
Matematika, Vol. 2, 
No. 1, Mei 2018, 
eISSN : 2579-9258 | 
pISSN : 2614-3038 

3 Analisis Kemampuan 
Komunikasi Matematis 
Siswa Kelas VIII Pada 
Materi Himpunan 
 

Indikator kemampuan komunikasi 
matematis, yaitu:  
1) menghubungkan benda nyata , gambar 

dan diagram kedalam ide matematika, 
2) menjelaskan idea, situasi, tulisan 

dengan benda nyata, gambar, grafik 
dan aljabar, 

3) menyatakan peristiwa sehari-hari dalam 
bahasa atau simbol matematika, 

4) membuat model dari suatu situasi 
melalui tulisan, benda konkret, gambar, 
grafik, dan metode aljabar, 

5) menjelaskan dan membuat pertanyaan 
tentang matematika yang telah 
dipelajari. 

(Aminah et al., 2018) 
SINTA 3 : Jurnal 
Cendekia: Jurnal 
Nasional Pendidikan 
Matematika, Vol. 1, 
No. 1, Mei 2018, 
eISSN : 2579-9258 | 
pISSN : 2614-3038 

4 Analisis Kemampuan 
Komunikasi Matematis 
Siswa SMP di Kota 
Cimahi Pada Materi 
Statistika 
 

Sumarmo (2006) Indikator kemampuan 
komunikasi matematis: 
1) menghubungkan benda nyata, gambar, 

dan diagram ke dalam ide matematika; 
2) menjelaskan ide, situasi dan relasi 

matematika, secara tulisan; 
3) menyatakan peristiwa sehari-hari dalam 

bahasa atau simbol matematika; 
4) mendengarkan, mendiskusi, dan 

menulis tentang matematika; 
5) membuat konjektur, menyusun 

argument, merumuskan definisi dan 
generalisasi. 

(Niasih et al., 2019) 
SINTA 3 : Jurnal 
Cendekia: Jurnal 
Nasional Pendidikan 
Matematika, Vol. 3, 
No. 2, Agustus 2019, 
eISSN : 2579-9258 | 
pISSN : 2614-3038 
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5 Peningkatan 
Kemampuan 
Komunikasi Matematis 
Siswa Menggunakan 
Model Pembelajaran 
Hybrid Learning 

Aspek kemampuan komunikasi matematis 
menurut (Wahyuni et al., 2020) adalah 
yaitu: representasi, mendengarkan, 
membaca, diskusi dan menulis. 

(Indriani & Pasaribu, 
2022) 
SINTA 3 : Jurnal 
Cendekia: Jurnal 
Nasional Pendidikan 
Matematika, Vol. 6, 
No. 1, Maret 2022, 
eISSN : 2579-9258 | 
pISSN : 2614-3038 

6 Profil Komunikasi 
Matematis Siswa SMP 
Pada Materi Relasi 
dan Fungsi Ditinjau 
Dari Gaya Belajar 
 

Indikator kemampuan komunikasi 
matematis menurut Ramdan (dalam 
Hendriana et al., 2017), yaitu: 
1) menyatakan peristiwa kedalam bentuk 

simbol atau bahasa matematika 
2) menjelaskan ide, relasi matematika 

dengan benda nyata, grafik, gambar 
serta aljabar, 

3) menyatakan situasi kedalam bentuk 
gambar, serta menyusun suatu model 
matematika dan menyelesaikannya, 

4) menyatakan gambar kedalam bentuk 
bahasa biasa (membuat soal cerita) 
dan menyatakan argument, 

5) membaca dengan pemahaman 
presentasi matematika tertulis serta 
menarik kesimpulan. 

(Rosita et al., 2020) 
SINTA 3 : Jurnal Math 
Educator Nusantara: 
Wahana Publikasi 
Karya Tulis Ilmiah di 
Bidang Pendidikan 
Matematika, Vol. 6, 
No. 2, November 
2020, pISSN:2459-
9735 eISSN: 2580-
9210 

6 Indikator Kemampuan Komunikasi 

1 Kemampuan 
Komunikasi Matematis 
dan Metakognitif Siswa 
SMP Pada Materi 
Lingkaran 
Berdasarkan Gender 

Kemampuan yang tergolong dalam 
komunikasi matematis menurut Sumarmo 
(2012: 14), diantaranya: 
1) menghubungkan benda nyata, gambar 

dan diagram ke dalam ide matematika, 
2) menjelaskan ide, situasi dan relasi 

matematika secara lisan atau tulisan, 
3) menyatakan situasi ke dalam bahan 

matematika, 
4) mendengarkan, berdiskusi, menulis 

matematika, membaca presentasi 
matematika, 

5) membuat konjektur, merumuskan 
definisi, dan generalisasi, 

6) mengungkapkan kembali suatu uraian 
atau paragraf matematika dalam 
bahasa sendiri. 

(Diandita et al., 2017) 
SINTA 2 : Jurnal 
Pendidikan 
Matematika Vol. 11, 
No. 2, Juli 2017, 
ISSN: 1978-0044, 
EISSN: 2549-1040 
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2 Meningkatkan 
Kemampuan 
Komunikasi Matematis 
dan Self Confidence 
Siswa Melalui Model 
Pembelajaran Cycle 
7E 
 

Sumarmo (2013: 453) menyatakan bahwa 
indikator kemampuan komunikasi 
matematis meliputi: 
1) menyatakan situasi, gambar, diagram, 

atau benda nyata ke dalam bahasa, 
simbol, idea, atau model matematik; 

2) menjelaskan ide, situassi, dan relasi 
matematika secara lisan dan tulisan; 

3) mendengarkan, berdiskusi, dan menulis 
tentang matematika; 

4) membaca dengan pemahaman suatu 
representasi matematika tertulis; 

5) membuat konjektur, menyusun 
argumen, merumuskan definisi, dan 
generalisasi; 

6) mengungkapkan kembali suatu uraian 
atau paragraf matematika dalam 
bahasa sendiri. 

(Sritresna, 2017) 
SINTA 3 : Mosharafa: 
Jurnal Pendidikan 
Matematika, Vol. 6, 
No. 3, September 
2017, eISSN: 2527-
8827 | pISSN: 2086-
4280 

3 Perbandingan 
Kemampuan 
Komunikasi Matematis 
Siswa Antara yang 
Menggunakan Model 
Pembelajaran 
Kooperatif Tipe Jigsaw 
Dengan Konvensional 
 

Sumarmo (2013:5) indikator untuk 
mengukur kemampuan komunikasi 
matematis: 
1) menghubungkan benda nyata, gambar, 

dan diagram ke dalam idea 
matematika, 

2) menjelaskan idea, situasi, dan relasi 
matematik 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 pertanyaan yang 
relevan, 

6) membuat konjektur, menyusun 
argumen, merumuskan definisi dan 
generalisasi. 

(Hibattulloh & Sofyan, 
2014) 
SINTA 3 : Mosharafa: 
Jurnal Pendidikan 
Matematika, Vol. 3, 
No. 3, September 
2014, eISSN: 2527-
8827 | pISSN: 2086-
4280 

4 Pengaruh Pendekatan 
Model Eliciting 
Activities (MEAs) 
terhadap Kemampuan 
Komunikasi Matematis 
Siswa 
 

Kemampuan komunikasi matematis 
menurut Deswita & Kusumah (2018) terdiri 
dari:  
1) menghubungkan benda nyata, gambar, 

atau diagram ke dalam ide matematika, 
2) menjelaskan ide, situasi, dan relasi 

matematika secara lisan atau tulisan 

(Anggralia et al., 
2019) 
SINTA 3 : 
EDUMATICA : Jurnal 
Pendidikan 
Matematika, Vol. 9, 
No. 2, Oktober 2019, 

https://scholar.google.com/citations?user=6uzEc-YAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=6uzEc-YAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=6uzEc-YAAAAJ&hl=en
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dengan benda nyata, gambar, grafik, 
dan aljabar, 

3) menyatakan peristiwa sehari-hari dalam 
bahasa matematika, 

4) membuat konjektur, 
5) menyusun argument dan, 
6) merumuskan definisi generalisasi. 

eISSN : 2580-0779 | 
pISSN : 2088-2157 

 
Berdasarkan Tabel 1 di atas, terlihat bahwa indikator kemampuan komunikasi matematis siswa SMP 

dikelompokkan menjadi 4 bagian dengan berbagai pendapat para ahli yang digunakan sehingga persentase 
indikator kemampuan komunikasi matematis siswa SMP dapat disajikan pada gambar berikut ini. 

 
Gambar 1. Diagram Klasifikasi Persentase Indikator Kemampuan Komunikasi 

 
Hasil persentase di atas menunjukkan bahwa 56% menggunakan 3 indikator kemampuan 

komunikasi, 24% menggunakan 4 indikator kemampuan komunikasi, 12% menggunakan 5 indikator 
kemampuan komunikasi serta 8% menggunakan 6 indikator kemampuan komunikasi. Hasil analisis juga 
menunjukkan bahwa secara garis besar siswa SMP telah mampu memenuhi 3 aspek indikator kemampuan 
komunikasi matematis, yaitu menggambar (drawing), ekspresi matematika (mathematical expression) serta 
menulis (written text). 

 
KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dari 50 artikel jurnal 
nasional yang terakreditasi terdiri dari 56% menggunakan 3 indikator kemampuan komunikasi, 24% 
menggunakan 4 indikator kemampuan komunikasi, 12% menggunakan 5 indikator kemampuan komunikasi 
dan 8% menggunakan 6 indikator kemampuan komunikasi. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa secara 
garis besar siswa SMP telah mampu memenuhi 3 aspek indikator kemampuan komunikasi matematis, yaitu 
kemampuan menggambar (drawing), ekspresi matematika (mathematical expression) serta menulis (written 
text). Sebagian besar peneliti terdahulu menggunakan ketiga indikator kemampuan komunikasi matematis 
tersebut. 

56%24%

12%
8%

Indikator Kemampuan Komukasi 
Matematis Siswa SMP

3 indikator

4 indikator

5 indikator

6 indikator
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ABSTRAK 
Pembelajaran matematika tidak hanya membentuk siswa menjadi paham dengan materi-materi matematika saja, akan tetapi 
kemampuan lain yang dimiliki siswa ditumbuhkan dalam pembelajaran matematika seperti kemampuan berpikir matematis. Salah 
satu jenis kemampuan berpikir matematis yaitu kemampuan komunikasi matematis. Kemampuan komunikasi merupakan salah 
satu bagian penting dalam matematika, karena merupakan alat bantu dalam transmisi pengetahuan matematika atau sebagai 
pondasi dalam membangun pengetahuan matematika. Selain itu, self-confidence juga merupakan salah satu aspek penting dalam 
pembelajaran matematika, karena seseorang yang memiliki rasa percaya diri akan yakin dengan kemampuannya untuk 
menyelesaikan suatu masalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kemampuan komunikasi matematis siswa 
dalam mengerjakan soal matematika yang ditinjau dari self-confidence berdasarkan hasil riset yang telah dipublikasikan. Metode 
dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan jumlah jurnal 10 dari sinta 1 dan sinta 2. Suatu teknik pengumpulan data yang 
dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa penelitian terdahulu untuk mengumpulkan informasi yang cukup mengena i 
kemampuan komunikasi matematis yang ditinjau dari self-confidence siswa. Setelah informasi yang terkumpul cukup maka 
selanjutnya dikompilasi, dianalisis, dan disimpulkan sehingga mendapatkan kesimpulan mengenai kemampuan komunikasi 
matematis yang ditinjau dari self-confidence siswa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi matematis 
yang dimiliki siswa bervariasi tergantung pada tingkat self-confidence yang dimiliki. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hasil 
penelitian yang menyatakan bahwa ada hubungan yang searah atau positif antara self-confidence (kepercayaan diri) siswa dengan 
kemampuan komunikasi matematis. 
 
Kata Kunci: Kemampuan Komunikasi Matematis, self-confidence. 
 

PENDAHULUAN 
 Pendidikan memiliki peran yang sangat penting untuk menciptakan manusia berkualitas, cerdas dan 

berbudi luhur agar senantiasa berguna bagi bangsa dan negara. Seperti yang tertuang dalam UU no 20 
tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar siswa 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. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk 
meningkatkan kualitas SDM pemerintah Indonesia mewajibkan 12 tahun sekolah dari jenjang SD, SMP 
sampai SMA. 

Salah satu mata pelajaran yang menunjang dalam mencapai tujuan pendidikan adalah matematika. 
Matematika adalah sebuah mata pelajaran yang memiliki peran penting dalam aktivitas kehidupan sehari-
hari, selain itu matematika juga digunakan untuk berkomunikasi antara guru dengan siswa. Namun 
berdasarkan hasil survei Trends In International Mathematics and Science Study (TIMSS) pada tahun 2015 
menunjukkan bahwa nilai rata-rata skor yang diperoleh Indonesia yakni sebesar 397 dan berada pada 
peringkat 44 dari 49 negara yang berpartisipasi. Skor skala rata-rata yang didapat untuk setiap penilaian 
yaitu untuk pemahaman 395, aplikasi 397, dan penalaran 397. Berdasarkan hasil penilaian TIMSS terlihat 
bahwa kemampuan matematis siswa di Indonesia masih tergolong rendah. Salah satu kemampuan 
matematis yang tergolong rendah yaitu kemampuan komunikasi matematis, hal ini dapat disebabkan oleh 
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kebingungan siswa dalam menyajikan ide atau gagasan ke dalam bentuk simbol, grafik, tabel atau media 
lainnya untuk memperjelas masalah matematika. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan dalam 
kemampuan matematis dan salah satu jenis kemampuan yang harus ditingkatkan siswa yaitu kemampuan 
komunikasi matematis karena, selain dilatih untuk berpikir secara matematis siswa juga harus mampu 
mengkomunikasikannya. 

Komunikasi adalah suatu proses interaksi untuk saling bertukar pikiran, pesan, dan berbagai interaksi 
sosial lainnya. Komunikasi menjadi salah satu kemampuan yang harus dimiliki siswa dalam pembelajaran 
matematika agar dapat berkomunikasi dan mengemukakan ide atau gagasan kepada siswa lainnya. 
Kemampuan komunikasi sendiri sangat dibutuhkan oleh siswa misalnya untuk meningkatkan kemampuan 
akademik serta untuk menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan sehari-hari (Alfitri Rizqi et al., 2016). 
Dengan adanya komunikasi siswa memiliki kesempatan untuk saling bertukar pikiran untuk mengembangkan 
pemahaman konsep yang mereka miliki. Oleh karena itu, kemampuan komunikasi harus dikembangkan 
sejak dini salah satunya saat proses pembelajaran matematika berlangsung (Rizqi et al., 2016). 

Schoen et al (Rianto & Santoso., 2014) juga mengemukakan bahwa dalam kemampuan komunikasi 
matematis tidak hanya mengemukakan ide lewat tulisan saja, tetapi siswa dituntut untuk mengembangkan 
beberapa kemampuan diantaranya kemampuan untuk membaca, berbicara, menggambarkan, mendengar 
dan bekerja sama. Menurut Enis (Muniroh et al., 2018) kemampuan komunikasi matematis memiliki peran 
penting dalam pembelajaran diantaranya ide matematika dapat digali melalui kemampuan komunikasi dalam 
berbagai perspektif juga dapat meningkatkan kemampuan melihat yang berkaitan dengan konten 
matematika untuk mempertajam cara berpikir, untuk mengukur kemampuan pemahaman matematik, dapat 
membangun cara berpikir siswa, dapat membangun kemampuan pengetahuan matematika siswa, dapat 
meningkatkan dalam kemampuan berpikir kritis, rasional, pemecahan masalah dan keterampilan. 

Selain kemampuan komunikasi matematis sebagai aspek kognitif, untuk menunjang keberhasilan siswa 
belajar matematika juga diperlukan aspek afektif, salah satunya self-confidence (kepercayaan diri). Menurut 
Hendriana et al (2014) menyatakan bahwa kepercayaan diri dapat diartikan sebagai sebuah bentuk 
kepercayaan terhadap dirinya dalam kehidupan, dan pandangan konsep dirinya yang jadi acuan. Hal ini 
sejalan dengan yang diungkapkan oleh Bandura (Solihah et al., 2021) bahwa kepercayaan diri merupakan 
pandangan dari individu terhadap dirinya dalam memotivasi diri yang dimunculkan dalam tindakan yang 
sesuai dengan tuntutan tugas. Jadi dapat disimpulkan bahwa self-confidence adalah rasa sikap percaya atas 
keyakinan kemampuan dirinya yang dimunculkan dalam suatu tindakan. 

Salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis yaitu perlu adanya 
pengembangan kepribadian dengan menumbuhkan rasa percaya diri pada diri siswa tersebut, karena 
dengan kepercayaan diri (self-confidence) siswa dapat mengungkapkan ide atau gagasan dengan lebih 
berani dan yakin akan pendapatnya sendiri. Ketika rasa percaya diri itu sudah ada pada diri siswa, maka 
siswa akan merasa lebih tenang atau rileks menunjukkan kemampuan yang dimilikinya (Muniroh et al., 2018), 
siswa akan aktif dalam kegiatan pembelajaran di kelas tanpa takut terhadap kesalahan atau kegagalan yang 
akan dihadapi. Jadi, tidak hanya kemampuan komunikasi matematis saja yang penting untuk dimiliki dalam 
pembelajaran matematika, self-confidence atau percaya diri juga menjadi salah satu kemampuan yang 
penting dimiliki oleh siswa karena siswa yang memiliki sifat percaya diri yang tinggi akan sangat mudah 
berinteraksi dengan siswa lain, mampu mengeluarkan pendapat tanpa keraguan dan menghargai pendapat 
siswa lain dan sebaliknya siswa yang memiliki self-confidence rendah akan sulit berkomunikasi dan 
berpendapat. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan komunikasi 
matematis siswa ditinjau dari self-confidence berdasarkan hasil riset yang telah dipublikasikan. Artikel atau 
jurnal yang dikaji berjumlah 10 berdasarkan kriteria sinta 1 dan sinta 2. 
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METODE PENELITIAN 
Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur. Zed (Kartiningsih, 2015) mengatakan 

bahwa metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan 
data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian. Kartiningsih juga menambahkan 
bahwa studi kepustakaan dilakukan oleh setiap peneliti dengan tujuan utama yaitu mencari dasar pijakan/ 
fondasi utnuk memperoleh dan membangun landasan teori, kerangka berpikir, dan menentukan dugaan 
sementara atau disebut juga dengan hipotesis penelitian. Sehingga para peneliti dapat mengelompokkan, 
mengalokasikan mengorganisasikan, dan menggunakan variasi pustaka dalam bidangnya. 

Penelitian ini adalah studi literatur dengan jumlah jurnal 10 dari sinta 1 dan sinta 2. Suatu teknik 
pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa penelitian terdahulu untuk 
mengumpulkan informasi yang cukup mengenai kemampuan komunikasi matematis yang ditinjau dari self-
confidence siswa. Setelah informasi yang terkumpul cukup maka selanjutnya dikompilasi, dianalisis, dan 
disimpulkan sehingga mendapatkan kesimpulan mengenai kemampuan komunikasi matematis yang ditinjau 
dari self-confidence siswa. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 Putri et al., (2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kemampuan komunikasi matematis yang 
dimiliki siswa bervariasi tergantung pada tingkat self-confidence yang dimiliki. Siswa dengan self confidence 
tinggi bisa memenuhi seluruh indikator kemampuan komunikasi matematis, namun siswa dengan tingkat self 
confidence rendah belum dapat memenuhi semua indikator dari kemampuan komunikasi matematis. Secara 
khusus bisa disimpulkan yakni: 1. Kemampuan komunikasi matematis tertulis dikaji dari tingkat self 
confidence rendah dapat memenuhi indikator menggunakan simbol-simbol matematika dalam 
menyelesaikan permasalahan 2. Kemampuan komunikasi matematis tertulis dikaji dari self confidence tinggi 
bisa memenuhi seluruh indikator kemampuan komunikasi matematis 3. Kemampuan komunikasi matematis 
lisan dikaji dari tingkat self confidence rendah dapat indikator menggunakan simbol-simbol matematika, dan 
indikator mengungkapkan kembali hasil penyelesaian soal dengan baik 4. Kemampuan komunikasi 
matematis lisan dikaji dari self confidence tinggi bisa memenuhi seluruh indikator kemampuan komunikasi 
matematis. 
 Noviyana et al., (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa secara teoritik kemampuan 
komunikasi matematis siswa akan baik jika siswa tersebut memiliki rasa percaya diri yang baik. Hal ini 
dikarenakan pandangan positif siswa mengenai dirinya dan kemampuannya, sehingga siswa tidak merasa 
takut salah ataupun cemas ketika menyelesaikan masalah tentang komunikasi matematis. Ketika siswa 
sudah memiliki kepercayaan diri yang baik, maka siswa akan berani dalam menyampaikan pendapatnya 
serta akan terdorong untuk meningkatkan prestasinya. Kemampuan komunikasi matematis serta self-
confidence dapat ditumbuhkan melalui proses pembelajaran, tentunya dengan partisipasi guru sebagai 
fasilitator dan motivator bagi siswa. 
 Muniroh et al., (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa : 1. Ada hubungan yang searah atau 
positif antara self-confidence (kepercayaan diri) siswa dengan kemampuan komunikasi matematik dengan 
koefisien korelasinya yaitu 0,865. Semakin tinggi selfconfidence (kepercayaan diri) siswa akan semakin 
tinggi pula kemampuan komunikasi matematik yang dimiliki, Begitupun sebaliknya semakin rendah 
kemampuan komunikasi matematik siswa semakin rendah pula Self-Confidence (kepercayaan diri siswa) 2. 
Self-confidence (kepercayaan diri) siswa termasuk dalam kelompok yang rendah atau masih kurang, hal ini 
dilihat dari jawaban siswa/i yang positif yaitu sebesar 11,11% atau 4 orang dan 27,77% atau 10 orang pada 
jawaban siswa yang negatif. Kemampuan komunikasi matematik siswa tergolong sedang yaitu sebesar 
41,67% atau 15 orang siswa dapat membaca soal dalam bentuk gambar, diagram, dan menghubungkan 
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benda nyata, kedalam ide matematika, siswa dapat menjelaskan ide, dan menghubungkannya kedalam 
matematika melalui benda nyata, tulisan gambar, diagram, dan melalui simbol atau bahasa matematika 
siswa dapat menyatakan idenya kedalam peristiwa sehari-hari. 
 Nurul Zalfa et al., (2021) dalam penelitian yang dilakukan pada peserta didik kelas VIII E SMP Negeri 
5 Adiwerna yang diikuti oleh 31 peserta didik dengan memberikan soal materi statistika dan angket self-
confidence. Pemberian soal dan angket diupload pada google classroom yang sebelumnya dibuat kelas 
online di google classroom dan lembar jawab soal tes dan angket peserta didik dapat dikirim melalui google 
classroom menyatakan bahwa (1) Peserta didik dengan self confidence tinggi memenuhi 4 indikator 
kemampuan komunikasi matematis yaitu keterampilan untuk menggabungkan objek nyata menjadi gagasan 
matematika, kemampuan membuat gambar untuk memaparkan gagasan kondisi sehari-hari serta hubungan 
matematis dalam bentuk tulisan dan lisan, kondisi sehari-hari serta hubungan matematis dalam bentuk 
tulisan, keterampilan mencerna serta meninjau gagasan matematis ketika menyelesaikan kasus sehari-hari 
dengan tulisan dan lisan, dan mampu menyampaikan kesimpulan pada jawaban pertanyaan sehari-hari 
berdasarkan hasil pertanyaan. (2) Peseta didik dengan self confidence sedang memenuhi 3 indikator 
kemampuan komunikasi matematis yaitu keterampilan untuk menggabungkan objek nyata menjadi gagasan 
matematika, kemampuan membuat gambar untuk memaparkan gagasan, kondisi sehari-hari serta hubungan 
matematis dalam bentuk tulisan dan lisan, Keterampilan dalam mencerna serta meninjau gagasan matematis 
ketika menyelesaikan kasus sehari-hari dengan tulisan dan lisan. (3) Peserta didik dengan self confidence 
rendah hanya memenuhi 1 indikator yaitu kemampuan membuat gambar untuk memaparkan gagasan, 
kondisi sehari-hari, serta hubungan matematis dalam bentuk tulisan dan lisan. 
 Alfitri Rizqi et al., (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kemampuan komunikasi 
matematis siswa ditinjau dari self-confidence dalam pembelajaran blended learning tergolong baik. 
Kemampuan komunikasi matematis siswa yang memiliki kepercayaan diri baik dikategorikan sangat baik Hal 
ini ditunjukkan bahwa (1) siswa mampu mengungkapkan ide-ide matematis melalui lisan dan tulisan secara 
koheren dan jelas; (2) siswa sangat mampu menggambarkan ide-ide matematis dalam bentuk visual seperti 
grafik, diagram, geometris, dan lainnya dengan tepat dan lengkap; (3) siswa sangat mampu menggunakan 
istilah, notasi, dan struktur matematika dengan tepat. Sedangkan kemampuan komunikasi matematis siswa 
yang memiliki kepercayaan diri sedang terkategorikan tinggi. Hal ini ditunjukkan bahwa (1) siswa mampu 
mengungkapkan ide-ide matematis melalui lisan dan tulisan secara koheren dan jelas; (2) siswa sangat 
mampu menggambarkan ide-ide matematis dalam bentuk visual; (3) siswa mampu menggunakan istilah, 
notasi, dan struktur matematika dengan tepat. 
 Yanti et al., (2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa berdasarkan hasil analisis regresi 
sederhana bahwa ada pengaruh kepercayaan diri terhadap kemampuan komunikasi matematika siswa tetapi 

tidak signifikan. Persamaan regresinya adalah �̂�= −5,465 + 0,689X sehingga dapat disimpulkan bahwa 
persamaan regresi ini dapat digunakan untuk memprediksi nilai kemampuan komunikasi matematika siswa 
jika skor kepercayaan diri siswa diketahui. Mengacu pada fungsi taksiran analisis regresi tersebut, dapat di 
lihat bahwa nilai konstanta sebesar −5,465 merupakan prediksi nilai dari kemampuan komunikasi 
matematika siswa tanpa di dukung oleh oleh kepercayaan diri siswa dalam artian nilai X adalah 0. Sedangkan 
koefisien arah regresi kepercayaan diri (X) sebesar +0,689 menunjukkan hubungan positif, hal ini berarti 
setiap kenaikan satu satuan variabel skor kepercayaan diri, maka akan di ikuti dengan meningkatnya nilai 
kemampuan komunikasi matematika siswa sebesar 0,689 satuan. Hal ini juga berarti bahwa dengan 
meningkatnya kepercayaan diri akan diikuti pula dengan meningkatnya kemampuan komunikasi matematika 
sehingga siswa yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi akan memiliki kemampuan komunikasi 
matematika yang tinggi pula.  
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 Pratiwi (2020) dalam penelitiannya mendeskripsi kemampuan komunikasi matematis ditinjau dari 
tingkat self- confidence siswa yaitu (1) tingkat self-confidence tinggi, ketercapaian indikator komunikasi 
matematis yaitu seluruh siswa mencapai indikator mengekspresikan ide-ide matematis melalui tulisan, 82% 
dari jumlah siswa mencapai indikator menggambarkan ide-ide matematis secara tulisan, 45% dari jumlah 
siswa mencapai indikator menginterpretasikan ide-ide matematis secara tulisan, 18% dari jumlah siswa 
mencapai indikator menggunakan istilah-istilah, notasi-notasi matematika dan struktur-strukturnya untuk 
menyajikan ide-ide, serta 82% dari jumlah siswa mencapai indikator mengevaluasi ide-ide matematis secara 
tulisan; (2) tingkat self-confidence sedang, ketercapaian indikator komunikasi matematis yaitu seluruh siswa 
mencapai indikator mengekspresikan ide-ide matematis melalui tulisan, 70% dari jumlah siswa mencapai 
indikator menggambarkan ide-ide matematis secara tulisan, 75% dari jumlah siswa mencapai indikator 
menginterpretasikan ide-ide matematis secara tulisan, serta 65% dari jumlah siswa mencapai indikator 
mengevaluasi ide-ide matematis secara tulisan namun seluruh siswa belum mencapai indikator 
menggunakan istilah-istilah notasi-notasi matematika dan struktur-strukturnya untuk menyajikan ide-ide; dan 
(3) tingkat self-confidence rendah, dengan satu siswa mampu mencapai indikator mengekspresikan ide-ide 
matematis melalui tulisan dan menggambarkan ide-ide matematis secara tulisan namun belum mampu 
mencapai indikator lainnya. 
 Sasmita (2020) juga menyatakan Deskripsi kemampuan komunikasi matematis siswa kelas VIII 
pada pembelajaran CIRC ditinjau dari self-confidence adalah sebagai berikut. Subjek dengan self-confidence 
tinggi cenderung kurang unggul dalam indikator menyatakan suatu permasalahan ke dalam bentuk gambar 
ditunjukkan dengan subjek menggambar tanpa menggunakan penggaris karena terlalu percaya diri sehingga 
gambar yang dihasilkan kurang rapi. Selain itu, subjek dengan self-confidence tinggi cenderung kurang 
unggul pada indikator mempresentasikan penyelesaian masalah matematis tertulis dengan terstruktur 
ditunjukkan dengan subjek tidak menuliskan simbol matematis dalam perhitungan karena merasa tidak perlu 
menuliskan simbol. Subjek dengan self- confidence sedang cenderung kurang mampu menyatakan suatu 
permasalahan ke dalam bentuk gambar atau ekspresi aljabar ditunjukkan dengan kurang tepat dalam 
menggambar soal nomor satu karena kubus yang digambar tidak menempel seperti kue. Selain itu, subjek 
dengan self-confidence sedang cenderung unggul pada indikator mempresentasikan penyelesaian masalah 
matematis tertulis dengan terstruktur ditunjukkan dengan menuliskan simbol matematis dalam perhitungan 
karena merasa lebih mudah jika menuliskan simbol. Serta cenderung kurang mampu menggunakan hasil 
penyelesaian yang diperoleh sebelumnya untuk menyelesaikan suatu permasalahan lain pada soal tertentu. 
Subjek dengan self-confidence rendah cenderung unggul dalam indikator menyatakan suatu permasalahan 
ke dalam bentuk gambar ditunjukkan dengan subjek menggambar secara lengkap karena subjek merasa 
lebih mudah dalam menyelesaikan permasalahan apabila digambar secara lengkap, cenderung kurang 
mampu mempresentasikan penyelesaian masalah matematis tertulis dengan terstruktur ditunjukkan dengan 
siswa kurang tepat dalam menulis langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan, dan cenderung 
tidak mampu menggunakan hasil penyelesaian yang diperoleh sebelumnya untuk menyelesaikan suatu 
permasalahan lain ditunjukkan dengan siswa kurang tepat dalam mensubstitusikan hasil yang telah diperoleh 
sebelumnya ke dalam rumus. 
 Rizky Aussieanna (2020) menyatakan bahwa kemampuan komunikasi matematis siswa dalam 
menyelesaikan masalah fungsi pada subyek dengan tingkat self-confidence tinggi sudah mampu memenuhi 
semua indikator kemampuan komunikasi matematis, pada indikator pertama, indikator kedua, serta indikator 
ketiga. Kemampuan komunikasi matematis siswa dalam menyelesaikan masalah fungsi pada subyek 
dengan tingkat self-confidence sedang sudah mampu memenuhi semua indikator kemampuan komunikasi 
matematis, pada indikator pertama, indikator kedua, serta indikator ketiga. Walaupun pada waktu wawancara 
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subyek tersebut dalam menjawab terdapat sedikit kesalahan dan ragu saat menjawab. Kemampuan 
komunikasi matematis siswa dalam menyelesaikan masalah fungsi pada 
subyek dengan tingkat self-confidence rendah hanya mampu memenuhi 1 dari 3 indikator kemampuan 
komunikasi matematis, yaitu pada indikator pertama. Terdapat 2 indikator yang tidak terpenuhi karena 
terdapat kesalahan fatal saat subyek tersebut menjawab pada saat tes kemampuan komunikasi matematis 
dan wawancara yaitu indikator kedua dan indikator ketiga. 
 Octaviani & Zanthy (2019) juga menyatakan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di kelas VII 
dengan 9 orang siswa. Pada indikator menghubungkan gambar-gambar ke dalam idea matematika dalam 
kemampuan komunikasi matematis, 100% siswa dapat menjawab soal dengan jawaban benar. Namun siswa 
kurang mampu menjawab soal untuk indikator membuat konjektur dan menyusun argument. Indikator 
memahami representasi ekuivalen konsep yang sama dalam kemampuan koneksi 94,44% siswa mampu 
menjawab soal dengan sangat baik. Namun untuk menggunakan matematik dalam mata pelajaran lain dan 
menggunakan matematika dalam kehidupan sehari-hari, siswa kurang mampu menjawab soal ditinjau dari 
persentase kepercayaan diri siswa, respon siswa terhadap matematika berkategori sangat baik. Dari setiap 
pernyataan siswa lebih banyak merespon positif. Hal ini menunjukkan bahwa siswa percaya diri dalam 
menyelesaikan soal-soal koneksi dan komunikasi matematis. 
  
KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil studi dapat disimpulkan bahwa kemampuan komunikasi matematis yang dimiliki 
siswa bervariasi tergantung pada tingkat self-confidence yang dimiliki. Hal ini dapat dilihat dari beberapa 
hasil penelitian yang menyatakan bahwa ada hubungan yang searah atau positif antara self-confidence 
(kepercayaan diri) siswa dengan kemampuan komunikasi matematik. Semakin tinggi self-confidence 
(kepercayaan diri) siswa akan semakin tinggi pula kemampuan komunikasi matematik yang dimiliki, 
Begitupun sebaliknya semakin rendah kemampuan komunikasi matematik siswa semakin rendah pula self-
confidence (kepercayaan diri siswa). 
 
REKOMENDASI 

Berdasarkan hasil studi yang sudah dilakukan, maka ada beberapa saran yaitu guru perlu 
memberikan pengarahan dan membiasakan siswa dalam mengungkapkan ide- ide matematisnya terutama 
terhadap siswa dengan kepercayaan diri kurang. Misalnya dalam menentukan ide yang akan digunakan 
beserta rumus untuk menyelesaikan soal, menuliskan langkah-langkah penyelesaian soal dengan lengkap. 
Sehingga siswa tidak hanya dapat menyelesaikan soal maupun menggambar bentuk visualnya namun dapat 
mengkomunikasikan ide matematisnya kepada orang lain. 
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ABSTRAK 
Kemampuan matematis merupakan kemampuan yang penting untuk dikuasai siswa. Dengan kemampuan matematis siswa akan 
mampu menyelesaikan berbagai permasalahan matematis yang ia temui. Kemandirian belajar mendukung siswa untuk menguasai 
kemampuan matematis. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan kemandirian belajar dan mengetahui perbedaan tingkat 
kemandirian belajar mempengaruhi kemampuan matematis siswa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi 
literatur dan teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (content analysis). Adapun data penelitian berasal dari berbagai 
sumber yang relevan seperti jurnal, skripsi, tesis dan artikel yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah. Menurut kajian beberapa artikel 
dapat disimpulkan perbedaan tingkat kemandirian belajar mempengaruhi kemampuan matematis. Siswa dengan kemandirian 
belajar tinggi cenderung menguasai kemampuan matematis lebih baik daripada siswa dengan kemandirian belajar sedang dan 
rendah. 
 
Kata Kunci : kemampuan matematis, kemandirian belajar, perbedaan tingkat kemandirian belajar. 
 

PENDAHULUAN 

Kehadiran Corona Virus Disease (Covid-19) berdampak besar bagi suatu negara juga sistem yang 
ada di dalamnya. Begitupun ketika covid-19 mewabah di indonesia sistem pendidikan yang ada di dalamnya 
mendapat pengaruh yang cukup besar. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara tentatif dan berimbas 
pada ketidak maksimalan kegiatan belajar mengajar yang berlangsung. Padahal menurut Herlianita et al., 
(2021) “Ketika proses pembelajaran berlangsung, terjadi interaksi antara guru dengan siswa yang 
memungkinkan bagi guru untuk dapat mengenali karakteristik serta potensi yang dimiliki siswa”. Akibatnya 
guru kurang mengenal karakteristik serta potensi yang dimiliki siswa. Siswa yang dahulunya terbiasa belajar 
dengan penjelasan guru secara maksimal harus mengikuti pembelajaran yang dilakukan dengan penjelasan 
guru yang terbatas. Siswa dituntut belajar secara mandiri untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan dan 
mendapat pemahaman yang maksimal dari pembelajaran yang kurang maksimal. 

Kemandirian belajar setiap siswa di berbagai daerah tentunya berragam serta dipengaruhi banyak 
faktor. Kemandirian siswa yang berragam membuat kemampuan siswa dalam menguasai materi 
pembelajaran turut berragam pula. Siswa dengan kemandirian belajar tinggi mungkin akan memiliki 
penguasaan materi pembelajaran lebih baik daripada siswa dengan kemandirian belajar rendah. Begitupun 
dalam sebuah kemampuan matematis, siswa yang memiliki kemandirian belajar akan mampu menguasai 
kemampuan matematis. 

Kemampuan matematis didefinisikan oleh NCTM (dalam Ernawati, 2016) sebagai kemampuan untuk 
menghadapi permasalahan, baik dalam matematika ataupun kehidupan nyata. Kemampuan matematis 
terbagi menjadi beberapa jenis kemampuan, diantaranya kemampuan komunikasi matematis, kemampuan 
penalaran matematis, pemecahan masalah matematis, kemampuan berpikir kritis, kemampuan berpikir 
kreatif, kemampuan pemahaman konsep matematis, kemampuan koneksi matematis, dan beberapa 
kemampuan matematis lainnya. 

Pada penelitian ini akan dikaji kemandirian belajar dalam kemampuan matematis dari berbagai 
literatur untuk mengetahui bagaimana perbedaan tingkat kemandirian belajar mempengaruhi kemampuan 
matematis siswa. 

mailto:rusdiattamami771@gmail.com
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METODE PENEITIAN 
Metode yang digunakan dalam penyusunan artikel ini adalah studi literatur dengan mencatat dan 

mengolah data dari berbagai sumber literatur. Menurut Danial dan Warsiah (dalam Judithia, 2019) studi 
literatur merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku, 
majalah yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Studi literatur dapat diartikan pula sebagai 
studi kepustakaan karena data penelitiannya bersumber dari pustaka peneliti-peneliti sebelumnya. Dari 
sumber pustaka tersebut kemudian dilakukan analisis isi untuk menggambarkan pengaruh kemandirian 
belajar terhadap kemampuan matematis. 

 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Kemandirian belajar terbentuk dari dua kata dasar yakni mandiri dan belajar. Menurut KBBI mandiri 

berarti dalam keadaan dapat berdiri sendiri; tidak bergantung pada orang lain. Sedangkan belajar berarti 
berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu; berlatih; berubah tingkah laku atau tanggapan yang 
disebabkan oleh pengalaman. Kemandirian belajar dapat diartikan sebagai keadaan dimana seorang siswa 
tidak bergantung pada orang lain untuk memperoleh kepandaian atau ilmu. 

Hargis dan Kerlin, (dalam Hendriana et al., 2017) mendefinisikan kemandirian belajar sebagai 
“proses perancangan dan pemantauan diri yang seksama terhadap proses kognitif dan afektif dalam 
menyelesaikan suatu tugas akademik”. Kemandirian belajar dimaknai sebagai kesiapan diri terhadap proses 
yang dihadapi untuk menggapai tujuan belajar yang dicita-citakan. Dalam praktiknya seorang individu harus 
mampu menyesuaikan diri agar tujuan belajarnya dapat dicapai. 

Kemandirian belajar erat kaitannya dengan seorang siswa karena predikat siswa identik dengan 
seseorang yang sedang berusaha memperoleh kepandaian. Seorang siswa harus mempunyai kemandirian 
belajar untuk melatih tanggung jawab dan kedisiplinan dirinya. Sikap belajar mandiri perlu ditanamkan dalam 
benak siswa agar siswa terbiasa mengandalkan dan berusaha meningkatkan kemampuan yang dimilikinya. 
Dengan keterbiasaan belajar mandiri seorang siswa akan terbiasa menyelesaikan masalah dengan 
kemampuan yang dimilikinya. 

Menurut Muhammad Nur Syam (dalam Teguh, 2012), ada dua faktor yang mempengaruhi, 
kemandirian belajar yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan indikator tumbuhnya 
kemandirian belajar yang terpancar dalam fenomena antara lain: 1) Sikap bertanggung jawab untuk 
melaksanakan apa yang dipercayakan dan ditugaskan, 2) Kesadaran hak dan kewajiban siswa disiplin moral 
yaitu budi pekerti yang menjadi tingkah laku, 3) Kedewasaan diri mulai konsep diri, motivasi sampai 
berkembangnya pikiran, karsa, cipta dan karya (secara berangsur), 4) Kesadaran mengembangkan 
kesehatan dan kekuatan jasmani, rohani dengan makanan yang sehat, kebersihan dan olahraga, 5) Disiplin 
diri dengan mematuhi tata tertib yang berlaku, sadar hak dan kewajiban, keselamatan lalu lintas, 
menghormati orang lain, dan melaksanakan kewajiban. 

Faktor eksternal sebagai pendorong kedewasaan dan kemandirian belajar meliputi: potensi jasmani 
rohani yaitu tubuh yang sehat dan kuat, lingkungan hidup, dan sumber daya alam, sosial ekonomi, keamanan 
dan ketertiban yang mandiri, kondisi dan suasana keharmonisan dalam dinamika positif atau negatif sebagai 
peluang dan tantangan meliputi tatanan budaya dan sebagainya secara kumulatif. 

Menurut Ngalim Purwanto (dalam Jeklin, 2016) perbedaan kemandirian belajar dapat dikategorikan ke 
dalam lima kriteria seperti pada tabel 1. 
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Tabel 2. Klasifikasi kemandirian belajar 
Persentase Kriteria 

≤ 54% Kurang sekali 

55-59% Kurang 

60-75% Cukup 

76-85% Baik 

86-100% Sangat baik 

 

Secara sederhana dapat dikatakan kemandirian belajar dengan rentang ≤ 59% termasuk dalam 
kategori rendah, 60-75% termasuk dalam kategori sedang dan 76-100% termasuk dalam kategori tinggi. 
Kategori kemandirian belajar mempengaruhi siswa dalam banyak hal. Hasil penelitian (Darma et al., 2016) 
mengungkapkan : 1) Terdapat hubungan yang signifikan antara kemandirian belajar dengan kemampuan 
pemecahan masalah matematis mahasiswa calon guru Program Studi Pendidikan Matematika. Artinya, 
semakin tinggi kemandiran belajar seseorang, maka akan semakin tinggi pula kemampuan pemecahan 
masalah, 2) Kontribusi kemandirian belajar terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis 
mahasiswa calon guru program studi pendidikan matematika positif dan kuat (baik). Sebagai mahasiswa 
calon guru penting untuk menguasai kemampuan pemecahan masalah matematis sehingga penting pula 
untuk mengembangkan kemandirian belajarnya. 

Hasil penelitian (Kurnia et al., 2018) mengungkapkan bahwa terdapat hubungan antara kemandirian 
belajar dan self efficacy terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa. Secara garis besar kemandirian 
belajar dan self efficacy secara bersama - sama memiliki hubungan terhadap kemampuan komunikasi 
matematis siswa dengan memberikan kontribusi sebesar 51,55% dan 48,45% diantaranya dipengaruhi oleh 
faktor yang lain. Dengan kata lain, jika kemandirian belajar dan self efficacy siswa tergolong baik maka 
kemampuan komunikasinya pun akan baik pula. Kontribusi tersebut menjadi pendongkrak kemampuan 
komunikasi matematis dan kemampuan-kemampuan matematis siswa lainnya. 

Hasil penelitian (Zannati et al., 2018) menyatakan bahwa terdapat hubungan antara kemampuan 
penalaran matematis siswa dengan kemandirian belajar. Hubungan antara kemandirian belajar dengan 
kemampuan penalaran matematis dikategorikan kuat. Pengaruh kemandirian belajar dengan kemapuan 
penalaran matematis siswa sebesar 57,33% dan sisanya 42,67% ditentukan oleh faktor lain. Hubungan 
tersebut menunjukkan bahwa kemandirian belajar memiliki peranan penting dalam penguasaan kemampuan 
penalaran matematis siswa. 

Hasil penelitian (Jayanti & Widyaninggar, 2019) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif 
motivasi dan kemandirian belajar secara bersama-sama terhadap kemampuan pemecahan masalah 
matematika dengan nilai konstribusi kedua variabel bebas (X1 dan X2 ) sebesar 41,43% terhadap variabel 
terikat (Y). Sedangkan pengaruh positif motivasi belajar terhadap kemampuan pemecahan masalah 
matematika sebesar 12,27%, dan pengaruh positif kemandirian belajar terhadap kemampuan pemecahan 
masalah matematika sebesar 39,93%. Membangun motivasi belajar dan kemandirian belajar berarti 
membangun pengaruh positif terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. 

Hasil penelitian (Nafiasih, 2020) menyatakan bahwa Kemampuan pemecahan masalah matematika 
yang dilakukan peserta didik kelas VII A SMP Saya Mina Bulakamba yang memiliki kemandirian belajar tinggi 
memenuhi 3 indikator kemampuan pemecahan masalah yang ditentukan yaitu (1) memahami masalah, (2) 
menentukan rencana, dan (3) melaksanakan rencana penyelesaian. Sedangkan kemampuan pemecahan 
masalah matematika yang dilakukan peserta didik yang memiliki kemandirian belajar rendah memenuhi 1 
indikator kemampuan pemecahan masalah yang ditentukan yaitu memahami masalah. Kemampuan 
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pemecahan masalah dipengaruhi kemandirian belajar karena ketika siswa terbiasa bertemu dengan masalah 
maka siswa akan terbiasa pula mencari penyelesaian dari masalah yang dihadapinya. 

Hasil penelitian (Sulistyani et al., 2020) menjelaskan bahwa terdapat hubungan positif yang 
signifikan antara kemandirian belajar dan kemampuan pemecahan masalah matematis. Hasil analisis 
tersebut menunjukkan bahwa kemandirian belajar dapat dijadikan sebagai prediktor untuk mengukur 
kemampuan pemecahan masalah matematis dengan nilai korelasi Pearson yaitu 0,764 dari signifikansi 
0,000 < 0,05 yang artinya terdapat hubungan positif yang sangat signifikan antara kemandirian belajar 
dengan kemampuan pemecahan masalah matematis, semakin tinggi kemandirian belajar peserta didik, 
maka peserta didik mempunyai kemampuan pemecahan masalah matematis yang baik, begitu pun 
sebaliknya, semakin rendah kemandirian belajarnya, maka peserta didik mempunyai kemampuan 
pemecahan masalah matematis yang kurang baik. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan kemandirian 
belajar untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah peserta didik. 

Hasil penelitian (Hidayati, 2020) menyatakan : 1) Peserta didik dengan kemandirian belajar tinggi 
memiliki kemampuan koneksi mateamatis pada kategori cukup dengan rata-rata 2,39 dari skor maksimal 4, 
2) Peserta didik dengan kemandirian belajar sedang memiliki kemampuan koneksi matematis pada kategori 
kurang sekali dengan rata-rata 2,01 dari skor maksimal 4, 3) Peserta didik dengan kemandirian belajar 
rendah memiliki kemampuan koneksi matematis pada kategori kurang sekali dengan rata-rata 0,89 dari skor 
maksimal 4. Siswa sebagai generasi penerus penting untuk mempunyai kemandirian belajar sehingga bukan 
hanya menguasai kemampuan koneksi matematis namun juga menguasai kemampuan-kemampuan 
matematis lainnya. 

Hasil penelitian (Fajriyah et al., 2021) mengemukakan bahwa terdapat pengaruh signifikan 
kemandirian belajar terhadap kemampuan penalaran matematis siswa sehingga kemandirian belajar 
berpengaruh positif terhadap kemampuan penalaran matematis siswa sebesar 46,6 % dan 53,4 % 
dipengaruhi oleh faktor lain diluar kemandirian belajar. Artinya peningkatan kemandirian belajar akan 
berpengaruh positif pula pada kemampuan penalaran matematis siswa. 

Berdasarkan hasil-hasil penelitian terdapat kemampuan-kemampuan matematis yang dipengaruhi 
oleh kemandirian belajar. Kemampuan-kemampuan matematis tersebut yaitu kemampuan pemecahan 
masalah matematis, kemampuan komunikasi matematis, kemampuan penalaran matematis dan 
kemampuan koneksi matematis. Dari hasil-hasil penelitian tersebut pula dapat digaris bawahi bahwa tingkat 
kemandirian belajar sangat berpengaruh terhadap kemampuan matematis, semakin tinggi kemandirian 
belajar siswa maka akan semakin baik pula kemampuan matematisnya. “Mengetahui kemandirian belajar 
siswa sangat penting dalam menunjang keberhasilan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, 
maka guru harus mengembangkannya dengan sangat baik sehingga siswa yang akan menjadi generasi 
penerus memiliki karakter yang kuat dan dapat memajukan bangsa Indonesia baik dalam segi pendidikan 
maupaun yang lainnya” (Salima, 2019). 

 
KESIMPULAN 

Kemandirian belajar dipengaruhi banyak hal tidak hanya faktor internal namun juga dipengaruhi oleh 
faktor eksternal. Perbedaan tingkat kemandirian belajar menunjukkan hasil yang berbeda pula pada berbagai 
bidang khususnya kemampuan matematis. Siswa dengan tingkat kemandirian belajar tinggi cenderung lebih 
menguasai kemampuan matematis dibanding siswa dengan tingkat kemandirian belajar sedang dan rendah. 
Upaya peningkatan kemandirian belajar siswa adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk 
meningkatkan kemampuan matematis siswa. 
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REKOMENDASI 
Hendaknya kemandirian belajar siswa menjadi hal yang perlu kita tingkatkan bersama. Peningkatan 

kemandirian belajar bukan hanya menjadi tugas guru tapi perlu juga peran dari banyak pihak baik itu sekolah, 
mau pun orang tua untuk ikut andil meningkatkan kemandirian belajar siswa. Sekolah hendaknya 
meningkatkan kualitas penyelenggaraan pembelajaran yang mendukung siswa meningkatkan kemandirian 
belajar. Guru pun perlu memberikan motivasi dan inovasi dengan berbagai kegiatan yang mengasah 
kemandirian belajar siswa. Orang tua hendaknya membimbing dan mendukung kemandirian belajar siswa 
agar siswa terbiasa meningkatkan kemandirian belajar. 
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ABSTRAK 

Artikel ini membahas tentang Penerapan Pendekatan   Open Ended dalam meningkatkan kemampuan matematis siswa dan integrasinya  

dengan Model Pembelajaran Matematika. Penelitian ini menggunakan Metode Studi Kepustakaan. Data diperoleh dari penelusuran artikel 

di dalam jurnal nasional terakreditasi sinta pada google scholar yang dibatasi dari tahun 2011 sampai tahun 2022.hasil penelusuran 

dianalisis dengan mengklasifikasikan judul, hasil, sumber kuantitas Pendekatan   Open Ended dan model pembelajaran. Dari 50 artikel 

yang di analisis diperoleh bahwa 34% Kemampuan Berfikir Kreatif, 18% Kemampuan Pemecahan Masalah, 16% Kemampuan 

Representasi, 8% Kemampuan Penalaran, 6% Kemampuan Koneksi, dan 2% Kemampuan Pemahaman Konsep, Literasi dan Komunikasi. 

Hasil klasifikasi juga menunjukkan bahwa Pendekatan   Open Ended cenderung digabungkan dengan Model Pembelajaran untuk 

meningkatkan Kemampuan Matematis Siswa. 

 

Kata Kunci:  Pendekatan   Open Ended, Kemampuan Matematis. 

 

 

PENDAHULUAN 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang sangat diperlukan dalam dunia pendidikan 

(Siswanti et al., 2018). Dalam pelaksanaan pendidikan, matematika menjadi mata pelajaran wajib yang akan 

selalu ditemui dan dipelajari di sekolah, baik Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menegah 

Atas, maupun di Perguruan Tinggi (Astin & Bharata, 2016).  Rohayati et al. (2012) mengungkapkan bahwa 

pembelajaran matematika di sekolah memberikan sumbangan yang penting bagi siswa dalam 

pengembangan kemampuan, sehingga matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang harus 

dikuasai oleh siswa. 

Pelaksanaan pembelajaran matematika terdapat beberapa kemampuan matematis yang harus 

diperhatikan. National Council of Teachers of Mathematics (NCTM: 2000) dalam (Fernando et al., 2020) 

mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran matematika di sekolah, guru harus 

memperhatikan lima kemampuan matematis, yaitu: pemecahan masalah, penalaran, komunikasi, koneksi, 

dan representasi. Sebagai tenaga pendidik guru tetap harus berpikir keras bagaimana mengemas materi 

pelajaran matematika agar menjadi menarik dan mudah dipahami oleh siswa (Fatimah, 2019). Banyak hal 

yang harus disiapkan ketika merencanakan suatu pembelajaran, salah satunya adalah memilih pendekatan 

pembelajaran. Salah satu pendekatan yang dapat meningkatkan kemampuan matematis siswa adalah 

Pendekatan   Open Ended. 

Pendekatan   Open Ended merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang bisa memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk berpikir bebas dalam menyelesaikan suatu masalah sesuai dengan cara 

mereka sendiri. (Agustian et al., 2015). Pendekatan   Open Ended memberi kesempatan kepada siswa untuk 
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memperoleh pengetahuan maupun pengalaman untuk menemukan, mengenali, dan memecahkan masalah 

tertutup ataupun terbuka dengan banyak cara sesuai dengan kemampuan yang telah dimiliki (Rahmawati, 

2016). Pembelajaran dengan Pendekatan   Open Ended problem biasanya dimulai dengan memberikan 

problem terbuka pada siswa (Rosita & Ladyawati, 2016). Pembelajaran matematika dengan melibatkan 

masalah-masalah berakhir terbuka dapat menjadi tantangan, mengakomodasi berbagai gaya belajar siswa. 

Aktivitas dan variasi alami dalam pemecahan masalah membantu siswa mengembangkan dan 

mendemonstrasikan pemahaman matematika (Syahrin & Azis, 2021). Dari uraian diatas dapat disimpulkan 

bahwa Pendekatan   Open Ended merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang diawali dengan 

memberikan masalah yang bersifat terbuka di mana peserta didik dapat mengembangkan metode, cara, 

atau pendekatan yang bervariasi dalam memperoleh jawaban yang benar dengan jawaban bisa lebih satu. 

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan dalam meningkatkan kemampuan matematis siswa 

Pendekatan   Open Ended dapat dikolaborasikan dengan menggunakan model pembelajaran. Seperti dalam 

penelitian Fernando et al., (2020) yang hasilnya Model Pembelajaran TPS Dengan Pendekatan   Open 

Ended dapat neningkatkan Kemampuan Representasi Matematis Siswa, Model CORE dengan Pendekatan   

Open Ended dapat meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa (Wahyuningtyas et 

al., 2020), Model Missouri Mathematics Project dengan Pendekatan   Open Ended dapat meningkatkan 

kemampuan matematis siswa dan lain sebagainya. 

Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk mengklasifikasikan Penerapan Pendekatan   Open 

Ended dalam meningkatkan kemampuan matematis siswa dan Model Pembelajaran yang dapat digabungkan 

dengan Pendekatan   Open Ended dalam pembelajaran Matematika ditinjau dari artikel-artikel yang dipublikasikan 

pada jurnal nasional. 

 

METODE PENELITIAN  

Metode yang digunakan yaitu studi kepustakaan yang fokus pada penggalian kemampuan matematis apa 

saja yang dapat meningkat dengan Pendekatan   Open Ended atau Pendekatan   Open Ended dengan model 

pembelajaran matematika. Penelusuran dilakukan dalam jurnal nasional terakreditasi sinta yang dibatasi dalam 

jangka 10 tahun terakhir dengan tahapan sebagai berikut: 

1. Penelusuran artikel di dalam jurnal nasional terakreditasi sinta pada google scholar yang dibatasi dari tahun 
2011 sampai tahun 2022. 

2. Menganalisis artikel dengan membuat tabel klasifikasi judul artikel, hasi penelitian dan sumber artikel 
3. Mengklasifikasikan kuantitas Pendekatan   Open Ended  
4. Mengklasifikasikan kuantitas Pendekatan   Open Ended yang digabungkan dengan model pembelajaran  
5. Mengklasifikasikan kuantitas kemampuan matematis siswa dengan Pendekatan   Open Ended atau gabungan 

dengan model pembelajaran matematis 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelusuran dari google scholar diperoleh 100 artikel mengenai Pendekatan   Open Ended, 

akan tetapi setelah dianalisis kembali yang termasuk di dalam jurnal sinta 78 artikel kemudian direduksi 

kembali sesuai keperluan sehingga terdapat 50 artikel yang digunakan. 
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Klasifikasi menunjukkan bahwa Pendekatan   Open Ended dapat digunakan untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir kreatif, pemecahan masalah, representasi, kritis, penalaran, koneksi, pemahaman 

konsep, literasi dan komunikasi. Hasil klasifikasi juga menunjukkan bahwa Pendekatan   Open Ended 

cenderung digabungkan dengan model dalam meningkatkan kemampuan matematis siswa. 

 

Tabel 1. Klasifikasi Penerapan Pendekatan   Open Ended  

No. Kemampuan Matematis Jumlah Sumber 

1 Kemampuan Berpikir Kreatif 

Matem atis 

15 (Setianingsih & Purwoko, 2019), (Agustian et al., 

2015), (Nasution, 2018), (Fardah, 2012), (Magelo 

et al., 2019), (Pratinuari & Pujiastuti, 2013), (Noer, 

2011), (Dahlan et al., 2017), (Utami et al., 2020), 

(Bernadi, 2017), (Nurjamil et al., 2015), (Lusiyana 

et al., 2017), (Setiawan et al., 2019) (Rosita & 

Ladyawati, 2016), (Ramadani & Muhandaz, 

2021), (Nur & Sari, 2015). 

2 Kemampuan Pemecahan 

Masalah Matematis 

6 (Fauziyah, 2017), (Afandi, 2013), (Purwasi & 

Fitriyana, 2019), (Dewi, 2018), (Wahyuni et al., 

2013), (Noviyana, 2018). 

3 Kemampuan Representasi 

Matematis 

4 (Fitriyani, 2021), (Nurdiana & Asmah, 2021), 

(Junita et al., 2022), (Syahrin & Azis, 2021). 

4 Kemampuan Berpikir Kritis 

Matematis 

5 (Koriyah & Harta, 2015), (Kurniati & Astuti, 2016), 

(Novtiar & Aripin, 2017), (Siswanti et al., 2018), 

(Prihartini et al., 2015). 

5 Kemampuan Penalaran 

Matematis 

2 (Ruslan, A. S., & Santoso, 2013), (Fatimah, 

2019). 

6 Kemampuan Koneksi 

Matematis 

3 (Lubis, 2019), (Lubis et al., 2019), (Nur & Sari, 

2015). 

7 Kemampuan Pemahaman 

Konsep Matematis 

0 
- 

8 Kemampuan Literasi 

Matematis 

0 
- 

9 Kemampuan Komunikasi 

Matematis 

1 
(Kadarisma, 2018). 

 

Tabel 1. menunjukkan Pendekatan   Open Ended cenderung dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir kreatif siswa. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian (Noviyana, 2018) dan (Palah, Samsul, 

M. Maulana, 2017) bahwa dengan menggunakan Pendekatan   Open Ended membiasakan siswa untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir matematika secara maksimal dan kreatif melalui suatu permasalah 
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secara terbuka dimana siswa lebih ditekankan pada cara bagaimana sampai pada suatu jawaban secara 

aktif dan mandiri. 

 

 

Tabel 2. Klasifikasi Pendekatan   Open Ended dengan Model Pembelajaran  

No Pendekatan dengan Model Pembelajaran Jumlah Sumber 

1 

Pendekatan   Open Ended dengan Model 

Connecting, Organizing, Reflecting, 

Extending (CORE) 

2 

(Rohmah & Ulya, 2021; 

Wahyuningtyas et al., 

2020), 

2 
Pendekatan   Open Ended dengan Model 

Contextual Teaching and Learning (CTL) 
1 (Rahmawati, 2016) 

3 

Pendekatan   Open Ended dengan Model 

Logan Avenue Problem Solving (LAPS)-

Heuristik 

1 (Rasyid Ridha, 2017) 

4 
Pendekatan   Open Ended dengan Model 

Number Heads Together (NHT) 
1 (Mahanani et al., 2019) 

5 
Pendekatan   Open Ended dengan Aptitude 

Treatment Interaction (ATI) 
1 (Nisa et al., 2020) 

6 
Pendekatan   Open Ended dengan Model 

Think Talk Write (TTW) 
1 (Khasanah et al., 2021) 

7 
Pendekatan   Open Ended dengan Model 

Tipe Investigation 
1 (Sirad et al., 2020) 

8 
Pendekatan   Open Ended dengan Model 

Think Pair Share (TPS) 
1 (Fernando et al., 2020) 

9 

Pendekatan   Open Ended dengan Model 

Logan Avenue Problem Solving (LAPS)-

Heuristik 

1 (Rasyid Ridha, 2017) 

10 
Pendekatan   Open Ended dengan Model 

Advance Organizer 
1 (Sulianto et al., 2019) 

11 
Pendekatan   Open Ended dengan Model 

Quick on The Draw 
1 (Putra et al., 2020) 

12 
Pendekatan   Open Ended dengan Model 

Missouri Mathematics Project 
1 

(Winardi & Dwijanto, 

2017) 

 

Tabel 2. menunjukkan bahwa para peneliti cenderung menggabungkan Pendekatan   Open Ended 

dengan model CORE karena diyakini dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dan berpikir kritis 

matematis.  

 

Tabel 3. Kuantitas Pendekatan   Open Ended dan integrasi dengan Model Pembelajaran  
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No Kemampuan Matematis Jumlah Sumber 

1 Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis 17 (Setianingsih & Purwoko, 2019), 

(Agustian et al., 2015), (Nasution, 

2018), (Fardah, 2012), (Magelo et 

al., 2019), (Pratinuari & Pujiastuti, 

2013), (Noer, 2011), (Dahlan et al., 

2017), (Utami et al., 2020), 

(Bernadi, 2017), (Nurjamil et al., 

2015), (Lusiyana et al., 2017), 

(Setiawan et al., 2019) (Rosita & 

Ladyawati, 2016), (Ramadani & 

Muhandaz, 2021), (Rahmawati, 

2016), (Nur & Sari, 2015). 

2 Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 9 (Mahanani et al., 2019), (Fauziyah, 

2017), (Afandi, 2013), (Purwasi & 

Fitriyana, 2019), (Rasyid Ridha, 

2017), (Wahyuningtyas et al., 

2020), (Dewi, 2018), (Wahyuni et 

al., 2013), (Noviyana, 2018). 

3 Kemampuan Representasi Matematis 8 (Fitriyani, 2021), (Sirad et al., 

2020), (Fernando et al., 2020), 

(Khasanah et al., 2021), (Nurdiana 

& Asmah, 2021), (Junita et al., 

2022), (Syahrin & Azis, 2021), 

(Nisa et al., 2020) 

4 Kemampuan Berpikir Kritis Matematis 6 (Koriyah & Harta, 2015), (Kurniati 

& Astuti, 2016), (Rohmah & Ulya, 

2021), (Novtiar & Aripin, 2017), 

(Siswanti et al., 2018), (Prihartini et 

al., 2015). 

5 Kemampuan Penalaran Matematis 4 (Ruslan, A. S., & Santoso, 2013), 

(Sulianto et al., 2019), (Rasyid 

Ridha, 2017), (Fatimah, 2019). 

6 Kemampuan Koneksi Matematis 3 (Lubis, 2019), (Lubis et al., 2019), 

(Nur & Sari, 2015). 

7 Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis 1 (Putra et al., 2020). 

8 Kemampuan Literasi Matematis 1 (Winardi & Dwijanto, 2017). 

9 Kemampuan Komunikasi Matematis 1 (Kadarisma, 2018). 
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Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa penerapan Pendekatan   Open Ended atau gabungan 

dengan model pembelajaran matematis dalam meningkatkan kemampuan matematis di klasifikasikan menjadi 

9 bagian dengan presentase sebagai berikut: 

 

 
 

Gambar 1. menunjukkan bahwa Pendekatan   Open Ended dan integrasinya dengan model 

pembelajaran matematis cenderung dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. 

 

KESIMPULAN  

 Berdasarkan hasil kajian penelusuran artikel yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Pendekatan   

Open Ended dapat meningkatkan Kemampuan Matematis Siswa dengan klasifikasi 34% Kemampuan Berfikir 

Kreatif, 18% Kemampuan Pemecahan Masalah, 16% Kemampuan Representasi, 8% Kemampuan Penalaran, 6% 

Kemampuan Koneksi, dan 2% Kemampuan Pemahaman Konsep, Literasi dan Komunikasi. Hasil klasifikasi juga 

menunjukkan bahwa Pendekatan   Open Ended cenderung digabungkan dengan Model Pembelajaran untuk 

meningkatkan Kemampuan Matematis Siswa. 

 

UCAPAN TERIMAKASIH 

Menyatakan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak (jika ada) yang telah membantu dalam kegiatan 

penelitian yang dilakukan. Pihak-pihak tersebut, misalnya lembaga atau perorangan yang telah memberikan 

beasiswa, sponsor, atau dana penelitian. Nama orang yang membantu dalam penelitian harus ditulis lengkap 
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ABSTRAK 

Proses pembelajaran matematika memiliki aspek penting yang harus dimiliki siswa yaitu kemampuan pemecahan masalah 

matematis. Kemampuan pemecahan masalah matematis merupakan kemampuan menyelesaikan suatu masalah matematika 

yang dihadapi dengan tujuan dapat menemukan penyelesaian sehingga mendapatkan hasil yang ingin dicapai. Untuk mengetahui 

hasil pencapaian kemampuan pemecahan masalah matematis siswa dapat dilihat dengan mengembangkan instrumen soal 

kemampuan pemecahan masalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran mengenai pengembangan instrumen 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Metodel penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan dengan 

mengkaji beberapa artikel yang telah diteliti oleh peneliti terdahulu. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder 

yaitu buku – buku, jurnal, dan literatur.  
 

Kata kunci: Pengembangan Instrumen, Pemecahan Masalah Matematis. 

 

 

PENDAHULUAN 
Matematika mempunyai peran pada proses kehidupan, karena segala aspek kehidupan yang 

berhubungan dengan matematika mempunyai peran penting dalam meningkatkan daya pikir manusia. Maka 
dari itu, matematika diwajibkan sebagai salah satu mata pelajaran yang harus ada dan dipelajari di setiap 
jenjang sekolah. Menurut Permendikbud No 58 Tahun 2014, pembelajaran matematika di SMP memiliki 
tujuan antara lain siswa dapat memahami konsep, dalam menyelesaikan masalah menggunakan pola, dalam 
pemecahan masalah menggunakan penalaran, dapat mengkomunikasikan gagasan, mempunyai sikap 
menghargai kegunaan matematika, mempunyai sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai – nilai 
matematika, dalam pengetahuan matematika dilakukan kegiatan motorik, dan dalam kegiatan matematika 
menggukan alat peraga sederhana dan teknologi. 

Dalam aspek kurikulum, kemampuan pemecahan masalah menjadi salah satu tujuan dalam 
pembelajaran matematika disekolah yaitu bagaimana cara melatih berpikir dan bernalar dalam menarik 
sebuah kesimpulan, mengembangkan kemampuan pemecahan masalah, serta mengembangkan 
kemampuan dalam memberikan informasi atau mengkomunikasikan ide atau gagasan melalui lisan, tulisan, 
gambar, grafik, peta, diagram, dan sebagainya (Depdiknas, 2006). Dalam pembelajaran matematika di 
sekolah siswa harus mampu menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapinya. Sehingga dalam 
pembelajaran matematika kemampuan pemecahan masalah menjadi peranan penting dalam proses 
pembelajaran karena mengarahkan siswa untuk meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan soal – 
soal yang berhubungan dengan perhitungan berupa angka atau menyelesaikan masalah secara kontekstual. 

Menurut Fatimah & Zakiah (2018) Siswa yang sukses dalam menyelesaikan soal pemecahan 
masalah merupakan siswa yang memahami konsep melalui penalaran, mengetahui prosedur yang tepat, 
menerapkan prosedur yang tepat, fleksibel dan akurat, serta jawaban hasil akhir yang tepat. Namun, masih 



Prosiding Galuh Mathematics National Conference (GAMMA NC) 2022 
ISBN: 978-623-95169-7-0 

 

 

268 

 

banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami permasalahan dalam soal matematika (Sholihah 
& Afriansyah, 2017). 

Menurut Fatimah & Zakiah (2018) dalam pemecahan masalah memiliki tahapan yang penting yaitu 
membaca, menganalisis, dan mengekplorasi sehingga dapat menentukan prosedur pemecahan masalah 
yang tepat agar dalam pembelajaran terdapat inovasi – inovasi baru yang dikembangkan untuk 
meningkatkan kemampuan siswa (Zakiah et al., 2019). Kemampuan pemecahan masalah matematis dapat 
dikembangkan dengan membuat sebuah instrumen.  

Menurut Angriani et al., (2018) Instrumen merupakan alat yang digunakan baik dalam 
mengumpulkan maupun memperoleh data pada saat memecahkan sebuah masalah. Instrumen memiliki 
peran penting dalam pengukuran yaitu ketika menghasilkan pengukuran tes yang tidak tepat, maka dapat 
diketahui bahwa bentuk tes kurang tepat. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah instrumen yang tepat untuk 
melakukan pengukuran yang tepat. 
 
METODE PENELITIAN  

Jenis penelitian ini menggunakan metode kajian literatur. Kajian literatur merupakan serangkaian 
penelitian yang berkaitan dengan instrumen kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang 
penelusuran dan penelitian kepustakaannya dengan membaca berbagai buku, jurnal, dan terbitan – terbitan 
lain untuk menghasilkan satu tulisan berkenaan dengan topik tersebut (Marzali, 2017). Fokus penelitian 
kepustakaan yaitu menemukan berbagai 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 penjelasana agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 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 pada artikel atau jurnal yang berkenaan dengan instrumen 
kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 Instrumen berfungsi untuk memperoleh data yang dibutuhkan oleh peneliti dengan cara 
mengumpulkan data siswa ketika proses pembelajaran telah berakhir. Instrumen dilakukan untuk 
menghasilkan penelitian yang objektif dengan cara memperoleh data yang objektif yang dibutuhkan peneliti. 
Oleh sebab itu, diperlukan sebuah instrumen yang tepat untuk melakukan pengukuran yang tepat. Terdapat 
dua macam instrumen, yaitu tes dan non tes. Instrumen tes yaitu alat penilaian yang digunakan untuk 
memperoleh sebuah data atau informasi menggunakan sebuah pertanyaan atau latihan, sedangkan 
instrumen non tes yaitu alat penilaian yang digunakan untuk mengukur sebuah perubahan tingkah laku yang 
berkaitan dengan aspek afektif dan psikomotorik maupun yang dikerjakan oleh siswa (Sari et al., 2020).  

Instrumen kemampuan pemecahan masalah matematis siswa dikembangkan bertujuan untuk 
melatih kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Pemecahan masalah merupakan sebuah 
proses untuk mencapai tujuan yang diharapkan agar siswa dapat mengatasi kesulitan yang dihadapi dalam 
menuntaskan soal berbasis masalah (Sumartini, 2018). Menurut Zamnah (2017) pemecahan masalah dalam 
pembelajaran matematika merupakan kemampuan yang diharapkan dapat diperoleh oleh siswa sehingga 
siswa dapat mengatasi kesulitan yang dihadapinya dan mendapatkan hasil yang ingin dicapai. Adapun 
menurut Amam (2017) pemecahan masalah pada matematika adalah kemampuan kognitif dasar yang dapat 
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dilatih serta dikembangkan kepada siswa, sehingga siswa mampu memecahkan masalah matematika 
dengan baik dan setelah menempuh pendidikan formal siswa mampu menuntaskan persoalan yang nyata. 

Proses kemampuan pemecahan masalah memiliki faktor pendukung keberhasilan siswa salah 
satunya yaitu keyakinan diri, dimana keyakinan diri siswa dalam menyelesaikan soal dapat mempengaruhi 
hasil belajar siswa. Menurut Puadi (2017) Proses pemecahan masalah dalam suatu proses aktivitasnya lebih 
mengutamakan pentingnya prosedur, langkah-langkah strategi yang harus diselesaikan oleh siswa serta 
menemukan jawaban soal yang tidak hanya terdapat pada jawaban itu sendiri. Sehingga pemecahan 
masalah matematika memiliki tahapan yang wajib dilakukan pada saat menuntaskan suatu masalah yang 
dihadapainya (Sariningsih & Purwasih, 2017).  

Terdapat indikator ketercapaian yang harus tercapai dalam kemampuan pemecahan masalah. 
Indikator pemecahan masalah matematis menurut Polya (Fatimah, 2016) terdapat empat langkah yang 
digunakan dalam mengukur kemampuan pemecahan masalah, yaitu:  

1. Memahami masalah,  
2. Merancang rencana,  
3. Melaksanakan rencana, dan  
4. Memeriksa kembali. 

Pengembangan Instrumen Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa 
Instrumen yang dikembangkan dapat menggunakan beberapa model. Salah satu model 

pengembangan yang dapat mengembangkan sebuah instrumen adalah ADDIE. Menurut Kharisma & Asman 
(2018) menyatakan model pengembangan ADDIE terdapat lima tahap yaitu: 
1. Tahap Analisis (Analysis) 

Tahap analisis (analysis) merupakan tahap sebelum perencanaan pengembangan produk. Pada 
tahap ADDIE, analisis merupakan langkah yang penting karena pada tahap ini dilakukan analisis 
kebutuhan dan analisis materi. Analisis kebutuhan dilakukan untuk menganalisis tujuan, analisis sumber, 
dan mengetahui masalah yang dihadapi siswa dalam pembelajaran matematika dikelas dan analisis 
materi yang dilakukan dalam penelitian yaitu untuk menentukan materi yang akan digunakan. Sehingga 
hasil dari analisis dapat dijadikan sebagai acuan dalam merancang pengembangan instrumen 
kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Salah satu tahap analisis yaitu analisis materi 
disajikan pada gambar 1. 

 
Gambar 1. Tahap Analisis Materi 
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2. Tahap Perancangan (Design) 
Tahap perancangan (design) merupakan tahap yang dilakukan setelah menganalisis untuk 

merancang sebuah konsep dengan menyusun rangkaian tugas yang akan dimuat di dalam instrumen 
yang disusun secara objektif sehingga menghasilkan sebuah instrumen berupa soal pengembangan 
kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Contoh soal pada tahap perancangan (design) 
disajikan pada gambar 2. 

 
Gambar 2. Contoh Soal  

 
3. Tahap Pengembangan (Development) 

Pada tahap pengembangan (development), instrumen kemampuan pemecahan masalah 
matematis siswa yang telah dikembangkan kemudian diserahkan dan dikonsultasikan kepada dosen 
pembimbing dan guru mata pelajaran matematika untuk diperiksa agar mendapatkan masukan dan 
perbaikan sehingga hasil pengembangan instrumen valid dan bisa diuji cobakan. Untuk mengetahui valid 
tidaknya sebuah instrumen yang sudah dikembangkan dibuat lembar validasi untuk beberapa ahli, salah 
satunya ahli bahasa yang disajikan pada gambar 3.  

4. Tahap Uji Coba (Implementation) 
Pada tahap uji coba (implementation), rancangan instrumen yang sudah dikembangkan diuji coba 

kepada siswa di kelas. Uji coba yang dilakukan yaitu uji coba lapangan untuk memperoleh kualitas produk 
dan dilakukan pada sekolah yang dijadikan subjek penelitian. Uji coba dilakukan untuk mendapatkan data 
kepraktisan dan keefektifan dari pengembangan instrumen pemecahan masalah matematis siswa. 

5. Tahap Evaluasi (Evaluation) 
Tahapan ADDIE yang terakhir yaitu evaluasi (evaluation) yang dilakukan pada setiap tahapan 

untuk mengetahui apakah setiap tahapan yang lainnya sudah sesuai dengan tujuan atau belum. Jika 
belum sesuai dengan tujuan maka dilakukan siklus ulang pada tahap sebelumnya. 

 
 

KESIMPULAN  
Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa pengembangan 

instrumen dapat dikembangkan dengan menggunakan model pengembangan ADDIE. Model 
pengembangan ADDIE memiliki lima tahapan yaitu Analysis, Design, Development, Implementation, dan 
Evaluation. 
 
 
 
 
 



Prosiding Galuh Mathematics National Conference (GAMMA NC) 2022 
ISBN: 978-623-95169-7-0 

 

 

271 

 

DAFTAR PUSTAKA  
 
 amam, A. (2017). Penilaian Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa Smp. Teorema, 2(1), 39. 

Https://Doi.Org/10.25157/.V2i1.765 
 
Angriani, A. D., Fuadah, N., Nursalam, & Baharuddin. (2018). Pengembangan Instrumen Tes Untuk 

Mengukur Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa. Auladuna: Jurnal Pendidikan Dasar 
Islam, 5(2), 211–223. 

 
Depdiknas. (2006). Kurikulum Standar Kompetensi Matematika Sekolah Menengah Atas Dan Madrasah 

Aliyah. Jakarta: Depdiknas. 
Fatimah, A. T. (2016). Kemampuan Pemecahan Masalah Mahasiswa Pada Pada Pokok Bahasan Anuitas 

Dan Asuransi Ai. Jurnal Teori Dan Riset Matematika (Teorema), 1(1). 
 
Fatimah, A. T., & Zakiah, N. E. (2018). Dalam Pemecahan Masalah Konteks Pemasaran Procedural Fluency 

In Mathematical Problem-Solving. M A T H L I N E Jurnal Matematika Dan Pendidikan Matematika Issn, 
3(2), 141–150. 

 
Kharisma, J. Y., & Asman, A. (2018). Pengembangan Bahan Ajar Matematika Berbasis Masalah Berorientasi 

Pada Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Dan Prestasi Belajar Matematika. Indonesian 
Journal Of Mathematics Education, 1(1), 34–47. 

 
Marzali, A.-. (2017). Menulis Kajian Literatur. Etnosia : Jurnal Etnografi Indonesia, 1(2), 27. 

Https://Doi.Org/10.31947/Etnosia.V1i2.1613 
 
Permendikbud. (2014). Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah. 
 
Puadi, E. F. W. (2017). Analisis Peningkatan Kemampuan Koneksi Matematis Mahasiswa Ptik Melalui 

Pembelajaran Berbasis Masalah. Jurnal Pendidikan Matematika Stkip Garut, 5. 
Http://Jurnal.Upmk.Ac.Id/Index.Php/Jumlahku/Article/View/139 

 
Sari, P., Ardana, I., & Lasmawan, I. (2020). Pengembangan Instrumen Kemampuan Pemecahan Masalah 

Matematika Dan Self Efficacy Siswa Kelas V Sd. Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan Indonesia, 
10(2), 102–111. 

 
Sariningsih, R., & Purwasih, R. (2017). Pembelajaran Problem Based Learning Untuk Meningkatkan 

Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Dan Self Efficacy Mahasiswa Calon Guru. Jnpm (Jurnal 
Nasional Pendidikan Matematika), 1(1), 163. Https://Doi.Org/10.33603/Jnpm.V1i1.275 

 
Sholihah, S. Z., & Afriansyah, E. A. (2017). Analisis Kesulitan Siswa Dalam Proses Pemecahan Masalah 

Geometri Berdasarkan Tahapan Berpikir Van Hiele. Mosharafa, 6(2), 287–298. 
 
Sumartini, T. S. (2018). Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa Melalui 

Pembelajaran Berbasis Masalah. Mosharafa: Jurnal Pendidikan Matematika, 5(2), 148–158. 
Https://Doi.Org/10.31980/Mosharafa.V5i2.270 



Prosiding Galuh Mathematics National Conference (GAMMA NC) 2022 
ISBN: 978-623-95169-7-0 

 

 

272 

 

 
Zakiah, N. E., Sunaryo, Y., & Amem, A. (2019). Implementasi Pendekatan Kontekstual Pada Model 

Pembelajaran Berbasis Masalah Berdasarkan Langkah-Langkah Polya. Teorema: Teori Dan Riset 
Matematika, 4(September), 111–120. 

 
Zamnah, L. N. (2017). Hubungan Antara Self-Regulated Learning Dengan Kemampuan Pemecahan 

Masalah Matematis Pada Mata Pelajaran Matematika Kelas Viii Smp Negeri 3 Cipaku Tahun Pelajaran 
2011/2012. Jurnal Teori Dan Riset Matematika (Teorema), 1(2). 

  
  



Prosiding Galuh Mathematics National Conference (GAMMA NC) 2022 
ISBN: 978-623-95169-7-0 

 

 

273 

 

ANALISIS PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIS SISWA DITINJAU DARI GAYA KOGNITIF FIELD 
INDEPENDENT DAN FIELD DEPENDENT 

 
 

Selin Nurazizah1 
1Universitas Galuh Ciamis 

selinurazizah15@gmail.com 
 

 
ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa berdasarkan teori Van Hiele yang 

ditinjau dari gaya kognitif field independent dan field dependent. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif 

dengan subjek penelitian adalah siswa yang dipilih berdasarkan tes GEFT yaitu 1 siswa yang memiliki gaya kognitif field independent 

dan 1 siswa yang memiliki gaya kognitif field dependent. Selanjutnya subjek diberi tes kemampuan pemahaman konsep dengan materi 

segiempat dan segitiga. Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan wawancara. Teknik triangulasi menggunakan triangulasi 

waktu. Kemampuan pemahaman konsep matematis subjek dideskripsikan melalui teori Van Hiele yang memuat tingkat visualisasi, 

analisis, deduksi informal, dan deduksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa dengan gaya kognitif field independent memiliki 

kemampuan pemahaman konsep lebih baik pada tiap tingkat berpikir teori Van Hiele dibanding siswa dengan gaya kognitif field 

dependent. 

 

Kata kunci : pemahaman konsep; teori Van Hiele; field independent; field dependent 

 
PENDAHULUAN 

Pembukaan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat menyatakan 
bahwa pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan salah satu sektor 
yang penting dalam pembangunan nasional. Sektor pendidikan dapat mengubah pola pemikiran seseorang 
untuk selalu berinovasi dan melakukan perbaikan diri dalam berbagai aspek. Pada semua jenjang 
pendidikan, penyelenggaran pendidikan tidak lepas dari tujuan pendidikan yang akan dicapai, karena tercapai 
atau tidaknya tujuan pendidikan adalah tolak ukur keberhasilan dari penyelenggaran      pendidikan. 

Menurut Permendiknas Nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi (Depdiknas, 2006) salah satu tujuan 
pembelajaran matematika adalah agar siswa memiliki kemampuan memahami konsep matematika, 
menjelaskan keterkaitan antar konsep, dan mengaplikasikan konsep atau logaritma, secara luwes, akurat, 
efisien, dan tepat dalam memecahkhan masalah. Pemahaman konsep matematis adalah suatu kemampuan 
kognitif siswa dalam memahami materi-materi matematis yang terangkum dalam mengemukakan gagasan, 
mengolah informasi, dan menjelaskan dengan kata-kata sendiri melalui proses pembelajaran guna 
memecahkan masalah sesuai dengan aturan yang didasarkan pada konsep (Febriyanto et al., 2018). 
Pemahaman konsep merupakan kemampuan siswa dalam sejumlah aspek penguasaan pembelajaran dimana 
siswa tidak hanya mengetahui dan mengingat konsep yang dipelajari tetapi juga mampu menemukan dan 
menjelaskan, menerjemahkan, menafsirkan, dan menyimpulkan suatu konsep matematika berdasarkan 
pembentukan pengetahuannya sendiri, bukan sekedar menghafal.  

Hal ini sejalan dengan pendapat Nasution & Siregar (2019) yang menyatakan bahwa pemahaman 
konsep adalah kemampuan siswa dalam sejumlah aspek penguasaan pembelajaran, dimana siswa tidak hanya 
mengetahui atau mengingat konsep yang dipelajari, tetapi mereka juga dapat mengungkapkan kembali 
dalam bentuk lain yang mudah dimengerti, memberikan interpretasi data dan mampu menerapkan konsep 
yang sesuai dengan struktur kognitif mereka. Sehingga siswa dapat dikatakan memiliki kemampuan 
pemahaman konsep matematis jika dia dapat menyatakan ulang konsep tersebut, mengklasifikasikan objek 
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menurut sifat tertentu, memberikan contoh dan bukan contoh konsep, menyajikan konsep dalam representasi 
matematis, menggunakan prosedur tertentu dan mengaplikasikan konsepnya pada pemecahan masalah 
dalam proses pembelajaran matematika (Mawaddah & Maryanti, 2016). Kemampuam pemahaman sangat 
diperlukan untuk menguasi materi ajar yang banyak memuat simbol – simbol juga rumus, agar siswa dapat 
memahami materi ajar secara utuh serta terampil dalam mengaplikasikannya. Pengunaan simbol sebagai bahasa 
matematika salah satunya terdapat pada geometri. 

Geometri adalah salah satu cabang matematika yang sangat penting dalam kehidupan nyata, 
karena hampir semua objek visual yang ada disekitar siswa merupakan objek geometri. Hal ini dikarenakan 
dasar – dasar geometri sudah dikenal oleh siswa sejak sebelum mereka masuk sekolah, misalnya garis, ruang, 
dan bidang (Sholiha & Afriansyah, 2017). Geometri dianggap sebagai salah satu materi yang penting dalam 
matematika dan mempunyai peluang yang lebih besar untuk dipahami oleh siswa dibandingkan dengan 
cabang matematika lainnya. Menurut Usiskin dalam (Safrina & Ahmad, 2014) menyatakan bahwa mengapa 
geometri perlu diajarkan yaitu geometri satu – satunya bidang matematika yang dapat mengaitkan matematika 
dengan bentuk fisik dunia nyata, dapat memungkinkan ide – ide matematika yang dapat divisualisasikan dan 
geometri dapat memberikan contoh yang tidak tunggal tentang sistem matematika.  

Namun faktanya, masih banyak siswa yang kesulitan dalam belajar geometri khususnya dalam 
memahami konsep – konsep geometri. Untuk menggapai tujuan pembelajaran geometri siswa harus diarahkan 
untuk memahami geometri dibandingkan dengan menghafal definisi dan bentuk geometri. Pada usia ini siswa 
mungkin berada pada tingkat pemahaman geometri yang berbeda – beda. Oleh karena itu, sebelum memulai 
pembelajaran penting bagi guru untuk menilai tingkat pemahaman geometri siswa. Pemahaman geometri 
siswa salah satunya dapat digambarkan melalui tingkat pemahaman teori Van Hiele. Karena, teori Van Hiele 
merupakan teori yang fokus terhadap bidang geometri, serta pembelajarannya menekankan terhadap 
perkembangan berpikir dan sosial siswa (Arifin, Nura'eni, & Pranata, 2014). Menurut (Musa, 2016) teori Van 
Hiele adalah suatu teori tentang tingkat berpikir siswa dalam mempelajari geometri, dimana siswa tidak dapat 
naik ke tingkat yang lebih tinggi tanpa melewati tingkat yang lebih rendah. Adapun tingkat pemahaman 
geometri Van Hiele yaitu visualisasi, analisis, deduksi informal, deduksi, dan rigor. Masing – masing tingkat 
berpikir tersebut memiliki kriteria tertentu, sehingga menyebabkan siswa berbeda dalam memahami dan 
menyelesaikan permasalahan geometri. Menurut Hidayat et al (2013) siswa memiliki cara – cara sendiri yang 
disukai dalam menyusun apa yang dilihat, diingat, dan dipikirkannya. Perbedaan antara siswa dalam menerima, 
menyusun, dan mengolah informasi inilah yang disebut dengan istilah gaya kognitif. 

Menurut Razak, Sutrisno, & Immawan (2018) gaya kognitif merujuk pada orang–orang memperoleh 
informasi dan menggunakan strategi untuk merespon suatu tugas. Disebut sebagai gaya dan tidak sebagai 
kemampuan karena merujuk pada bagaimana cara yang terbaik. Lebih lanjut dijelaskan bahwa gaya kognitif 
menunjukkan adanya variasi antar individu dalam pendekatannya terhadap suatu tugas, tetapi variasi itu tidak 
menunjukkan tingkat intelegensi atau kemampuan tertentu. Menurut Usodo menyatakan bahwa gaya kognitif 
merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi individu dalam memecahkan masalah matematika (Usodo, 
2011). Gaya kognitif yang dibedakan berdasarkan aspek psikologis terdiri dari gaya kognitif field independent (FI), 
dan field dependent (FD) (Razak & Sutrisno, 2017). Gaya kognitif field independent (FI) adalah gaya kognitif yang 
dimiliki oleh siswa yang cenderung mengekspresikan masalah secara analitis, itu berarti bahwa masalah dipecah 
menjadi bagian-bagian kecil dan menemukan hubungan antara bagian-bagian itu. Sedangkan gaya kognitif field 
dependent (FD) adalah gaya kognitif yang dimiliki oleh siswa sehingga mereka cenderung menyatakan suatu 
masalah secara keseluruhan dan memiliki karakteristik yang stabil (Prabowo et al., 2019). 

Perdikaris (2011) menyatakan bahwa gaya kognitif digunakan sebagai mediator kinerja geometri siswa 
dan sebagai alat untuk memahami hal lain dalam pengembangan geometri. Dengan kata lain, gaya kognitif 
dan tahapan pemahaman geometri siswa mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa. Oleh karena itu, 
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dalam pembelajaran geometri seharusnya guru dapat memperhatikan tahap – tahap berpikir siswa. Hal ini dapat 
menjadi perhatian, karena gaya kognitif dapat mempengaruhi ketercapaian proses pembelajaran, terutama 
pada hasil belajar siswa. 

Siswa merupakan individu yang unik, karena setiap siswa memiliki variasi, kecepatan belajar, serta 
gaya kognitif yang berbeda. Gaya kognitif berkaitan dengan dengan kemampuan memproses, menyimpan, 
maupun menggunakan informasi untuk menanggapi berbagai jenis situasi lingkungan. Informasi mengenai 
tingkat berpikir siswa baik yang memiliki gaya kognitif FD maupun FI akan memberikan pengetahuan baru bagi 
guru. Guru perlu mengetahui dan memahami tahapan berpikir geometri siswa. Dengan mengetahui informasi 
tersebut guru akan memiliki gambaran bahwa mungkin beberapa siswa membutuhkan bantuan dalam 
menentukan konsep dari materi yang diajarkan. Rendahnya kemampuan konsep siswa bukan berarti mereka 
kurang cerdas, tetapi karena siswa belum memahami gaya kognitif yang ada pada dirinya. Menurut Uno dalam 
(Wijaya, 2016) gaya kognitif bersifat given dan dapat berpengaruh pada prestasi belajar. Tujuan dirumuskannya 
penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa berdasarkan 
teori Van Hiele yang ditinjau dari gaya kognitif field independent dan field dependent. Fakta – fakta di atas 
diharapkan dapat menjadi dasar refleksi bagi guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran matematika. 
Adanya perbedaan gaya kognitif mempengaruhi pola pikir dan perilaku siswa. Dengan mengetahui informasi 
mengenai tingkat berpikir siswa baik yang memiliki gaya kognitif FD maupun FI akan memberikan pengetahuan 
baru bagi guru. Apabila guru mengetahui tingkatan berpikir geometri serta gaya kognitif siswa, maka guru 
dapat menentukan strategi dalam mengarahkan siswa menuju tingkat berpikir geometri berdasarkan teori van 
hiele dengan harapan siswa dapat lebih menguasai konsep. 
 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa berdasarkan teori Van Hiele yang ditinjau 
dari gaya kognitif field independent dan field dependent. Metode penelitian yang digunakan adalah soal tes dan 
wawancara. Subjek dalam penelitian ini siswa kelas VIII di salah satu SMP di Ciamis  semester gannjil yang 
memiliki gaya kognitif field independent dan field dependent. Subjek yang terpilih adalah satu siswa dengan gaya kognitif 
field independent dan satu siswa dengan gaya kognitif field dependent. Dalam penelitian ini peneliti berperan sebagai 
instrumen utama. Instrumen pendukung terdiri dari instrumen tes gaya kognitif GEFT (Group Embedded Figure 
Test), instrumen tes kemampuan pemahaman konsep berdasarkan teori Van Hiele, dan pedoman wawancara. 
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data menurut (Miles & Huberman, 2007) yaitu 
reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (drawing 
conclusion/verification). Agar data dalam penelitian dapat dipertanggug jawabkan, maka dibutuhkan teknik 
pengecekan keabsahan data. Pemeriksaan keabsahana data meliputi uji credibility, uji dependability, dan uji 
confirmability (Sugiyono, 2016). Penelitian ini menggunakan uji kredibilitas untuk menguji keabsahan data yaitu 
menggunakan triangulasi waktu. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kemampuan pemahaman konsep matematis siswa berdasarkan teori Van Hiele yang ditinjau dari gaya 
kognitif field independent dan gaya kognitif field dependent dilakukan dengan menganalisis hasil tes kemampuan 
pemahaman konsep matematis berdasarkan teori Van Hiele dan hasil wawancara yang telah dilaksanakan oleh 
subjek. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi dari subjek. Penelitian ini diawali dengan memberi tes 
GEFT (Group Embedded Figure Test) pada siswa kelas VIII. Dari 90 siswa yang diberikan tes gaya kognitif 
terdapat 18 siswa dengan kategori rendah dan 2 siswa dengan kategori tinggi pada gaya kognitif field independent. 
Serta 33 siswa dengan kategori rendah dan 37 siswa dengan kategori tinggi pada gaya kognitif field dependent. Skor 
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tes gaya kognitif subjek field independent yaitu subjek JI adalah 15 dan skor tes gaya kognitif subjek field dependent 
yaitu subjek AD adalah 9. Berikut merupakan hasil pencapaian indikator pengambilan data pertama dan kedua 
subjek JI dengan kategori tinggi: 

 
Tabel 1. Hasil Pencapaian Indikator Pengambilan Data Pertama dan Kedua Subjek JI 

Tingkatan 
Van Hiele 

Pengambilan Data 1 Pengambilan Data 2 

 
 
Tingkat 1 

(Visualisai) 

Subjek JI mampu 
menyebutkan mana yang 
merupakan bangun belah ketupat 
dan mampu menyebutkan nama – 
nama bangun datar lainnya pada 
soal nomor 1 dengan tepat. 

Subjek JI mampu menyebutkan 
mana yang merupakan bangun 
trapesium dan mampu 
menyebutkan nama – nama bangun 
datar lainnya pada soal nomor 1 
dengan tepat. 

 
 
Tingkat 2 
(Analisis) 

Subjek JI mampu 
menyebutkan bangun yang sejenis 
berdasarkan besaran sudut yang 
dimiliki pada bangun. Subjek JI juga 
mampu menyebutkan mana yang 
merupakan bangun datar segiempat 
atau bukan segiempat. 

Subjek JI mampu menyebutkan 
bangun yang sejenis 
berdasarkan banyaknya sisi dan 
sudut yang dimiliki pada bangun. 
Subjek JI juga mampu menyebutkan 
mana yang merupakan bangun 
datar segiempat atau bukan 
segiempat. 

 
Tingkat 3 
(Deduksi 
Informal) 

Subjek JI sudah memahami soal 
yang diberikan dan mampu 
menjelaskan hubungan antara 
persegi panjang dengan jajar 
genjang dan persegi dengan belah 
ketupat. 

Subjek JI sudah memahami soal 
yang diberikan dan mampu 
menjelaskan hubungan antara 
persegi dengan persegi panjang dan 
belah ketupat dengan jajar genjang. 

Tingkat 4 
(Deduksi) 

Subjek JI belum mampu 
membuktikannya secara   deduktif. 

Subjek JI belum mampu 
membuktikannya secara     deduktif. 

 
Berikut merupakan hasil pencapaian indikator pengambilan data pertama dan kedua subjek  AD 

dengan kategori tinggi: 
 

Tabel 2. Hasil Pencapaian Indikator Pengambilan Data Pertama dan Kedua Subjek AD 

Tingkatan 
Van Hiele 

Pengambilan Data 1 Pengambilan Data 2 

 
Tingkat 1 

(Visualisai) 

Subjek         AD         mampu 
menyebutkan mana yang 
merupakan bangun belah ketupat. 
Akan tetapi, subjek AD dalam 
mengidentifikasi bentuk yang 
dilihatnya  secara 
utuh masih belum tepat. 

Subjek AD mampu 
menyebutkan mana yang 
merupakan bangun trapesium. 
Akan tetapi, subjek AD dalam 
mengidentifikasi bentuk yang 
dilihatnya secara utuh masih 
belum tepat. 
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Tingkat 2 
(Analisis) 

Subjek AD mampu menyebutkan 
bangun yang sejenis yaitu 
berdasarkan panjang sisi yang 
dimiliki pada bangun datar. Akan 
tetapi, dalam menyebutkan mana 
yang merupakan bangun datar 
segiempat atau bukan segiempat 
masih belum tepat. 

Subjek AD dapat menyebutkan 
bangun yang sejenis yaitu 
berdasarkan banyaknya sisi yang 
dimiliki pada bangun. Subjek AD 
dapat menyebutkan mana yang 
merupakan bangun datar 
segiempat atau bukan segiempat. 

 
Tingkat 3 
(Deduksi 
Informal) 

Subjek AD sudah memahami soal 
dan dapat menyusun definisi suatu 
bangun berdasarkan sifat – sifat 
antar bangun geometri yang 
diketahui. 

Subjek AD sudah memahami soal 
akan tetapi, subjek AD tidak dapat 
menyusun definisi suatu bangun 
berdasarkan sifat 
– sifat antar bangun geometri 
dengan benar. 

Tingkat 4 
(Deduksi) 

Subjek AD belum mampu 
membuktikannya secara  deduktif. 

Subjek AD belum mampu 
membuktikannya secara deduktif. 

 
Berdasarkan data hasil tes kemampuan pemahaman konsep matematis dan wawancara, selanjutnya 

dianalisis untuk mendapatkan deskripsi mengenai kemampuan pemahaman konsep matematis berdasarkan teori 
Van Hiele untuk tipe gaya kognitif field independent dan field dependent. Kedua subjek dengan gaya kognitif yang 
berbeda juga memiliki kemampuan pemahaman konsep matematis berbeda. Hal ni dapat terlihat dari analisis 
jawaban dan wawancara kedua subjek berdasarkan teori Van Hiele dan diiperoleh hasil sebagai berikut.  

 
Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Subjek Field Independent Berdasarkan Teori Van Hiele 

Dalam menyelesaikan soal pemahaman konsep pada tingkat visualisasi, subjek diharapkan dapat 
menentukan contoh dan bukan contoh dari bangun geometri, serta mengidentifikasi bangun berdasarkan 
bentuk yang dilihatnya secara utuh. Berdasarkan hasil penelitian, pada indiktor menentukan contoh dan 
bukan contoh dari bangun geometri subjek JI mampu menyebutkan bangun yang dimaksud yaitu, bangun 
belah ketupat pada pengambilan data pertama dan bangun trapesium pada pengambilan data kedua. Selain itu 
pada indikator kedua, subjek JI mampu mengidentifikasi bangun berdasarkan bentuk yang dilihatnya secara utuh. 
Hal ini terlihat dari hasil jawaban subjek JI yang mampu menyebutkan nama – nama bangun datar yang terdapat 
pada soal secara tepat dipengambilan data pertama dan pengambilan data kedua. Pada pengambilan data 
pertama subjek JI mampu membedakan bangun belah ketupat dan bangun persegi yang terlihat memiliki 
bentuk yang sama dengan mengidentifikasi ciri – ciri bangun tersebut. Dimana bangun persegi keempat 
sudutnya siku – siku sedangkan bangun belah ketupat sudut yang berhadapan sama besar. Dari hasil 
analisis tersebut menunjukkan bahwa subjek JI tidak hanya mengenal bentuk – bentuk geometri dari 
karakteristik visual dan penampakannya saja tetapi, subjek JI sudah mengenal atau mengetahui sifat – sifat dari 
bangun geometri. Terlihat dari subjek JI mampu membedakan bangun persegi dan belah ketupat 
berdasarkan sudut yang dimiliki kedua bangun tersebut. Sedangkan pada penelitian (F. A. Hidayat et al., 
2015) subjek dengan gaya kognitif FI memiliki kemampuan mengidentifikasi ciri–ciri suatu bangun dengan sedikit 
mengaitkan sifat – sifat yang dimiliki bangun tersebut pada kasus tertentu. Berdasarkan penjabaran di atas 
disimpulkan bahwa subjek JI mampu berada pada tingkat visualisasi. 

Pada tingkat analisis indikator yang harus dipenuhi adalah mengklasifikasikan bangun – bangun 
berdasarkan sifat–sifat. Berdasarkan hasil penelitian, pada pengambilan data pertama subjek JI 
mengklasifikasikan bangun berdasarkan besaran sudut yang dimilikinya yaitu bangun persegi dan persegi 
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panjang. Pada pengambilan data kedua subjek JI mampu mengklasifikasikan bangun berdasarkan banyaknya 
sisi dan sudut yang dimiliki pada bangun yaitu bangun segitiga sama sisi dan segitiga siku – siku. Subjek JI juga 
mampu membedakan bangun yang sejenis atau tidak, yaitu bangun persegi pada gambar K dan bangun 
trapesium pada gambar L dengan alasan kedua bangun tersebut sama – sama memiliki empat sisi. Hal ini 
menandakan bahwa subjek JI sudah mengenal sifat – sifat dari bangun geometri. Subjek JI juga mengetahui 
apa yang dimaksud dengan bangun segiempat. Terlihat dari jawaban pada saat wawancara yaitu “bangun yang 
memiliki empat sisi”. Hal ini dibuktikan dengan jawaban subjek JI yaitu mampu menyebutkan mana yang 
merupakan bangun datar segiempat atau bukan segiempat. Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan 
bahwa subjek JI mampu memenuhi indikator mengklasifikasikan bangun – bangun berdasarkan sifat – sifat. 
Senada dengan penelitian yang dilakukan (Tahmir et al., 2018) subjek FI pada tingkat  analisis mampu 
mengetahui sifat – sifat dan menggunakan sifat – sifat tersebut. Menurut (Nurani et al., 2016) subjek berada 
pada tingkat analisis. Sehingga, subjek dapat melanjutkan ke tingkat deduksi informal. 

Pada tingkat deduksi informal, subjek dapat melihat hubungan sifat – sifat pada suatu bangun 
geometri dan sifat – sifat antara beberapa bangun geometri. Indikator yang harus dicapai pada tingkat ini 
adalah dapat menyusun definisi suatu bangun berdasarkan sifat – sifat antar bangun geometri. Berdasarkan 
hasil penelitian, pada pengambilan data pertama dan kedua subjek JI mampu menyusun definisi suatu 
bangun berdasarkan sifat – sifat antar bangun geometri yang diketahui. Subjek JI mampu melihat hubungan 
antara persegi panjang dengan jajar genjang yaitu memiliki 2 sisi yang sejajar, serta hubungan antara persegi 
dengan belah ketupat yang keempat sisinya sama panjang. Subjek JI mengetahui bahwa persegi panjang dan 
jajar genjang adalah bangun yang sama. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa subjek JI mampu memenuhi 
indikator menyusun definisi suatu bangun berdasarkan sifat – sifat antar bangun geometri. Hasil ini sejalan 
dengan penelitian (Tahmir et al., 2018) subjek FI mampu melihat hubungan antara segiempat dan membuat 
definisi berdasarkan hubungan tersebut. Oleh karena itu, subjek JI berada pada tingkat pemahaman deduksi 
informal. 

Berikutnya, pada tingkat deduksi ada dua indikator yang harus dipenuhi yaitu memahami beberapa 
pernyataan matematika seperti aksioma, definisi, teorema dan bukti serta, menyusun pembuktian secara 
deduktif . Karakteristik tingkat ini adalah menyusun bukti, tidak hanya sekedar menerima bukti dan telah 
mengerti pentingnya perananan unsur – unsur yang tidak didefinisikan, disamping unsur – unsur yang 
didefinisikan. Berdasarkan hasil penelitian, pada pengambilan data pertama dan pengambilan data kedua 
subjek JI dapat membuktikan bahwa sudut dalam persegi adalah 360o dan segitiga adalah 180o. Subjek JI 
juga dapat menjelaskan secara baik bagaimana cara membuktikannya. Akan tetapi, subjek tidak dapat 
membuktikan secara deduktif, subjek JI hanya mampu membuktikan berdasarkan pengetahuan yang 
dimilikinya. Hal ini menunjukkan bahwa subjek JI belum memenuhi indikator pada tingkat deduksi. Penelitian 
yang dilakukan (Tahmir et al., 2018) juga memperoleh hasil sama dimana, subjek FI tidak mampu memenuhi 
indikator pemahaman geometri pada tingkat deduksi. 

 
Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Subjek Field Dependent Berdasarkan Teori Van Hiele 

Dalam menyelesaikan soal pemahaman konsep pada tingkat visualisasi, subjek diharapkan dapat 
menentukan contoh dan bukan contoh dari bangun geometri, serta mengidentifikasi bangun berdasarkan 
bentuk yang dilihatnya secara utuh. Berdasarkan hasil penelitian, pada indiktor menentukan contoh dan 
bukan contoh dari bangun geometri subjek AD mampu menyebutkan bangun yang dimaksud yaitu, bangun 
belah ketupat pada pengambilan data pertama dan bangun trapesium pada pengambilan data kedua. Pada 
indikator kedua yaitu mengidentifikasi bangun berdasarkan bentuk yang dilihatnya secara utuh subjek AD 
belum mampu mengidentifikasi secara tepat. Terlihat dari jawaban subjek AD pada pengambilan data pertama 
yang menyebutkan bahwa gambar Q dan gambar S adalah bangun yang sama yaitu bangun belah ketupat. 
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Yang sebenarnya gambar Q adalah bangun persegi dan gambar S bangun belah ketupat. Subjek AD 
mengatakan kedua bangun tersebut sama dengan alasan kedua bangun memiliki empat sisi yang sama 
panjang. Begitu pula pada pengambilan data kedua, subjek AD menyebut bahwa gambar M adalah bangun 
segitiga sama kaki yang sebenarnya bangun pada gambar M adalah bangun segitiga sama sisi. Dari hasil 
analisis menunjukkan bahwa subjek AD belum sepenuhnya mengenal karakteristik visual bangun – bangun 
geometri. Pada penelitian (Tahmir et al., 2018) subjek dengan gaya kognitif FD menggunakan sifat yang tidak 
tepat dalam mengidentifikasi. Sedangkan hasil penelitian (F. A. Hidayat et al., 2015) subjek dengan gaya kognitif 
FD memiliki kemampuan mengidentifikasi ciri – ciri suatu bangun dengan melihat secara umum garis besar 
ciri – ciri yang tampak berdasarkan gambar. Berdasarkan pernjabaran diatas, subjek AD hanya mampu 
memenuhi satu indikator pada tingkat visualisasi yaitu menentukan contoh dan bukan contoh dari bangun 
geometri. 

Pada tingkat analisis indikator yang harus dipenuhi adalah mengklasifikasikan bangun – bangun 
berdasarkan sifat – sifat. Berdasarkan hasil penelitian, pada pengambilan data pertama subjek AD mampu 
mengklasifikasikan bangun berdasarkan panjang sisi yang dimiliki yaitu gambar bangun Q dan S. Subjek AD 
mengidentifikasi kedua bangun tersebut bangun belah ketupat. Subjek AD mengetahui definisi dari bangun 
segiempat. Meskipun sudah mengetahui apa itu bangun segiempat, subjek AD masih belum tepat dalam 
mengklasifikasikan bangun datar segiempat atau bukan segiempat. Subjek AD mengklasifikasikan bangun 
trapesium, jajar genjang, layang – layang serta tabung ke dalam bangun datar yang bukan segiempat. Pada 
pengambilan data kedua, subjek AD dapat mengklasifikasikan bangun berdasarkan banyaknya sisi yang dimiliki 
yaitu bangun segitiga. Berbeda dengan pengambilan data sebelumnya, pada pengambilan data kedua subjek 
mampu mengklasifikasikan bangun datar segiempat atau bukan segiempat. Subjek AD mengklasifikasikan 
bangun belah ketupat dan trapesium sebagai bangun segiempat dengan alasan kedua bangun tersebut 
memiliki empat titik sudut dan bangun segitiga sebagai bangun bukan segiempat. Dari hasil analisis menunjukkan 
terdapat perbedaan pada pengambilan data pertama dan kedua dimana pada pengambilan data pertama 
subjek AD belum mampu mengklasifikasikan bangun segiempat atau bukan segiempat dengan tepat dan 
pada pengambilan data kedua subjek AD mampu mengklasifikasikan bangun segiempat atau bukan segiempat. 
Sehingga hasil pada pengambilan data pertama dan pengambilan data kedua dari subjek AD belum konsisten. 

Pada tingkat deduksi informal, subjek dapat melihat hubungan sifat – sifat pada suatu bangun 
geometri dan sifat – sifat antara beberapa bangun geometri. Indikator yang harus dicapai pada tingkat ini 
adalah dapat menyusun definisi suatu bangun berdasarkan sifat – sifat antar bangun geometri. Berdasarkan 
hasil penelitian, pada pengambilan data pertama subjek AD dapat menyusun definisi suatu bangun 
berdasarkan sifat – sifat antar bangun geometri yang diketahui. Subjek AD menyusun definisi bangun persegi 
panjang adalah yang keempat sudutnya siku – siku dan sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar serta 
persegi adalah belah ketupat yang keempat sudutnya sama besar dan semuanya siku – siku. Akan tetapi subjek 
AD belum mampu mengetahui hubungan yang terkait antara suatu bangun geometri dengan bangun geometri 
lainnya. Subjek AD menyebutkan bahwa bangun persegi panjang dan jajar genjang adalah bangun yang 
sama dengan alasan kedua bangun tersebut memiliki empat sisi yang sama panjang. Pada pengambilan 
data kedua subjek AD belum tepat dalam menyusun definisi bangun belah ketupat berdasarkan sifat – sifat 
antar bangun geometri yang diketahui. Ini terlihat dari jawaban subjek AD yang mendefinisikan persegi adalah 
persegi panjang yang memiliki empat sisi sejajar dan sama panjang serta memiliki empat buah sudut siku – siku, 
dan definisi belah ketupat adalah jajar genjang yang memiliki sepasang sisi yang sejajar dan sama panjang. 
Dari hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pada hasil pengambilan data pertama dan 
pengambilan data kedua dimana, pada pengambilan data pertama subjek AD dapat menyusun definisi suatu 
bangun berdasarkan sifat – sifat antar bangun geometri yang diketahui sedangkan pada pengambilan data 
kedua subjek AD belum tepat dalam menyusun definisi bangun belah ketupat berdasarkan sifat – sifat antar 
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bangun geometri yang diketahui. Sehingga hasil pada pengambilan data pertama dan pengambilan data 
kedua dari subjek AD belum konsisten. 

Berikutnya, pada tingkat deduksi ada dua indikator yang harus dipenuhi yaitu memahami beberapa 
pernyataan matematika seperti aksioma, definisi, teorema dan bukti serta, menyusun pembuktian secara 
deduktif . Karakteristik tingkat ini adalah menyusun bukti, tidak hanya sekedar menerima bukti dan telah 
mengerti pentingnya perananan unsur – unsur yang tidak didefinisikan, disamping unsur – unsur yang 
didefinisikan. Berdasarkan hasil penelitian, pada pengambilan data pertama subjek AD dapat membuktikkan 
sesuai dengan pemahaman yang dimilikinya bahwa jumlah sudut dalam persegi adalah 360o. Akan tetapi subjek 
AD belum dapat menjelaskan secara baik bagaimana cara dia membuktikan bahwa jumlah sudut dalam persegi 
360o. Subjek AD menyebutkan besar tiap sudut yang dimiliki bangun persegi adalah 90o jadi besar semua 
sudutnya 360o. Begitu pula pada pengambilan data kedua subjek AD membuktikkan sesuai dengan 
pemahaman yang dimilikinya bahwa jumlah sudut dalam segitiga adalah 180o. Akan tetapi subjek AD juga belum 
dapat menjelaskan secara baik bagaimana cara dia membuktikaan bahwa jumlah sudut segitiga adalah 180o. 
Subjek AD membuktikan jumlah sudut segitiga 180o dengan mengiris suatu segiempat dititik yang berhadapan 
akan tetapi hal yang disebutkan tersebut berbeda dengan gambar dibuat. Subjek AD menggambar sebuah 
segitiga yang kemudian ditarik garis secara tegak lurus sehingga membagi segitiga tersebut menjadi dua. Dari 
hasil analisis subjek AD subjek hanya mampu membuktikan secara deduktif. Subjek AD hanya dapat 
membuktikan berdasarkan pemahaman yang dimiliki. 
 
PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah diuraikan dapat disimpulkan bahwa: 
1. Siswa dengan gaya kognitif field independent menunjukkan bahwa siswa berada pada tingkat deduksi 

informal pemahaman geometri berdasarkan teori Van Hiele yaitu dapat menyusun definisi bangun 
berdasarkan sifat – sifat antar bangun geometri serta dapat menentukan hubungan sifat – sifat antar 
bangun geometri. Hal ini terlihat pada setiap tingkat yang telah dilewati. Pada tingkat visualisasi, siswa 
mampu menentukan contoh dan bukan contoh dari gambar bangun geometri, dan mampu mengidentifikasi 
bangun berdasarkan bentuk yang dilihatnya secara utuh. Tingkat analisis, siswa mampu 
mengklasifikasikan bangun berdasarkan sifat – sifatnya. Tingkat deduksi informal, siswa mampu 
menyusun definisi suatu bangun berdasarkan sifat – sifat antar bangun geometri dan mampu mengetahui 
hubungan yang terkait antara suatu bangun geometri dengan bangun geometri lainnya. Tingkat deduksi, 
siswa tidak dapat menyusun pembuktian secara deduktif. 

2. Siswa dengan gaya kognitif field dependent menunjukkan bahwa siswa berada pada tingkat analisis 
pemahaman geometri berdasarkan teori Van Hiele yaitu siswa dapat mengklasifikasikan bangun 
berdasarkan sifat – sifatnya. Hal ini terlihat siswa dapat melewati tingkat visualisai yaitu siswa dapat 
menentukan contoh dan bukan contoh dari gambar bangun geometri, dan dapat mengidentifikasi 
bangun berdasarkan bentuk yang dilihatnya secara utuh. Tingkat analisis dan deduksi informal, terdapat 
perbedaan pada hasil pengambilan data pertama dan pengambilan data kedua. Sehingga data belum 
konsisten. Tingkat deduksi, siswa tidak dapat menyusun pembuktian secara deduktif. 
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Abstrak 

Bangsa Yunani menjadikan matematika satu disiplin ilmu, yang mentransformasikan beragam kumpulan aturan perhitungan 
empiris ke dalam kesatuan yang teratur dan sistematis. Matematika pra – Yunani meliputi terdiri dari teknik-teknik perhitungan dan 
sistem-sistem numerasi. Di sepanjang sejarah, para filsuf telah tertarik secara khusus kepada matematika. Yunani kuno menurut 
historis secara luas dikenal sebagai lahirnya matematika dan filsafat. Kita mengenal Socrates, Plato, dan Aristoteles, dan juga 
beberapa filsuf pra Socrates yang bergelut dengan banyak persoalan yang masih menjadi kajian filsuf masa kini. Filsafat 
matematika bersifat koheren yang konsepsional. Beberapa filsuf telah menggunakan matematika untuk membangun teori 
pengetahuan dan penalaran yang dihasilkan dengan memanfaatkan bukti-bukti matematika dianggap telah dapat menghasilkan 
suatu pencapaian yang memuaskan. Filsafat matematika mempunyai tujuan untuk menjelaskan dan menjawab tentang kedudukan 
dan dasar dari obyek pada metode matematika yaitu menjelaskan apakah secara ontologis obyek matematika itu ada, dan 
menjelaskan secara epistemologis apakah semua pernyataan matematika mempunyai tujuan dalam menentukan suatu 
kebenaran. Filsafat matematika merupakan pemikiran menyeluruh (reflektif) dan kompleks terhadap persoalan persoalan 
mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan landasan dan dasar dari pengetahuan matematika serta hubungan matematika di 
segala bidang 
 
Kata Kunci: Filsafat, Filsafat Matematika, Matematika 

 

PENDAHULUAN 

Sebelum adanya filsafat matematika, untuk mengatasi terjadinya kontradiksi salah satu caranya 
adalah dengan melenyapkan subyek penyebab terjadinya kontradiksi tersebut. Supaya tetap suci dan terjaga 

filsafat Pythagoras, maka Hippasus, sebagai penemu akar √2 yang merupakan bilangan irasional dan 
potensial untuk merusak filsafat Pythagoras. Kontradiksi yang dimuculkan Hippasus dalam sistem bilangan 
rasioal yang dibangun Pythagoras, saat ini perlu diselesaikan secara baik. Harus dikedepankan 
penyelesaian yang beradab. Oleh karena itu, perlu adanya sebuah sistem, dan itu adalah filsafat matematika, 
supaya pengetahuan matematis menempati posisi yang secara sistematis mempunyai kebenaran yang 
terjaga dan terbebas dari berbagai kontradiksi.(Prabowo, 2009). 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 

1. Untuk mengetahui apakah filsafat matematika 

2. Untuk mengetahui hubungan filsafat dengan filsafat matematika 

3. Untuk mengetahui aliran aliran dan pengaruh  dari para  tokoh filsuf matematika 
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METODE PENELITIAN 

Metode dalam penelitian ini adalah studi literatur. Studi literature atau studi pustaka adalah studi 
yang dimaksudkan untuk mengembangkan sebuah konsep teoritis yang baru dari suatu konstrak. Studi 
literatur (pustaka) juga merupakan penelusuran penelitian kepustakaan dari berbagai jurnal, artikel, buku 
dan artikel lainnya guna membangun suatu tulisan lain mengenai topik yang diteliti (Marzali, 2016). Studi 
literatur adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan data referensi dan data pustaka melalui 
membaca, membuat catatan kecil dan mengolah data penelitian (Zed, 2008). Tujuan dari studi literatur 
adalah untuk membangun fondasi yang kuat sehingga dapat tersusun suatu kerangka berpikir baru sehingga 
dapat dikelompokkan berdasarkan berbagai pemahaman yang didapatkan (Kartiningrum, 2015). 
 

PEMBAHASAN 

Kata filsafat populer di Yunani sekitar abad kesembilan SM, dengan sebutan philosphos yang 
dibedakan menjadi dua kata yaitu shopia dan philos. Shopia berarti kebijaksanaan, hikmah, atau bisa berarti 
kecakapan. Sedangkan, philo bisa berarti cinta. Jadi, secara etimologi filsafat berarti love of wisdom yaitu 
cinta kebijaksanaan, hikmah atau kebenaran. Kebijaksanaan yang artinya kebenaran sejati atau kebenaran 
yang sesungguhnya. Filsafat juga berarti hasrat atau keinginan yang sungguh sungguh akan kebenaran 
sejati. Kata filsafat dalam bahasa Indonesia, philosophy dalam bahasa Inggris dan filsafah dalam bahasa 
Arab dengan wazan (timbangan kata) fa'lala, fa'lalah, dan fi'laal memiliki makna dan maksud yang sama, 
hanya intonasi dan penyebutan saja yang berbeda. Kata philosophos awalnya dikemukakan dan digunakan 
ole Heraklitus (540-480 SM). Menurutnya philosophos (ahli filsafat) hana mempunyai pengetahuan luas pada 
kecintaannya akan kebenaran dan mulai benar-benar jelas digunakan pada masa kaum Sofist yang berar 
kaum cendekiawan dan Sokrates yang memberi arti philosophein sebaga penguasaan secara sistematis 
terhadap pengetahuan teoritis. Philosophia merupakan hasil perbuatan yang disebut dengan philosophien. 
Para ahli filsafat disebut filosof yaitu orang yang mencintai dan mencari kebijaksanaan atau kebenaran. 
Orang yang senantiasa mencinta kebijaksanaan akan selalu tertarik untuk mencari kebenaran. Filosof orang 
yang bijaksana atau yang berpengetahuan yang selalu benar melainkan orang yang sedang belajar mencari 
kebenaran dan kebijak sanaan. Pencarian kebenaran bermakna menelusuri hakikat dan sumber kebenaran. 
Alat untuk menemukan kebijaksanaan adalah akal yang merupakan sumber utama (primer) dalam berpikir. 
Oleh karena itu, kebenaran filosofis tidak lebih dari kebenaran berpikir yang rasional dan radikal. Secara 
terminologi (istilah) sangat beragam kita temukan pendefinisian tentang filsafat seperti Aristoteles (384-332 
SM) yang merupakan tokoh sentral filosof klasik yang menyatakan bahwa filsafat menyelidiki sebab dan asas 
segala perwujudan. Dia juga menyatakan bahwa filsafat memperhatikan seluruh pengetahuan, dan kadang-
kadang disamakan dengan pengetahuan tentang wujud (ontology). Kemudian, Plato (427-347 SM) 
menyatakan bahwa objek filsafat adalah penemuan kenyataan atau kebenaran absolut (kebenaran mutlak) 
lewat dialektika (metode pencapaian definisi bagi sebuah konsep dengan cara menguji ciri ciri umum yang 
ditemukan). 

Menurut Rene Descartes (1596-1650) bahwa filsafat ialah kumpulan segala pengetahuan di mana 
Tuhan, alam dan manusia menjadi pokok penyelidikannya. Sedangkan Immanuel Kant (1724-1804) 
berpendapat filsafat ialah ilmu pengetahuan yang menjadi pokok dan pangkal segala pengetahuan yang 
tercakup di dalamnya empat persoalan yang akan ditanyakan yaitu pertama, apakah yang dapat kita 
ketahui? Maka jawabannya termasuk dalam bidang metafisika. Kedua Apakah yang seharusnya kita 
kerjakan? Jawabannya termasuk dalam bidang etika. Ketiga, sampai di manakah harapan kita? Jawabannya 
termasuk pada 
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Matematika yang merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang bersifat pasti (eksakta) ternyata 
memiliki asal usul matematika tersendiri. Istilah matematika berasal dari istilah Latin yaitu Mathematika yang 
awalnya mengambil istilah Yunani yaitu Mathematike yang berarti relating to learning yang berkaitan dengan 
hubungan pengetahuan. Kata Yunani tersebut mempunyai akar kata Mathema yang berarti pengkajian, 
pembelajaran, ilmu atau pengetahuan (knowledge) yang ruang lingkupnya menyempit, dan arti teknisnya 
menjadi pengkajian matematika. Kata Mathematike yang berhubungan juga dengan kata lainnya yang 
serumpun, yaitu Mathenein atau dalam bahasa Perancis les mathématiques yang berarti belajar (to learn). 
Jadi berdasarkan asal-usulnya maka kata matematika berarti pengetahuan yang diperoleh dari hasil proses 
belajar. Sehingga, matematika merupakan suatu pengetahuan. Maka persoalannya adalah pengetahuan 
tentang apa, apa yang menjadi pokok masalahnya atau sasaran yang dipelajarinnya? 
Banyak filsuf telah menggunakan matematika untuk membangun teori pengetahuan dan penalaran yang 
dihasilkan dengan memanfaatkan bukti-bukti matematika dianggap telah dapat menghasilkan suatu 
pencapaian yang memuaskan. Matematika telah menjadi sumber inspirasi yang utama bagi para filosof untuk 
mengembangkan epistemologi dan metafisik. Dari pemikiran para filosof yang bersumber pada matematika 
diantaranya muncul pemikiran atau pertanyaan: Apakah bilangan atau obyek matematika memang betul-
betul ada? Jika mereka ada apakah di dalam atau di luar pikiran kita? Jika mereka ada di luar pikiran kita 
bagaimana kita bisa memahaminya? Jika mereka ada di dalam pikiran kita bagaimana kita bisa membedakan 
mereka dengan konsep-konsep kita yang lainnya? Bagaimana hubungan antara obyek matematika dengan 
logika? 
Pertanyaan tentang adanya obyek matematika merupakan pertanyaan metafisik yang kedudukannya hampir 
sama dengan pertanyaan tentang keberadaan obyek-obyek lainnya seperti universalitas, sifat-sifat benda, 
dan nilai-nilai. Menurut beberapa filsuf jika obyek-obyek itu ada maka apakah dia terkait dengan ruang dan 
waktu? Apakah dia bersifat aktual atau potensi? Apakah dia bersifat abstrak? Atau konkrit? Jika kita 
menerima bahwa obyek matematika bersifat abstrak maka metode atau epistemologi bagaimanakah yang 
mampu menjelaskan obyek tersebut? Mungkin kita dapat menggunakan bukti untuk menjelaskan obyek-
obyek tersebut, tetapi bukti selalu bertumpu kepada aksioma-aksioma yang dibangun sebelumnya. 
Sehingga, pada akhirnya kita akan menjumpai adanya sesuatu yang tak terhingga (infinite regress) karena 
secara filosofis kita masih harus mempertanyakan kebenaran dan keabsahan sebuah aksioma. 

Filsafat dan matematika kedua-duanya merupakan pengetahuan rasional yang logis (masuk akal), 
tidak melakukan eksperimen dan tidak memerlukan peralatan laboratorium dalam proses pencarian 
pengetahuan seperti halnya pada bidang biologi, kedokteran, farmasi dan kimia. Filsafat dan matematika 
juga bergerak pada tingkat generalitas dan abstraksi serta dengan daya pemikiran yang mendalam. Kedua 
bidang pengetahuan tersebut membahas berbagai ide yang sangat umum dan lazimnya melampaui taraf 
kekonkretan yang satu demi satu lainnya. Demikian juga matematika tidak membahas seperti dua pohon 
atau tiga sapi ataupun bentuk bulat dari suatu roda kayu tertentu melainkan konsep bilangan pada umumnya 
dan bangunan geometri seperti berbentuk lingkaran atau segitiga yang terlepas dari penerapan dan 
perwujudannya pada benda-benda fisik yang ada. Pendekatan deduksi maupun induksi tidak dapat 
dimasukkan, telah ditinggalkan dan terdapat juga resistensi terhadap pondasi matematika atas dasar 
pandangan-pandangan rasionalisme Rene Descartes. Filsafat matematika mempunyai tujuan untuk 
menjelaskan dan menjawab tentang kedudukan dan dasar dari obyek pada metode matematika yaitu 
menjelaskan apakah secara ontologis obyek matematika itu ada? dan menjelaskan secara epistemologis 
apakah semua pernyataan matematika mempunyai tujuan dalam menentukan suatu kebenaran? Mengingat 
bahwa hukum-hukum alam dan hukum-hukum matematika mempunyai kesamaan status, maka obyek-obyek 
pada dunia nyata mungkin dapat menjadi pondasi matematika. Tetapi ini asih menjadi pertanyaan besar 
untuk dijawab. Walaupun beberapa pemikir pada filsafat modern dari matematika menolak bagi keberadaan 
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fondasi di dalam matematika, namun beberapa filsuf masih tetap menaruh perhatian kepada kegiatan kognisi 
manusia sebagai basis bagi diletakkannya fondamen atau dasar matematika. 

Filsafat matematika bersifat koheren yang konsepsional. Secara singkat, yang dimaksud dengan 
istilah koheren adalah runtut atau terurut. Jika orang bertanya apakah arti runtut (consistent), maka untuk 
menjawabnya dengan pertama-tama memberikan batasan terhadap kontra koheren. Kebalikannya disebut 
tidak runtut (inconsistent) atau bertentangan (contradictory). Louis O. Kattsoff memberikan contoh dengan 
menyebutkan dua buah pernyataan yaitu hujan turun (sebuah pernyataan) dan tidak benar bahwa hujan 
turun adalah kontradiksinya. Setiap orang dapat dengan jelas memahami bahwa jika benar hujan turun, 
maka ucapan tidak benar bahwa hujan turun, pasti kedua pernyataan tersebut tidak mungkin sama benarnya. 
Tentunya tidak selalu kedua pertanyaan tersebut benar atau salah semua, tetapi jika pernyataan pertama 
benar maka pernyataan kedua salah, sebaliknya jika pernyataan pertama salah maka pernyataan kedua 
benar, prinsip seperti ini adalah prinsip kontradiksi. 
Berdasarkan penjelasan tersebut maka filsafat matematika merupakan pemikiran menyeluruh (reflektif) dan 
kompleks terhadap persoalan persoalan mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan landasan dan dasar 
dari pengetahuan matematika serta hubungan matematika di segala bidang (Ernest, 2013). Ruang lingkup 
kajian filsafat dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini: 

 

Tabel 1. Ruang Lingkup Kajian filsafat 

Mazhab Pengertian 

Mazhab Logisisme 
 

mazhab yang berpendapat bahwa matematika murni (scince) 

didasarkan pada prinsip logika dan pengkajiannya juga harus 

menggunakan logika, sehingga matematika harus lebih logis dipahami. 

Mazhab logisisme dipelopori oleh filosof Inggris bernama Bertrand 

Aethur William Russell (1872-1970) dengan diterbitkan bukunya yang 

berjudul The Principles of Mathematics.(Russell, 2009). Dalam bukunya 

dia menjelaskan bahwa matematika dan logika yang berkembang 

secara bersamaan ibarat anak kecil dan orang dewasa, mengutip 

perkataannya yaitu they different as  boy and man: logic is the youth of 

mathematics and mathematics is the manhood of logic yang berarti 

perbendaan mereka seperti anak kecil dan orang dewasa: logika 

merupakan masa muda dari matematika dan matematika merupakan 

masa dewasa dari logika 

Mazhab Formalisme 
 

matematika merupakan sistem lambang yang digunakan dalam mewakili 
benda-benda yang ada atau menggunakan simbol dan proses 
pengolahan terhadap lambang-lambang yang digunakan. Mazhab 
formalisme dipelopori ahli matematika terbesar yaitu David Hilbert (1862-
1943) yang berpendapat bahwa matematika adalah tidak lebih atau tidak 
kurang sebagai bahasa matematika. Hal ini disederhanakan sebagai 
deretan permainan dengan rangkaian simbol-simbol linguistik. Simbol-
simbol dianggap mewakili berbagai sasaran yang menjadi objek 
matematik. Penganut mazhab formalisme yaitu  Menurut Ernest (1991) 
memiliki dua pendapat yang biasa dibahas oleh para filosof, yaitu 
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pertama matematika dapat dinyatakan sebagai sistem formal yang tidak 
dapat ditafsirkan sembarangan, kebenaran matematika disajikan melalui 
teorema-teorema formal. Dan kedua, keamanan dari sistem formal ini 
dapat didemonstrasikan dengan terbebasnya dari ketidak konsistenan. 

Mazhab Intuitionisme 
 

Mazhab Intuitionisme merupakan mazhab yang ketiga dari landasan 

matematika yang mengandalkan intuisi dalam mengkaji dan memahami 

matematika, karena itu intuisi merupakan sarana untuk mengetahui 

secara langsung dan seketika tentang matematika. Mazhab ini 

dipelopori oleh ahli matematika Belanda yang bernama Luitzen 

Egbertus Jan Brouwer (1881-1966). Dia berpendapat  bahwa 

matematika adalah sama dengan bagian yang eksak dari pemikiran 

manusiaMazhab Intuitionisme merupakan mazhab yang ketiga dari 

landasan matematika yang mengandalkan intuisi dalam mengkaji dan 

memahami matematika, karena itu intuisi merupakan sarana untuk 

mengetahui secara langsung dan seketika tentang matematika. Mazhab 

ini dipelopori oleh ahli matematika Belanda yang bernama Luitzen 

Egbertus Jan Brouwer (1881-1966). Dia berpendapat  bahwa 

matematika adalah sama dengan bagian yang eksak dari pemikiran 

manusia 

 
Terdapat beberapa filosof  termasyhur mulai dari sebelum masehi hingga masehi dapat dilihat di 

tabel 2 sebagai berikut: 
 

Tabel 2. Para Filsuf Termasyhur Sebelum Masehi hingga Masehi 

Filosuf Penjelasan 

Thales (624 – 546 SM) 
 

Thales berasal dari Miletus (terletak dipantai barat negara Turki 
sekarang), Thales merupakan seorang perintis matematika dan 
filsafat Yunani. Banyak para filsafat mengakui bahwa Thales adalah 
bapak filsafat (the father of philosophy). (Prabowo, 2009) 

Phytagoras (572-497 SM) 
 

Phytagoras nama yang tidak asing lagi dikenal bagi mereka yang 
menyukai matematika. Phytagoras lahir dipulau samos daerah Ionia 
dan dikenal sebagai The Father of Number  (Bapak Bilangan). 
Phytagoras juga adalahh seorang filosof yang mendirikan mazhab 
Phytagoreanisme di Crotona yng menjelaskan bahwa ajaran yang 
sangat subtansial dari suatu benda adalah bilangandan seluruh 
gejala yang terjadi dijagad raya.(Cracraft, 2015) 

Euclides (300 SM) 
 

Euclide adalah tokoh filosof matematikawan dari Yunani. 
Karyanya mengenai matematika dan ilmu ukur yang berjudul The 
Elements adalah warisan penting bagi dunia yang banyak berisi 
tentang geometri. Pembuktian secara matematis terhadap 
kebenaran dalil phythagoras tersebut dimuat dalam buku yang 
berjudul Elements yang disusun oleh euclides tersebut, konon dia 
seorang guru besar matematika pada universitas di Alexandria 
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Mesir sekitar 300 SM. The Elements tidak terletak pada rumus 
rumus matematika, namun pada cara pengaturan dari bahan-bahan 
dan permasalahan serta formulasinya secara menyeluruh dalam 
penyusunan buku secara sistematis.(Silva & Pinto, 2015) 

Zeno dari Elea (490 – 430 
SM) 
 

Zeno dari Elea adalah seorang filsuf dari mazhab pemikiran eleatik 
Yunani. Sebagai seorang anggota dari sekolah eleatik filsafat, ia 
terkenal di seluruh zaman untuk argumen logis ketat dan 
menghancurkan yang digunakan untuk menunjukkan absurditas 
dan kontradiksi dari lawan lawannya.(Soares, 2013) 

Plato (427 – 347 SM) 
 

Plato dilahirkan di Athena, ditengah-tengah lingkungan Aristokrat. 
Saat masih muda ia merencanakan untuk memasuki kehidupan 
politik tetapi ia membatalkan maksudnya tersebut ketika Sokrates 
yang ia kagumi yang dihukummati oleh negara pada saat itu. 
Setelah  Sokrates meninggal, sempat dia meninggalkan Athena 
bebrapa tahun dan kembali di kampung halamannya pada tahun 
387 SM. Pada tahun tersebut mendirikan sekolah yang terbesar 
yang bernama Academy. Menurut Plato bahwa geometri merupakan 
suatu ilmu yang dengan akal sehat membuktikan proposisi abstrak 
mengenai hal-hal yang abstrak seperti, garis lurus, segitiga, segi 
empat, lingkaran, benda empat dimensi. .(Cracraft, 2015) 

Archimides ( 287 – 212 
SM) 
 

Archimedes dari Syracusa yang belajar dikota Alexandria, Mesir. 
Pada waktu itu yang menjadi raja Syracusa adalah Hieron II, 
sahabat Archimedes. Archimedes sendiri adalah seorang filsuf, 
matematikawan, astronom, fisikawan, dan insinyur berbangsa 
Yunani. Ia dibunuh oleh seorang prajurit Romawi pada penjarahan 
kota Syracusa, meskipun ada perintah dari jendral Romawi, 
Marcellus bahwa ia tak boleh dilukai. Sebagian pakar dan ilmuwan 
matematika memandang Archimedes sebagai salah satu 
matematikawan terbesar sejarah, mungkin bersama-sama Newton 
dan Gauss.(Cracraft, 2015) 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka filsafat matematika merupakan pemikiran menyeluruh 
(reflektif) dan kompleks terhadap persoalan persoalan mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan 
landasan dan dasar dari pengetahuan matematika serta hubungan matematika di segala bidang. Matematika 
mengungkap pengetahuan baru suatu proses mental apriori yang disebut konstruksi. Tujuan utama dari 
filsafat matematika adalah menginterpretasikan matematika, dan dengan begitu menjelaskan kedudukan 
matematika dalam dunia intelektual secara keseluruhan. Matematikawan yang menganut suatu filsafat 
matematika hendaknya memperoleh sesuatu dengan filsafatnya. Filsafat matematika merupakan pemikiran 
menyeluruh (reflektif) dan kompleks terhadap persoalan persoalan mengenai sesuatu hal yang berkaitan 
dengan landasan dan dasar dari pengetahuan matematika serta hubungan matematika di segala bidang. 
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ABSTRAK 

Pentingnya kemampuan  koneksi matematis  siswa  dalam  menyelesaikan  masalah  kontekstual  berdasarkan  kemampuan  
matematisnya. Namun, banyak  guru yang dinilai kurang memperhatikan  penggunaan  konteks  dunia  nyata siswa tingkat 
menengah. Khususnya pada pelajaran matematika, padahal hal tersebut dapat membangkitkan pengetahuan mereka melalui  
pengalaman. Kemampuan matematis siswa dapat dikategorikan menjadi tiga kriteria yaitu siswa berkemampuan matematis  tinggi,  
sedang,  dan  rendah. Kemampuan koneksi matematis setiap siswa berbeda-beda, dari bagaimana dia dapat menghubungkan 
antara konsep matematika yang Ia pahami dengan keadaan pada kesehariannya. Untuk menunjang hal tersebut, kesadaran diri 
(self-awareness) siswa juga mempunyai dampak atau pengaruh terhadap perkembangan kemampuan siswa terkait hal itu. 
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kemampuan koneksi matematis siswa dan kesadaran diri (self-awareness) dengan 
menggunkan metode penelitian studi literatur. 
 
Kata Kunci:  Koneksi matematis, self-awareness. 

 

 

PENDAHULUAN 

Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang melibatkan interaksi antar siswa, siswa dengan guru, serta 
siswa dengan sumber belajar pada lingkungan belajar. Proses pembelajaran sangat penting untuk 
direncanakan, dilaksanakan serta diawasi agar terlaksana secara efektif. Salah satu keberhasilan siswa 
dalam proses pembelajaran yaitu dapat dilihat dari aspek kognitifnya. Proses belajar siswa hanya akan terjadi 
jika pengetahuan yang dipelajari bermakna bagi siswa. Pengetahuan akan bermakna bagi siswa ketika siswa 
dapat mengumpulkan informasi pengetahuan lalu dapat menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-hari 
(Nurhayati et al., 2020). 

Pendidikan merupakan unsur penting dalam kehidupan yang dapat menunjang terhadap peningkatan 
kualitas SDM. Melalui pendidikan, manusia akan memperoleh lebih banyak pengetahuan dan 
keterampilan(Sunaryo et al., 2018). Pendidikan berperan sangat penting dalam menentukan perkembangan 
potensi manusia secara maksimal guna mencapai tujuan pendidikan seperti yang termuat dalam UU No. 20 
tahun 2003 Bab II Pasal 3 yang berbunyi “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 
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan 
menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab”. Tujuan pendidikan tersebut akan 
menunjukkan karakter peserta didik yangterbentuk melalui proses pendidikan (Dewi, 2016). Menurut 
Depdiknas 2006, Matematika merupakan salahsatu bagian dari pendidikan nasional yang mempunyai 
peranan penting. Melihat pentingnya pelajaran matematika dalam pendidikan, maka pelajaran ini di ajarkan 
kepada semua tingkatan peserta didik mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah bahkan juga 
perguruan tinggi untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir yang analitis, logis, sistematis, 
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kritis dan kreatif. Kompetensi tersebut sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas peserta didik sehingga 
memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global. 

Matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, besaran, susunan, dan konsep-konsep yang 

berhubungan satu dengan yang lainnya. Banyak teori- teori dan cabang ilmu lain yang ditemukan melalui 

konsep matematika.Ketika siswa dapat melihat koneksi antara konten matematika yang berbeda, maka 

siswa telah mengembangkan nilai matematika sebagai kesatuan yang saling terintegrasi (NCTM, 2000). 

Kemampuan koneksi matematis merupakan kemampuan mengenali dan menggunakan konsep-konsep 

matematika, mengetahui bagaimana ide-ide matematika terkoneksi dan terbangun secara keseluruhan, 

mengenali dan menerapkan matematika di luar konteks matematika (NCTM, 2000). Koneksi merujuk pada 

kemampuan untuk melihat dan membuat hubungan antara ide matematika, antara matematika dengan 

pelajaran lain, dan antara matematika dan kehidupan sehari-hari. 

Koneksi matematika merupakan dua kata yang berasal dari Mathematical Connection yang dipopulerkan 

oleh NCTM dan dijadikan sebagai standar kurikulum pembelajaran matematika sekolah dasar dan 

menengah. Untuk dapat melakukan koneksi terlebih dahulu harus mengerti dengan permasalahannya dan 

untuk dapat mengerti permasalahan harus mampu membuat koneksi dengan topik-topik yang terkait 

(Ningtyas, 2020). 

Secara umum Coxford (1995) dalam (Warih et al., 2016) mengemukakan bahwa kemampuan koneksi 

matematis meliputi:  

1. Mengoneksikan pengetahuan konseptual dan prosedural. 
2. Menggunakanmatematika pada topik lain (other curriculum areas). 
3. Menggunakan matematika dalam aktivitas kehidupan. 
4. Melihat matematika sebagai satukesatuan yang terintegrasi. 
5. Menerapkan kemampuan berfikir matematis dan membuat model untuk menyelesaikan masalah dalam 

pelajaran lain,seperti musik, seni, psikologi, sains, dan bisnis. 
6. Mengetahui koneksi diantara topik-topik dalam matematika. 
7. Mengenal berbagairepresentasi untuk konsep yang sama. 

Penerapan matematika dalam konteks di luar matematika (bidang ilmu lain atau kehidupan sehari-hari) 

sering tidak disadari dan dikenali oleh peserta didik. Padahal, dengan mengenali penerapan matematika 

akan menjadikan pembelajaran matematika lebih bermakna. Salah satu kompetensi lulusan mata pelajaran 

matematika adalah supaya konsep matematika dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari 

(Kemendikbud, 2016). Lebih jauh lagi, jika peserta didik dapat mengenali penerapan matematika dalam 

bidang yang diminati maka pemahaman konsep-konsep matematika akan lebih mudah dilakukan (Fatimah 

et al., 2018).Namun dalam beberapa penelitian menunjukkan kurangnya kemampuan koneksi matematika 

siswa yang dapat terlihat pada hasil pekerjaannya dalam menjawab soal matematika yaitu beberapa siswa 

dapat mengerjakan dengan baik tetapi siswa belum mengkoneksikan soal dengan konsep matematika yang 

sudah ada dan tidak mengkoneksikan antara konsep dengan bidang lain, tidak bisa mengkaitkan soal 

dengan kehidupan sehari-hari(Rizka & Mastur, 2014). Self Awareness (Kesadaran diri) siswa sangat 

berpengaruh dan berkaitan erat dengan bagaimana siswa dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang 

diberikan oleh guru/pengajar apakah siswa tersebut mampu menyelesaikannya dengan penuh rasa 

tanggungjawab. 
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Kesadaran diri (self-awareness) merupakan proses internalisasi dari informasi yang diterima yang pada 

saatnya menjadi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan diwujudkan menjadi perilaku keseharian. 

Pendidikan untuk mengembangkan kesadaran diri seringkali disebut sebagai pendidikan karakter, karena 

kesadaran diri akan membentuk karakter seseorang. Karakter itulah yang pada saatnya terwujudkan menjadi 

perilaku yang bersangkutan (Yudhanto & Budiharto, 2007) dalam (Dewi, 2016).Self awareness (kesadaran 

diri) yang dimiliki seorang siswa atau perhatian terhadap diri sendiri , pengetahuan tentang apa yang 

dilakukan diri sendiri, dan tentang pemahaman lingkungan sekitar dapat mempengaruhi kemampuan siswa 

dalam memahami sebuah masalah dan mengambil keputusan yang berbeda-beda. Self-Awareness dalam 

hal ini adalah kesadaran diri siswa akan kemampuan yang dimilikinya dalam bidang matematika dan juga 

tanggungjawabnya sebagai pelajar.  

 

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan metode literatur study dengan menggunakan data yang diperoleh dari 
pengumpulan data pustaka. Data yang diambil bukan dari pengamatan langsung melainkan dari hasil 
penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Peneliti mengumpulkan data yang relevan 
dengan topik penelitian. Data yang terkumpul kemudian di analisis dan disajikan dengan bentuk deskriptif. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Kemampuan Koneksi Matematis 
Susanti (2013) mengemukakan koneksi matematis adalah salah satu bagian jaringan yang saling 

berhubungan dari paket pengetahuan yang terdiri dari konsep-konsep kunci untuk memahami dan 
mengembangkan hubungan antara ide-ide matematika, konsep, dan prosedur. Kemampuan siswa untuk 
berkoneksi matematis salah satu poin penting yang harus dicapai dalam proses pembelajaran, 
dikarenakan dengan mengetahui keterkaitan antar konsep matematika, siswa akan lebih mudahuntuk 
memahami matematika itu sendiridan membuka peluang siswa untuk dapatmengembangkan 
kemampuanya terhadap matematika. 

Koneksi matematis siswa dapat menghubungkan sebuah materi dengan materi lainya, sehingga 
koneksi maatematis penting dimiliki oleh siswa agar dapat memahami konsep matematika yang mereka 
pelajari karena mereka telah meguasai materi prasayarat yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, 
apabila siswa mampu mengaitkan materi yang mereka pelajari dengan pokok bahasan sebelumnya atau 
dengan mata pelajaran lain, maka pembelajaran matematika menjadi lebih bermakna (Linto, et al ., 
2012). 

NCTM (1989) merumuskan bahwa koneksi matematis atau mathematical connections merupakan 
bagian penting yang harus mendapat penekanan di setiap jenjang pendidikan. Koneksi matematis 
terbagi dalam tiga macam yaitu koneksi antar topik matematis, koneksi dengan disiplin ilmu pengetahuan 
yang lain, dan koneksi dengan dunia nyata. NCTM juga menyebutkan tujuan siswa memiliki kemampuan 
koneksi matematis agar siswa mampu untuk:  
1. Mengenali dan menggunakan koneksi antara gagasan-gagasan matematika; 
2. Memahami bagaimana gagasan-gagasan matematik saling berhubungan dan berdasar pada satu 

sama lain untuk menghasilkan suatu keseluruhan yang koheren (padu); 
3. Mengenali dan menerapkan matematika baik didalam maupun diluar konteks matematika. 

Sedangkan tiga tujuan koneksi matematis di sekolah menurut NCTM (dalamWahyuni, 2010) yaitu : 
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1. Memperluas wawasan pengetahuan siswa. Dengan koneksi matematis, siswadiberi suatu materi 
yang bisa menjangkau ke berbagai aspek permasalahan baikdisalam maupun diluar sekolah, 
sehingga pengetahuan yang diperoleh siswatidak bertumpu pada materi yang sedang dipelajari saja 
tetapi secara tidak langsung siswa memperoleh banyak pengetahuan yang pada akhirnya 
dapatmenunjang peningkatan kualitas hasil belajar secara menyeluruh; 

2. Memandang matematika sebagai suatu keseluruhan yang padu bukan materiyang berdiri sendiri; 
3. Menyatakan relevansi dan manfaat baik disekolah maupun diluar sekolah. 
 Kemampuan koneksi matematis siswa dalam pembelajaran dikatakan berhasil jika siswa tersebut 
mampu memahami indikator-indikator dari kemampuan koneksi  itu sendiri.  

Sumarmo (Gordah, 2009) dalam (Anita, 2014) memberikan beberapa indikator koneksi matematis 
yang dapat digunakan sebagai berikut :  

1. Mencari hubungan berbagai representasi konsep dan prosedur; 
2. Memahami hubungan antar topik matematika; 
3. Menerapkan matematika dalam bidang lain atau dalam kehidupan sehari-hari. 

Adapun menurut Adnan (2020) indikator kemampuan koneksi matematis yaitu: 

1) Mengenali representasi ekuivalen dari konsep yang sama. 
2) Mengenali hubungan prosedur matematika suatu representasi keprosedur representasi yang 

ekuivalen. 
3) Menggunakan dan menilai keterkaitan antar topik matematika dan keterkaitan diluar 

matematika. 
4) Menggunakan matematika dalam kehidupan sehari-hari. 
  

2. Self Awareness (Kesadaran Diri) 
Menurut (Maharani & Mustika, 2016)Self-awareness sangat tepat bagi kelompok remaja karena 

memberikan kesempatan untuk menyampaikan gagasan, perasaan, permasalahan, melepas keragu-raguan 

diri, dan pada kenyataanya peserta didik akan senang berbagi pengalaman dan keluhan-keluhan pada 

teman sebayanya. Self awarenessatau kesadaran diri adalah bahan baku yang penting untuk menunjukkan 

kejelasan dan pemahaman tentang perilaku seseorang. Kesadaran diri juga menjadi titik tolak bagi 

perkembangan pribadi. Pattonmenyebutkan bahwa kesadaran diri merupakan sifat yang ada pada 

Emosional Intellegency dan pada titik kesadaran inilah pengembangan (EQ) dapat dimulai, saluran menuju 

pada kesadaran diri adalah rasa tanggung jawab dan keberanian. 

 Self awareness (kesadaran diri) adalah perhatian yang berlangsung ketika seseorang mencoba 

memahami keadaan internal dirinya. Prosesnya berupa semacam refleksi dimana seseorang secara sadar 

memikirkan hal-hal yang ia alami berikutnya emosi emosi mengenai pengalaman tersebut. Dengan kata lain, 

self awareness adalah keadaan ketika kita membuat diri sendiri sadar tentang emosi yang sedang kita alami 

dan juga pikiran-pikiran kita mengenai emosi tersebut (Prasetyo, 2014). 

Dalam penerapannya dikehidupan sehari-hari, self awareness atau lebih dikenal kesadaran diri memiliki 

beberapa ciri-ciri seperti yang diungkapkan Solso (dalam Ahmad, 2013) bahwa karakteristik kesadaran diri 

meliputi Attention, Wakefullnes, Architecture, Recacal of Knowledge dan Emotive. 

1. Attention atau perhatian, ialah dimana pemusatan sumber daya mental ke hal-hal eksternal maupun 
internal.  Individu memperhatikan  suatu obyek dari luar dirinya untuk mendapatkan kesadaran tanggung 
jawab, selain isyarat-isyarat eksternal,  individu dapat mengalihkan perhatian-perhatian ke dalam diri 
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dan merenungkanpikiranpikiran pribadi, momorimemori, cita-cita, sehingga kesadaran diri akan dapat 
terbentuk.  

2. Wakefull atau kesiagaan merupaka suatu kondisi mental yang dialami seseorang sepanjang hidupnya, 
dalam setiap hari. 

3. Architecture sebuah aspek struktur fisikologis, dimana kesadaran bukanlah sebuah proses tunggal 
yang dilakukan oleh sebuah neuron tunggal, melainkan dipertahankan melalui sejumlah proses-proses 
neurologis yang diasosiasikan dengan interpretasi terhadap fenomena sensorik, motorik, kognitif, dan 
emosional, yang ada secara fisik maupun secara imajinatif. Tindakan-tindakan tersebut tampaknya 
berlangsung otomatis sebagai hasil dari pengalaman. Tindakantindakan lain memerlukan intervensi 
sadar dan kompleks.   

4. Reccal of knowledgeadalah proses pengambilan informasitentang pribadi yangbersangkutan dan 
duniadisekelilingnya. Kesadaran memampukan manusia mendapatkan akses ke pengetahuan melalui 
proses recall dan rekognisi terhadap informasi mengenai diri pribadi dan mengenai dunia ini.  

5. Emotive ialah suatu kondisi sadar, sebagai bentuk perasaan atau emosi. Emosi di timbulkan oleh kondis 
internal saat individu merespon peristiwa-peristiwa eksternal, saat individu berusaha mendeskripsikan 
emosiemosi subyektif tersebut kepada orang lain, perasaan-perasaan tersebut persis sebagaimana 
yang individu rasakan.   

Menurut (Nuraida & Sunaryo, 2018) Kesadaran diri (self awareness)dalam belajar matematika juga 

harus mendapatkan perhatian, karena segala sesuatu pekerjaan apapun harus didasari kesadaran diri (self 

awareness). Kesadaran diri siswa harus dibangun sejak dini agar minat siswa terhadap matematika akan 

lebih besar, sehingga pelajaran matematika di mata siswa merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi 

mulai duduk di bangku SD/MI sampaiSMA/MA/SMK. Self awarenessharus diprioritaskan dari self yanglain 

karena self awareness awal darisegala sesuatu agar berhasil.  

 

KESIMPULAN  

Pengetahuan akan bermakna bagi siswa ketika siswa mampu mengumpulkan informasi pengetahuan 

lalu dapat menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan siswa untuk berkoneksi matematis 

salah satu poin penting yang harus dicapai dalam proses pembelajaran, dikarenakan dengan mengetahui 

keterkaitan antar konsep matematika, siswa akan lebih mudah untuk memahami matematika itu sendiridan 

membuka peluang siswa untuk dapatmengembangkan kemampuanya terhadap matematika. Kesadaran diri 

(self awareness)dalam belajar matematika juga harus mendapatkan perhatian, karena segala sesuatu 

pekerjaan apapun harus didasari kesadaran diri (self awareness). Kesadaran diri siswa harus dibangun sejak 

dini agar minat siswa terhadap matematika akan lebih besar, sehingga pelajaran matematika di mata siswa 

merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi mulai duduk di bangku SD/MI sampaiSMA/MA/SMK. Self 

awarenessharus diprioritaskan dari self yanglain karena self awareness awal darisegala sesuatu agar 

berhasil.  
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ABSTRAK 
Sebagian masyarakat tidak menyadari telah menerapkan ilmu matematika dalam kehidupan sehari-harinya. Masyarakat 
memandang bahwa matematika hanyalah suatu pelajaran yang hanya dipelajari di bangku sekolah. Padahal tidak hanya itu, 
matematika sering digunakan dalam aspek kehidupan mereka, yakni mengukur, mengurutkan suatu kegiatan, dan masih banyak 
lagi yang lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengeskplorasi unsur-unsur matematis yang terkandung dalam kerajinan tangan 
Rajapolah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan dengan mengkaji beberapa artikel yang diteliti oleh 
peneliti terdahulu. Dari berbagai literatur,kajian pustaka, dan penelitian terdahulu, hasilnya menunjukan bahwa Keberadaan 
etnomatematika kerajinan tangan anyaman ini dapat digunakan sebagai sumber belajar dan dapat membuat siswa ataupun 
masyarakat lebih memahami bagaimana budaya mereka berhubungan dengan matematika.  
 
Kata Kunci : Etnomatematika, Kerajinan Tangan Rajapolah, Pembelajaran Matematika 
 

PENDAHULUAN 
 Matematika dianggap sebagai sesuatu yang netral dan terbebas dari budaya (culturraly-free). 
Seperti yang diungkapkan oleh Rosa dan Orey (2011) bahwa “mathematics always taught in scholl as a 
culturally free subject that involved learning supposedly universally accepted facts, concept and content”. 
Matematika dipelajari di sekolah sebagai mata pelajaran yang tidak terkait dengan budaya yang secara 
umum pembelajarannya meliputi fakta-fakta, konsep, dan materi. Matematika juga dianggap sebagai ilmu 
pengetahuan yang sempurna dengan kebenaran yang objektif dan dirasakan jauh dari realitas kehidupan 
sehari-hari. 
 Dalam Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tertulis tentang Sisdiknas (Sistem Pendidikan 
Nasional) pasal 37 ditegaskan bahwa mata pelajaran matematika merupakan salah satu mata pelajaran 
wajib bagi siswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Menurut (Martyanti & Suhartini, 2018)  
Menghubungkan konsep-konsep matematika dengan konteks budaya adalah salah satu bentuk 
pembelajaran matematika melalui budaya yang diharapkan siswa mampu menyelesaikan suatu 
permasalahan yang dihadapinya.  
 Budaya merupakan suatu kebiasaan masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya, dimana 
kebiasaan tersebut menjadikan suatu pembeda antara satu budaya dengan budaya yang lainnya. Hanya 
saja pola hidup kebiasaan dari masyarakat di suatu tempat tidak disadari bahwa kebiasaan yang mereka 
lakukan berkaitan dengan konsep-konsep matematika. Konsep-konsep matematika dengan konteks yang 
berkaitan budaya adalah Etnomatematika. 
 Etnomatematika merupakan matematika yang muncul sebagai pengaruh kegiatan yang ada di 
lingkungan suatu budaya tertentu (Puspadewi & Putra, 2014). Etnomatematika pertama kali dicetuskan dan 
dikembangkan oleh matematikawan asal Brazil yaitu Ubiratan D’Ambrosio pada tahun 1977. Secara bahasa, 
awalan “ethno” diartikan sebagai sesuatu yang sangat luas yang mengacu pada konteks sosial budaya, 
termasuk bahasa, jargon, kode perilaku, mitos dan simbol. Kata dasar “mathema” cenderung berarti 
menjelaskan, mengetahui, memahami, dan melakukan kegiatan seperti pengkodean, mengukur, 
mengklarifikasi, menyimpulkan, dan pemodelan. Akhiran “tics” berasal dari kata techne dan bermakna sama 
seperti teknik D’Ambrosio (1994) dalam (Hardiarti, 2017). Dengan demikian, etnomatematika adalah suatu  
ilmu yang digunakan untuk memahami hubungan antara matematika dengan sebuah budaya. 
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METODE PENELITIAN  
 Jenis penelitian ini menggunakan metode kajian literatur. Kajian literatur merupakan serangkaian 
penelitian yang berkaitan dengan etnomatematika yang penelusuran dan penelitan kepustakaannya dengan 
membaca berbagai buku, jurnal, dan terbitan-terbitan lain untuk menghasilkan satu tulisan berkenaan 
dengan topik tersebut (Marzali, 2017). 
 Fokus penelitian kepustakaan yaitu menemukan berbagai 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 penjelasannya agar dapat dipahami dengan baik 
oleh pembaca. 
 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 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 pada artikel atau jurnal yang berkenaan dengan 
etnomatematika. 
 
 HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Pembelajaran Matematika  

Pembelajaran matematika merupakan suatu proses yang tidak hanya mendapatkan informasi dari 
guru tetapi banyak kegiatan maupun tindakan dilakukan terutama bila digunakan hasil belajar yang lebih baik 
pada diri peserta didik. Belajar adalah kegiatan peserta didik agar terjadi proses belajar yang efektif atau 
dapat mencapai hasil yang sesuai tujuan (Safarida, 2011). Menurut Suryadi mengemukakan bahwa sifat 
matematika merupakan suatu struktur yang terorganisasikan dengan baik, maka pengetahuan prasyarat 
siswa merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam proses pembelajaran matematika. (Zakiah & 
Sunaryo, 2017). Menurut prinsip reinvention bahwa dalam pembelajaran matematika perlu diupayakan agar 
siswa mempunyai pengalaman dalam menemukan sendiri berbagai konsep, prinsip atau prosedur dengan 
bimbingan guru (Nuraida, 2016) 

Pembelajaan Matematika adalah proses pemberian pengalaman belajar kepada siswa melalui 
serangkaian kegiatan yang terencana sehingga siswa memperoleh kompetensi tentang bahan matematika 
yang dipelajari (Saraswati et al., 2014). Pembelajaran matematika sebaiknya mengoptimalkan keberadaan 
dan peran siswa sebagai pelajar, maka pembelajaran yang bermakna agar pengetahuan yang diperoleh 
siswa dari proses pembelajaran dapat melekat lebih lama dalam ingatan siswa (Gazali, 2016). 
Pembelajaran yang dimaksudkan dalam Standar Isi, yaitu pembelajaran matematika yang melibatkan 
masalah kontekstual dalam proses pembelajaran berfokus pada pendekatan pemecahan masalah (A’yun & 
Sujiwo, 2021). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika adalah kegiatan 
belajar yang mempelajari ilmu matematika dengan tujuan memperoleh kompetensi tentang pengetahuan 
matematika agar bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari dan dapat melekat lebih lama dalam ingatan 
siswa.  
 
2. Etnomatematika  

Budaya merupakan suatu tingkah laku cipta karsa ataupun usaha sadar yang dilakukan masyarakat 
di dalam kehidupan sehari-hari yang menjadikan ciri khas ataupun pembeda antara suatu budaya dengan 
budaya yang lainnya yang tidak dimiliki oleh budaya lain, sehingga hampir seluruh kegiatan yang dilakukan 
masyarakat dan berkembang dalam masyarakat merupakan suatu budaya karena hanya sedikit sekali 
tindakan manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang bukan merupakan suatu budaya (Isnawati & 
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Putra, 2017). Menurut Marvins (1999) dalam (Wahyuni et al., 2013) Budaya didefinisikan sebagai seluruh 
aspek kehidupan manusia dalam masyarakat, yang diperoleh dengan cara belajar, termasuk pikiran dan 
tingkah laku. Maka salah satu yang dapat menjembatani antara budaya dan pendidikan matematika adalah 
Etnomatematika.  

Pembelajaran matematika berbasis budaya atau lebih dikenal dengan istilah Etnomatematika, 
pertama kali dicetuskan dan dikembangkan oleh seorang matemati-kawan Brazil yaitu Ubiratan D’Ambrosio. 
Menurut D’Ambrosio, etnomatematika adalah suatu studi tentang pola hidup, kebiasaan atau adat istiadat 
dari suatu masyarakat di suatu tempat yang memiliki kaitan dengan konsep-konsep matematika namun tidak 
disadari sebagai bagian dari matematika oleh masyarakat tersebut (Dan et al., n.d.). Matematika tidak dapat 
dipisahkan dari kehidupan sehari-hari, karena matematika secara tidak sadar digunakan oleh masyarakat 
luas. Kegiatan sehari-hari tersebut menjadi suatu budaya pada kelompok tertentu. Maka dari itu, matematika 
tidak terlepas dengan budaya. Menurut Kusuma (2019) menjelaskan etnomatematika sebagai suatu 
pengetahuan yang mengaitkan matematika dengan unsur budaya. Secara khusus, hal-hal ini mencakup ide-
ide, pemikiran-pemikiran, dan praktik-praktik matematis yang berkembang dalam suatu kelompok budaya, 
menjadi bagian dalam hidup keseharian, dan dijalankan oleh kelompok budaya tersebut secara turun-
temurun. Etnomatematika dapat diartikan sebagai teknik untuk memahami, menjelaskan, dan melakukan 
kegiatan-kegiatan matematis seperti mengkodekan, mengukur, mengklasifikasi, dan memodelkan dalam 
konteks budaya (Dosinaeng et al., 2020).  

Menurut (Rahmawati, 2020) Etnomatematika didefinisikan sebagai cara-cara khusus yang dipakai 
oleh suatu kelompok budaya atau masyarakat tertentu dalam aktivitas matematika. Menurut Hartoyo (dalam 
Safitri et al., 2015) Pembelajaran matematika yang terdapat dalam lingkungan masyarakat, berkaitan dengan 
latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya suatu masyarakat merupakan istilah dari etnomatematika.  

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa etnomatematika adalah matematika yang 
timbul dan berkembang dalam masyarakat sesuai dengan kebutuhan sehari-hari pada kebudayaan 
setempat. Sehingga, pembelajaran matematika dengan etnomatematika mempunyai peranan penting dalam 
pembelajaran matematika di sekolah maupun dimasyarakat. Siswa dapat mengetahui penerapan 
matematika dengan kebudayaan sekitar.  

 
3. Kerajinan Tangan Rajapolah  

Kerajinan tangan adalah kegiatan membuat barang-barang sederhana dengan menggunakan 
tangan yang mana hasil keterampilannya berupa hiasan, benda seni ataupun barang pakai untuk memenuhi 
kebutuhan manusia. (Dade Mahzuni., 2017) Sedangkan menurut (Sumanto & Sukamti, 2018) Kerajinan 
tangan ini adalah jenis karya seni rupa terapan (seni pakai) yang umumnya dihasilkan melalui kerja terampil 
para pengrajinnya. Adapun menurut Rosidah (2018) mengemukakan kerajinan tangan adalah menciptakan 
suatu produk atau barang yang dilakukan oleh tangan dan memiliki fungsi pakai atau keindahan sehingga 
memiliki nilai jual. Dengan demikian kerajinan tangan adalah barang hasil keterampilan tangan pengrajin 
yang dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Salah satunya bentuk kerajinan tangan 
Rajapolah.  

Rajapolah merupakan sentra kerajinan tangan yang berada di Kabupaten Tasikmalaya, khususnya 
kerajinan tangan anyaman. Kerajinan tangan anyaman Rajapolah dimulai sejak tahun 1915. Dimana waktu 
itu banyak penduduk setempat yang membuat tikar. Tikar yang dibuat oleh penduduk Rajapolah disebut tikar 
aria, yang terdiri dari dua lapis agar terasa empuk bila digunakan. Pada tahun 1920 perkembangan usaha 
kerajinan tangan Rajapolah mendapat bantuan dari bupati Tasikmalaya, antara lain dengan mengikuti 
sertakan kerajinan anyaman Rajapolah dalam acara Jaaerus, atau biasa disebut pameran pasar malam. 
Pameran tersebut diadakan di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung dan Surabaya. Melalui pameran ini 
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kerajinan anyaman Rajapolah mulai dikenal banyak orang bahkan sampai ke luar negeri, dan pernah 
dieksplor ke negeri Belanda. Kini kerajinan tangan anyaman telah memiliki berbagai macam kerajinan mulai 
dari barang dekorasi seperti tikar, kotak perhiasan, bingkai foto, cermin dan lainnya. Hingga barang 
fungsional seperti tas, keranjang, sandal dan peralatan rumah tangga lainnya. Dari beberapa produk 
kerajinan tersebut dibuat dari bahan alami seperti bambu, pandan, dan mendong.  
 
4. Konsep Matematika Pada Kerajinan Tangan Rajapolah dalam Kajian Geometri 
 Teselasi atau pengubinan adalah suatu pola yang terdiri dari bangun-bangun geometri yang disusun 
tanpa jarak untuk menutupi suatu bidang datar. Teselasi merupakan konsep anatar cabang ilmu 
pengetahuan yaitu matematika dan seni. Teselasi biasanya digunakan oleh seniman tukang batu dan 
teselasi mengacu pada konsep artistik. Sedangkan dalam pembelajaran matematika teselasi memiliki 
beberapa konsep matematika yang lebih dalam seperti segi banyak beraturan, segi banyak tidak beraturan, 
kekongruenan, sudut dalam, jumlah sudut dalam suatu segi banyak, simetri, translasi,refleksi, dan rotasi 
(Puspadewi, 2014). 
 Prinsip teselasi ini banyak diterapkan pada kehidupan sehari-hari, seperti teknik pemasangan ubin, 
pembuatan motif pada kain, desai pola pada wallpaper dan lainnya, Bahkan teselasi terdapat pada alam 
ditemukan contoh teselasi yang terjadi secara alami, yaitu pada sarang lebah. Dimana terdapat bangun-
bangun geometri yang bisa menteselasi contohnya persegi, segitiga, segi lima beraturan, segi enam 
beraturan dan bisa berupa kurva juga. 
 Definisi terkait teselasi sebagai berikut : 

1. Regular Tesselation  
“Such a tessellation, made up congruent regular polygons of one type, all meeting edge to edge and 
vertex to vertex is called a regular tessellation” (O’Daffer, 2008).  Hanya ada tiga polygon beraturan 
yang dapat menteselasi bidang datar yaitu segitiga, persegi dan segi enam. 

2. Semiregular Tesselation 
“A tessellation formed by two or more regular polygons with the arrangement of polygons at each 
vertex the same is called a semiregular tessellation” (O’Daffer, 2008). Dua hal penting yang dimiliki 
oleh semiregular tesselation adalah teselasi yang dibentuk oleh poligon-poligon beraturan dan setiap 
puncak pertemuan poligon-poligon adalah sama. 

3. A Demi Regukar Tesselation   
“A demi regular tessellation is a tessellations of regular polygons that has exactly two or three 
different polygon arrangements about its vertices”. (O’Daffer, 2008) 
 

Dari uraian diatas, dapat dikatakan bahwa kerajinan tangan anyaman Rajapolah terkandung unsur 
matematika. Etnomatematika pada kerajinan anyaman Rajapolah dapat dimanfaatkan sebagai sumber 
belajar dalam pembelajaran matematika, menambah wawasan siswa mengenai keberadaan matematika 
yang ada pada salah satu unsur budaya yang mereka miliki, meningkatkan motivasi dalam belajar serta 
memfasilitasi siswa dalam mengaitkan konsep-konsep yang dipelajari dengan situasi dunia nyata.  
 

KESIMPULAN 

Etnomatematika yang ada pada kerajinan tangan anyaman Rajapolah adalah adanya penggunaan prinsip 

teselasi pada pola kerajinan berupa bangun-bangun geometri. Teselasi tersebut menggunakan berbagai 

jenis bangun geometri misalnya persegi panjang, konsep sudut, konsep garis yang terdapat pada kerajinan 

tangan Rajapolah. Dapat disimpulkan bahwa kerajinan tangan Rajapolah yang diaplikasikan pada kerajinan 
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tangan anyaman dapat dijadikan referensi untuk sumber belajar dalam pembelajaran matematika. 

Keberadaan etnomatematika tidak hanya terbatas pada kerajinan tangan anyaman Rajapolah saja, 

melainkan masih banyak terdapat pada unsur-unsur budaya yang lainnya. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang bertujuan untuk menghasilkan produk media pembelajaran 

matematika berupa multimedia pembelajaran berbantuan aplikasi canva. Canva merupakan aplikasi yang sangat 

praktis dan efisien, karena mudah diakses dan langsung bisa digunakan tanpa harus mendownload terlebih dahulu. 

Materi yang diterapkan pada media pembelajaran ini adalah sistem persamaan linear tiga variabel yang dikaitkan 

dengan konteks makanan khas Ciamis. Prosedur penelitian dan pengembangan yang digunakan adalah model 

pengembangan ADDIE  yang terdiri dari 5 tahapan yaitu Analysis, Design, Development, Implementation, dan 

Evaluation. Yang sudah dilaksanakan sampai pada tahap development. Tahap analysis dilakukan dengan menganalisis 

kebutuhan kurikulum, media dan materi. Tahap Design dilakukan dengan mengumpulkan data dan membuat 

rancangan desain produk sedangkan pada tahap development yaitu menerapkan kerangka produk dan memvalidasi 

serta merevisi produk berdasarkan komentar dan saran validator ahli media dan ahli materi. Instumen pengumpulan 

data yang digunakan adalah angket validasi yang diberikan kepada dosen ahli untuk mengetahui kevalidan produk. 

Berdasarkan hasil analisis data menunjukan bahwa aspek kevalidan ditinjau dari analisis hasil penilaian ahli media 

diperoleh persentase angket validasi ahli media 81% dengan kriteria sangat layak, dan analisis ahli materi diperoleh 

persentase angket validasi ahli materi 82,5% dengan kriteria sangat layak. Sehingga media yang dikembangkan berada 

pada kriteria valid. 

 

Kata Kunci: Media Pembelajaran Matematika, Canva, Makanan Khas Daerah Ciamis 

 

PENDAHULUAN 
Pengajaran atau pendidikan merupakan bagian penting dari kehidupan manusia yang akan 

dibutuhkan sampai akhir hayatnya, karena dengan pendidikan atau sekolah membuat orang 

berusaha untuk mengembangkan dan membina diri mereka sendiri sehingga mereka dapat 

menghadapi setiap perubahan yang terjadi dalam hidup mereka. Menurut Resty Khairina Vevi M. 

Pratami et al. (2018) salah satu mata pelajaran yang esensial dalam pengajaran atau pendidikan, 
adalah matematika. Mengingat matematika sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. 

Namun sekarang ini, pembelajaran matematika juga harus terus menyesuaikan diri dengan 

teknologi yang inovatif saat ini. 

Asep Amam (2021) menyatakan pada pelaksanaannya sekarang ini penggunakan teknologi 

komputer atau ICT dalam pembelajaran belum dioptimalkan secara maksimal, terutama dalam 

pembelajaran matematika. Maka pendidik harus kreatif dan inovatif. Untuk mendorong proses 

kreatif dan inovatif tersebut pendidik bisa memanfaatkan media pembelajaran sebagai sarana 

untuk mempermudah penyampaian materi kepada peserta didik selama pembelajaran.  

Saat ini sudah banyak dilakukan penelitian pengembangan terkait media pembelajaran 

antara lain sebagai berikut: (1) Penelitian Rahmatullah et al. (2020) dengan hasil penelitian yaitu 

pengembangan media pembelajaran audio visual dengan menggunakan canva dikategorikan 

sangat layak untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Efektivitas penggunaannya juga sangat 

baik, bisa digunakan untuk pembelajaran luring maupun daring. (2) Penelitian Ahmad Faqih et al. 
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(2021) dengan hasil penelitian yang diperoleh yaitu pengembangan media pembelajaran 

matematika ini, materi matematika dikaitkan dengan alat-alat masak tradisional, sehingga berbasis 

etnomatematika (matematika dalam budaya) masuk kedalam kategori menarik bagi peserta didik 

sehingga layak untuk digunakan sebagai media pembelajaran. (3) Penelitian Rohma & Sholihah 

(2021) dengan hasil penelitian yang diperoleh yaitu hasil uji validasi dari ahli media dan ahli materi 

produk media audio visual berbasis aplikasi canva materi bangun ruang limas dinyatakan valid, 

dan layak.  Selanjutnya setelah dinyatakan layak maka media pengembangan ini diuji coba untuk 

diterapkan pada pembelajaran. Berdasarkan hasil uji coba diperoleh bahwa media dinyatakan 

praktis dan efektif. Media ini dapat memberikan motivasi belajar peserta didik. 

Canva merupakan salah satu software untuk membuat dan mendesain yang terbilang cukup 

mudah untuk dioperasikan baik itu untuk pemula ataupun yang sudah professional. Sehingga 

cocok digunakan untuk membuat media pembelajaran dengan tampilan yang lebih menarik. Dan 

fitur desainnya pun sangat beragam, kemudian aksesnya sangat mudah bisa melalui websitenya 

ataupun aplikasinya yang dapat di download melalui smartphone. Canva mempunyai fitur yang 

lengkap untuk mendesain, seperti fitur untuk membuat desain poster, kartu ucapan, brosur, 

infografis hingga presentasi. Canva memiliki fitur-fitur teks dan animasi. Salah satu kelebihan dari 

Canva adalah kemudahan membuat desain dengan drag and group template gambar maupun 

animasi yang telah tersedia tanpa harus mendesain ulang dari awal, sehingga dengan kemudahan 

ini dapat menarik orang untuk menggunakannya (Rahmasari & Yogananti, 2021). Kemudian 

diperkuat hasil penelitian Irkhamni et al. (2021) menyatakan bahwa pengembangan media 

pembelajaran matematika dengan canva dapat menguatkan minat belajar peserta didik. Hal itu 

karena pada aplikasi canva dilengkapi template yang menarik, sajian bentuk, gambar, warna, dan 

huruf yang lebih bervariasi sehingga mampu menunjang media pembelajaran matematika yang 

menarik pula. Dengan media pembelajaran matematika yang menarik, maka akan memperkuat 

ketertarikan peserta didik untuk belajar, terlebih pada mata pelajaran matematika. 

Selanjutnya matematika merupakan salah satu materi pelajaran yang objek kajiannya 

bersifat abstrak. Karena matematika kajiannya bersifat abstrak dan sering dianggap sebagai salah 

satu pelajaran yang sulit bagi peserta didik. Menurut Hendra Erik Rudyanto et al. (2019) salah satu 

faktor penyebab matematika dianggap sulit ialah pendidik tidak melakukan pembelajaran 

matematika yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dengan memanfaatkan lingkungan 

setempat. Sehingga perlunya mengaitkan materi matematika dengan hal-hal yang dekat dengan 

peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana tujuan belajar matematika yaitu 
menjadikan manusia untuk berfikir logis, teoritis, rasional dan percaya diri sebagai sarana untuk 

memecahkan masalah dalam kehidupan sehari hari, agar mampu bersaing dari segala tuntutan era 

globalisasi dengan teknologi yang semakin maju pada masa sekarang maupun yang akan datang. 

Dengan mengaitkan materi pelajaran matematika dengan budaya dalam hal ini makanan-

makanan khas dari daerah Ciamis. Selain dapat membuat pembelajaran dikelas menjadi lebih 

bermakna bagi peserta didik, peserta didik juga akan lebih mengenal kearifan daerah khususnya 

pada makanan tradisional Ciamis yang perlahan mulai terlupakan. Berdasarkan hasil observasi di 

Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis, Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif menuturkan bahwa makanan khas ciamis diantaranya ada galendo, awug, 

hunkwe yang produksinya ada di Desa Ciharalang, colok gembrong yang produksinya di Desa 

Merkarjaya. Selanjutnya didukung penelitian Aam Masduki (2012) terkait makanan tradisional di 

Kabupaten Ciamis diantaranya apem, angleng, galendo, abon, cuhcur, mustopa, sale cau, kiripik 

sampeu, colok gembrung (sate jepret), opak ketan, saroja (kembang goyang), ulen, bugis ketan, 
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ranginang, kiripik cau, kicimp ring, nagasari, kolontong, wajit ketan. Dalam penelitian ini dibatasi 

yaitu awug, abon, dan galendo. 

Berdasarkan pemaparan diatas, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengembangkan media 

pembelajaran matematika berupa multimedia pembelajaran yang didesain menggunakan aplikasi 

canva berbasis makanan khas Ciamis yang sesuai dengan kriteria kualitas penyajian yang 

ditetapkan. 

 

 

METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah research and development 

(R&D) atau penelitian pengembangan. Menurut Prof. Dr. Sugiyono (2016) Research and 

Development merupakan proses atau metode yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk 

tertentu, mengembangkan produk, dan menguji keefektifan produk tersebut. Selanjutnya untuk 

langkah-langkah dalam proses penelitian dan pengembangannya berdasarkan model ADDIE. 

Menurut Fatimah & Solihah (2021) bahwa model ADDIE ini merupakan salah satu model dalam 

R&D yang tujuannya untuk pengembangan produk. Netty Nababan (2020) menyatakan bahwa 

penelitian R&D model ADDIE ini terdiri dari lima tahap pengembangan meliputi model Analysis, 

Design, Development, Implementation, dan Evaluation (ADDIE). Namun dalam penelitian ini 

tahap yang sudah dilaksanakan yaitu tahap Analysis, Design, dan Development kemudian langkah 

validasi produk oleh dosen ahli. 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket lembar validasi 

ahli yang berisi beberapa pernyataan tentang aspek penyajian media, dan konten/isi dari materi. 

Angket ini digunakan untuk mendapatkan data tentang penilaian kelayakan media dan pendapat 

validator ahli media dan ahli materi terhadap media pembelajaran matematika yang telah dibuat 

peneliti sehingga menjadi acuan dalam melakukan perbaikan. 

Setelah data yang diperoleh terkumpul, maka dilakukan analisis. Adapun analisis data 

untuk hasil angket lembar validasi ahli media dan ahli materi yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: setelah validator mengisi lembar validasi dengan membubuhkan tanda 

centang pada aspek yang telah dimuat, berdasarkan skala likert yang terdiri dari lima kategori yaitu 

sangat baik, baik, cukup, kurang, sangat kurang, kemudian data yang diperoleh dianalisa dengan 

rumus. 

𝑃𝐴𝑉 =
𝐽𝑠
𝑁
× 100% 

(Nurmaya et al., 2021) 

ket. 

PAV = persentase angket validasi 

Js = jumlah skor yang diperoleh 

N = jumlah skor keseluruhan 

Lalu hasil dari persentase angket validasi ahli ini dikategorikan menurut skala likert untuk 

menunjukkan kelayakan produk yang dibuat. kategorinya sebagai berikut:  
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Tabel 1. Kategori Kelayakan 

Rentang Penilaian Kategori 

80% < 𝑃𝐴𝑉 ≤ 100% Sangat layak 

60% < 𝑃𝐴𝑉 ≤ 80% Layak 

40% < 𝑃𝐴𝑉 ≤ 60% Cukup layak 

20% < 𝑃𝐴𝑉 ≤ 40% Tidak layak 

0% ≤ 𝑃𝐴𝑉 ≤ 20% Sangat tidak layak 

(Pratama & Saregar, 2019) 

Produk yang dikembangkan dikatakan valid apabila mencapai minimal kriteria “layak”. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berikut ini proses dan hasil pengembangan media pembelajaran matematika menggunakan 

aplikasi canva berbasis makanan khas daerah ciamis: 

1. Analysis 

Pada langkah ini peneliti melakukan studi pendahuluan yaitu observasi/wawancara dengan 

guru mata pelajaran matematika di SMAN 1 Baregbeg untuk memperoleh data aspek analisa 

kebutuhan. Beberapa analisis yang dilakukan yaitu sebagai berikut: 

a. Analisis Kurikulum 

Pada mata pelajaran matematika kelas X SMA kurikulum yang digunakan adalah 

kurikulum 2013. Tahapan awal dalam analisis kurikulum ini yaitu memilih materi matematika. 

Kemudian KD yang digunakan dalam penelitian ini adalah 3.3 Mendeskripsikan konsep sistem 

persamaan linier tiga variabel dan mampu menerapkan berbagai strategi yang efektif dalam 

menentukan himpunan penyelesaiannya serta memeriksa kebenaran jawabannya dalam 

pemecahan masalah matematika. 4.4 Menggunakan SPLTV untuk menyajikan masalah 

kontekstual dan menjelaskan makna tiap besaran secara lisan maupun tulisan. 4.5 Membuat model 

matematika berupa SPLTV dari situasi nyata dan matematika, serta menentukan dan menganalisis 

model sekaligus jawabannya. 

b. Analisis Materi 

Tahapan dalam analisis materi yaitu dengan mengidentifikasi KI dan KD mata pelajaran 

matematika. Kemudian dari identifikasi tersebut maka didapatkan materi yang akan disajikan 

dalam media pembelajaran ini yaitu materi sistem persamaan linier tiga variabel yang dikaitkan 

dengan konteks kehidupan sehari-hari. Terdiri dari bentuk umum spltv, metode penyelesaian dan 

langkah penyelesaian spltv dan soal latihan. 

c. Analisis Media 

Berdasarkan analisis media diperoleh bahwa media pembelajaran dengan memanfaatkan 

teknologi penggunaannya masih terbatas dalam pembelajaran matematika. Pembelajaran 

matematika masih menggunakan menggunakan metode konvensional dan media pembelajaran 

yang digunakan yaitu buku paket, informasi dari internet tetapi untuk penggunaan software masih 

kurang optimal. Selanjutnya diperoleh bahwa pembelajaran yang memanfaatkan tekonlogi bisa 

membuat peserta didik untuk belajar secara mandiri. Media pembelajaran yang memanfaatkan 

teknologi merupakan media yang tepat dan mudah digunakan peserta didik. Sehingga dipilih 
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media pembelajaran berupa multimedia yang didesain dengan bantuan aplikasi canva untuk 

dikembangkan sebagai media pembelajaran mandiri maupun pembelajaran di dalam kelas. 

2. Design 

Pada langkah desain ini masih bersifat konseptual yang akan mendasari proses 

pengembangan berikutnya. Kegiatan yang dilakukan pada tahap desain antara lain: 

a. Membuka website canva atau bisa mendownload aplikasinya dan membuat akun. 

b. Menyusun alur pembelajaran pada materi spltv. 

c. Menyusun garis besar yang akan disajikan pada media yaitu title screen, peta konsep, isi materi, 

gambar-gambar yang sesuai dengan materi, evaluasi hasil belajar berupa soal latihan, 

kesimpulan materi, dan penutup. 

d. Memilih dan memodifikasi template, design tampilan multimedia pembelajaran melalui 

aplikasi canva, serta menambahkan background audio dan musik. 

e. Selanjutnya mengunduh desain yang telah selesai dibuat untuk disimpan secara offline, 

meskipun dapat tersimpan secara otomatis dalam galeri aplikasi canva. 

f. Setelah proses pembuatan selesai akan muncul link sebagai alamat hasil desain yang dapat 

disalin atau dibagikan 

 

 

3. Development 

Pada langkah development ini merupkan langkah realisasi dari langkah desain sebelumnya 

atau rancangan produk. Sehingga menjadi sebuah produk yang siap untuk diimplementasikan. 

Desain rancangan produk dikembangkan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: 

a. Pembuatan Produk 

Pembuatan produk berupa multimedia pembelajaran materi sistem persamaan linier tiga 

variabel disesuaikan dengan kebutuhan penelitian, yaitu tampilan pembuka, isi atau materi, latihan 

soal, dan penutup. Berikut ini merupakan beberapa tampilan media pembelajaran yang 

dikembangkan. 

  

Gambar 3. Halaman Pembuka dan Penutup 
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Gambar 4. Halaman Isi 

  

Gambar 5 Halaman Latihan Soal 

 

b. Validasi Ahli 

Setelah produk yang dikembangkan telah selesai dibuat sesuai dengan rancangan desain, 

selanjutnya dilakukan tahapan validasi oleh ahli media dan materi untuk mengetahui kelayakan 

produk media pembelajaran yang dikembangkan dan nantinya mendapatkan komentar/saran untuk 

perbaikan. Dari hasil validasi tersebut terdapat dua macam data yang diperoleh yaitu data 

kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif berupa hasil dari angket penilaian dari ahli media 

dan materi yang disajikan dengan skala likert. Sedangkan data kualitatif berupa komentar atau 

saran dari validator ahli media dan materi. 

Berikut ini hasil penilaian kevalidan oleh dosen ahli sebagai berikut: 

a) Validasi Ahli Media 

Hasil penilaian kevalidan pada aspek media disajikan dalam bentuk tabel berikut: 

Tabel 2. Hasil Validasi Ahli Media 

Aspek Jumlah 

Pernyataan 

Skor diperoleh Skor 

keseluruhan 

Kualitas Tampilan 9 38 45 

Keterbacaan 3 11 15 

Kemudahan 5 20 25 
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Tata letak 3 12 15 

Total skor 81 100 

Berdasarkan data hasil penilaian ahli media terhadap desain multimedia, diperoleh  bahwa 

media pembelajaran yang dikembangkan termasuk ke dalam kriteria sangat layak dengan 

persentase skor sebesar 81%. Sedangkan berdasarkan data kualitatif yang diperoleh dari 

komentar/saran dari ahli media diperlukan beberapa perbaikan yaitu jika memungkinkan tulisan yang 

banyak menggunakan teks dapat diubah menggunakan gambar atau animasi yang mudah dipahami 

tanpa mengubah makna yang terdapat dalam tulisan. 

b) Validasi Ahli Materi 
Hasil penilaian kevalidan pada aspek media disajikan dalam bentuk tabel berikut: 

Tabel 3. Hasil Validasi Ahli Materi 

Aspek Jumlah 

Pernyataan 

Skor diperoleh Skor 

keseluruhan 

Kesesuaian 7 56 70 

Kelengkapan 1 8 10 

Ketepatan 3 25 30 

Kejelasan 2 17 20 

Kemudahan 2 17 20 

Sistematika 

penyajian 

5 42 50 

Total skor 165 200 

Berdasarkan data hasil penilaian ahli materi terhadap desain multimedia, diperoleh  bahwa 

media pembelajaran yang dikembangkan termasuk ke dalam kriteria sangat layak dengan 

persentase skor sebesar 82,5%. Sedangkan berdasarkan data kualitatif yang diperoleh dari 

komentar/saran dari ahli materi diperlukan beberapa perbaikan yaitu untuk latihan soal sesuaikan 

dengan salah satu kemampuan matematis, soal latihan coba dibuat lebih banyak, buat langkah 

penyelesaian soal pada folder baru, dan jawaban peserta didik dari soal latihan dapat di cek, sehingga 

kita dapat mengevaluasi sejauh mana peserta didik dapat memahami materi yang kita sampaikan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Rahmatullah et al. (2020) dengan hasil 

penelitian yang diperoleh yaitu pengembangan media pembelajaran audio visual dengan 

menggunakan canva dikategorikan sangat layak untuk digunakan dalam proses pembelajaran. 

Efektivitas penggunaannya juga sangat baik, bisa digunakan untuk pembelajaran luring maupun 

daring. 

 

KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian dan pengembagan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan 

bahwa produk yang dihasilkan dari penelitian pengembangan ini adalah media pembelajaran 

matematika berupa multimedia pembelajaran berbasis makanan khas Ciamis didesain dengan 

bantuan aplikasi canva. Analisis data hasil penelitian diperoleh hasil pencapaian pada aspek media 

81%, dan aspek materi 82,5%. Rata-rata penilaian kelayakan yaitu 81,75% dan termasuk dalam 

kategori sangat layak artinya produk yang dikembangkan telah memenuhi standar kualitas yang 

ditetapkan dan layak digunakan. 
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REKOMENDASI 

Diharapkan media pembelajaran ini dapat dikembangkan menjadi lebih baik lagi bagi 

penelitian berikutnya, peneliti berikutnya lebih kreatif lagi. Karena media yang dikembangkan ini 

dapat digunakan untuk mendukung proses pembelajaran baik yang dilakukan secara luring 

maupun daring bagi peserta didik. Selain itu peneliti dapat menentukan model pembelajaran yang 

sesuai dengan materi pelajaran, dan juga kondisi dari peserta didik itu sendiri. 
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artikel ini. 
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ABSTRAK 

Kriteria filsafat matematika berkorelasi dengan segala sesuatu yang bernuansa matematik termasuk dengan pendidikan 

matematika. Korelasi yang dimaksud adalah implementasi kriteria filsafat matematika pada Pendidikan matematika. Implementasi ini 

merupakan sesuatu yang penting diketahui oleh masyarakat mengingat masyarakat merupakan pengguna matematika. Oleh karena itu 

penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kriteria filsafat matematika pada Pendidikan matematika. Penelitian ini adalah 

penelitian literatur atau kajian literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kriteria filsafat matematika pada Pendidikan 

matematika terdapat pada konten buku paket yang membahas tentang kriteria pertama, ketiga dan keempat. Selanjutnya implementasi 

kriteria yang kedua yaitu pada penggunaan multimedia pembelajaran matematika dan software-software matematika.  

 

Kata Kunci: Kriteria Filsafat Matematika, Pendidikan Matematika. 

 

 

PENDAHULUAN 

Filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu phillein dan shopia yang artinya cinta dan kebijaksanaan. 

Berfilsafat akan membawa pada hakikat pengetahuan atau dengan kata lain dalam membawa pada 

pengetahuan yang paling dalam. Keraguan, ketidakpuasan, hasrat, dan ketakjuban merupakan empat hal 

yang mendorong orang dalam berfilsafat (Sesady, 2019). Menurut Korner pada filsafat matematika tidak 

terdapat penambahan teorema atau teori baru matematika, oleh karena itu filsafat matematika tidak dapat 

dikatakan sebagai ilmu matematika. Filsafat matematika dapat dikatakan sebagai refleksi terhadap ilmu 

matematika yang mengakibatkan hadirnya pertanyaan dan jawaban tertentu(Parnabhhakti & Ulfa, 2020). Hal 

ini sejalan dengan pendapat dari Immanuel Kant (1724-1804) yang berpendapat bahwa “Filsafat ialah ilmu 

pengetahuan yang menjadi pokok dan pangkal segala pengetahuan yang tercakup di dalamnya empat 

persoalan, yaitu: (1) Apakah yang dapat kita ketahui?; (2) Apa yang seharusnya kita kerjakan?; (3) Sampai 

dimanakan harapan kita?;  (4) Apakah yang dinamakan manusia itu?” (Lubis, 2015). Keempat pertanyaan 

ini memiliki jawaban yang termasuk ke dalam bidang yang berbeda-beda. Jawaban untuk pertanyaan 

pertama termasuk ke dalam bidang metafisika. Jawaban pertanyaan kedua termasuk ke dalam bidang etika. 

Jawaban pertanyaan ketiga termasuk pada bidang agama, dan jawaban untuk pertanyaan keempat 

termasuk pada bidang antropologi dan sosiologi, yang semuanya menyangkut interaksi manusia. 

Filsafat matematika memiliki konsep-konsep yang terus berkembang. Terdapat rekonseptualisasi 

filsafat matematika yang dicetuskan oleh Ernest (1991). Pembahasan rekonseptualisasi ini meliputi Ruang 

Lingkup Filsafat Matematika, Pengujian Lebih Jauh Tentang Aliran-Aliran Filsafat yakni aliran Aliran 

Absolutis, Aliran Absolutis Progresif, Platonisme, Konvensionalisme, Empirisme, dan Kuasi Empirisme. Pada 
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ruang lingkup matematika terdapat pembahasan mengenai kriteria filsafat matematika yaitu: (1) pengetahuan 

matematika; sifat, justifikasi, dan asal-usul pengetahuan; (2) obyek matematika: ruang lingkup; dan asal-usul 

obyek matematika, (3) aplikasi matematika: efektifitas matematika dalam mengembangkan sains, teknologi 

dan aplikasi lainnya, dan (4) praktek matematika: aktifitas matematikawan, dulu dan sekarang. Keempat 

kriterian ini seharusnya digunakan untuk filsafat matematika manapun. Kriteria ini mewakili rekonseptualisasi 

peran dari filsafat matematika. Namun, peran ini, dikatakan, mewakili tugas yang tepat dari filsafat 

matematika, yang dikaburkan oleh kesalahan identifikasi filsafat matematika dengan studi logika dasar 

pengetahuan matematika (Ernest, 2004).  

Kriteria filsafat matematika tentunya berkorelasi dengan segala sesuatu yang bernuansa matematik 

termasuk pada pendidikan matematika. Filsafat pendidikan matematika mempersoalkan masalah-masalah 

berikut: (a) sifat dasar matematika, (b) sejarah matematika, (c) psikologi belajar matematika, (d) teori 

mengajar matematika, (e) psikologi anak dalam kaitannya dengan belajar matematika, (f) pengembangan 

kurikulum matematika sekolah, dan (g) pelaksanaan kurikulum matematika di kelas. (Simangunsong et al., 

2021). Korelasi antara kriteria filsafat matematika dengan filsafat pendidikan matematika tentu dalam lingkup 

ketujuh permasalahan tersebut. Korelasinya berupa implementasi kriteria filsafat matematika pada 

pendidikan matematika. Hal ini penting untuk diketahui oleh masyarakat karena pada matematika terdapat 

aspek “front” dan “back” dari Erving Goffman yang memberikan pemahaman mendasar yang di kembangkan 

oleh Reuben Hers pada tahun 1997 (Kusuma et al., 2021). Menurut Reuben Hers (Kusuma et al., 2021) 

filsafat tradisonal hanya mengakui bagian depan dari matematika dan mengabaikan bagian belakang 

matematika walaupun sebenarnya tidak mungkin mengabaikan bagian belakang. Bagian depan adalah 

matematika dalam bentuk jadinya misalnya kuliah, buku teks, jurnal. Bagian belakangnya adalah matematika 

di antara para ahli matematika yang bekerja.  

Masyarakat sebagai pengguna bagian depan atau aspek “front” tentu sebaiknya mengetahui 

implementasi dari kriteria filsafat matematika pada Pendidikan matematika. Oleh sebab itu pada artikel ini 

membahas mengenai implementasi tersebut. 

 

METODE PENELITIAN  

Jenis penelitian ini adalah literatur review. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan 

mengumpulkan beberapa artikel serta pendapat para ahli mengenai rekonseptualisasi filsafat matematika, 

kriteria kecukupan filsafat matematika, filsafat pendidikan matematika, dan pendidikan matematika. 

Penelaahannya dokumen difokuskan kepada implementasi kriteria filsafat matematika pada pendidikan 

matematika. Hasil yang diperoleh kemudian dikembangkan dengan berbagai didukung dari penemuan yang 

ada. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Kriteria filsafat yang disampaikan oleh Ernest (1991) terdiri dari empat poin yakni : 

1. pengetahuan matematika: sifat, justifikasi, dan asal-usul pengetahuan; 
2. obyek matematika: ruang lingkup dan asal-usul obyek matematika; 
3. aplikasi matematika: efektifitas matematika dalam mengembangkan sains, teknologi dan aplikasi 

lainnya; 
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4. praktek matematika: aktifitas matematikawan, dulu dan sekarang. 
Pada kegiatan pembelajaran termasuk pembelajaran matematika buku paket yang digunakan di sekolah 

adalah buku paket yang diterbitkan oleh pemerintah. Buku paket digunakan pada proses pembelajaran dan 

menjadi acuan dalam pembahasan materi pelajaran di setiap pertemuannya. Buku paket merupakan salah 

satu bagian dari perangkat dalam melaksanakan kurikulum matematika di kelas. Buku paket yang diterbitkan 

oleh pemerintah kini mencantumkan sejarah matematika yang biasanya menyebutkan tokoh yang dianggap 

berperan penting pada materi matematika yang dibahas seperti yang disajikan pada Gambar 1. 

 
Gambar 1. Penjelasan tentang Tokoh Matematika di Buku Paket Matematika Kelas IV 

Sumber: (Hobri et al., 2018) 

 

Jika dikaitkan dengan kriteria filsafat matematika maka pembahasan mengenai Al-Qalasadi berkaitan 

dengan kriteria yang pertama yaitu pengetahuan matematika mengenai asal-usul pengetahuan dan juga 

kriteria yang keempat yakni praktek matematika tentang aktifitas matematikawan dulu. Tidak hanya pada 

buku paket tersebut, pada buku paket lainnya juga hal tersebut dilakukan oleh pemerintah. Hal ini dapat 

dilihat pada Gambar 2. 

 

 
Gambar 2. Penjelasan tentang Tokoh Matematika di Buku Paket Matematika Kelas IV 

Sumber: As’ari et al., (2018) 
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Pembahasan mengenai Leonardo da Pisa berkaitan dengan kriteria yang pertama yaitu pengetahuan 

matematika mengenai asal-usul pengetahuan dan juga kriteria yang keempat yakni praktek matematika 

tentang aktifitas matematikawan dulu 

Pada kriteria filsafat yang kedua, implementasinya masih pada buku pelajaran yang diterbitkan oleh 

pemerintah. Kriteria filsafat yang kedua adalah asal-usul obyek matematika. Pada salah satu buku paket 

yang diterbitkan oleh pemerintah menjelaskan mengenai asal usul bilangan yang mana bilangan adalah 

obyek matematika. Hal ini disajikan pada Gambar 3. 

 
Gambar 3. Penjelasan Sejarah Bilangan di Buku Paket Matematika Kelas IV 

Sumber: As’ari et al., (2018) 

 

Gambar 3 menunjukkan adanya penjelasan obyek matematika berupa bilangan yang mana penjelasannya 

berfokus pada asal-usul bilangan. 

Kriteria filsafat yang ke-empat yakni aplikasi matematika: efektifitas matematika dalam 

mengembangkan sains, teknologi dan aplikasi lainnya. Implementasi kriteria ini terdapat pada multimedia 

pembelajaran matematika yang mana teknologi terus berkembang dan digunakan pada proses pembelajaran 

termasuk pada pembelajaran matematika. Selan itu ada juga software-software yang menjadi produk 

teknologi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan soal-soal matematika misalnya SPSS, Mathematica, 

Maple, dll. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penggunaan software-software tersebut berdampak 

positif pada proses pembelajaran. Salah satunya adalah program GeoGebra merupakan program yang 

cukup efektif dan efisien untuk membantu menvisualisasikan objek-objek matematika khususnya pada materi 

fungsi dan grafik. (Isman, 2016). 

 

KESIMPULAN  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kriteria filsafat matematika pada pendidikan 

matematika terdapat pada konten buku paket yang membahas tentang kriteria pertama, ketiga dan keempat. 

Selanjutnya implementasi kriteria yang kedua yaitu pada penggunaan multimedia pembelajaran matematika dan 

software-software matematika.  
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REKOMENDASI 

Penelitian ini dapat ditingkatkan kedalamannya dengan menggali lebih banyak lagi pembahasan 

implementasi kriteria filsafat matematika pada bidang Pendidikan matematika. 
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ABSTRAK 
Kata ketakhinggaan (infinity) berasal dari bahasa latin infinitas yang berarti yang tak terhingga. Banyak istilah yang digunakan kalau kata infinity diterjemahkan 

ke dalam bahasa Indonesia, antara lain disebut dengan ketakhinggaan, ke- takberhinggaan, ketak-terhinggaan, ketidakber- hinggaan dan sebagainya. 
Semua istilah tersebut memiliki maksud atau makna yang sama. Ketakhinggan merupakan sebuah prinsip yang sangat penting dan bermanfaat 
tidak hanya dalam dunia matematika namun juga dalam berbagai keilmuan lainnya. Tulisan ini bertujuan dalam menyampaikan contoh aplikasi 
infinity dalam pembelajaran matematika. 
. 
Kata Kunci:  Ketakhinggaan, aplikasi, matematika 

 

PENDAHULUAN 

Matematika sebagai cabang ilmu yang paling penting dan melekat dengan keseharian kita ternyata 
memiliki banyak sub-jenis atau cabang-cabang lainnya. Salah satunya adalah limit tak hingga yang akan 
dibahas pada artikel kali ini. Kata ketakhinggaan (infinity) berasal dari bahasa latin infinitas yang berarti yang tak terhingga. 
Banyak istilah yang digunakan kalau kata infinity diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, antara lain disebut dengan 
ketakhinggaan, ke- takberhinggaan, ketak-terhinggaan, ketidakber- hinggaan dan sebagainya. Semua istilah tersebut memiliki 
maksud atau makna yang sama. 

Ada pendapat yang kemungkinan bukan hasil pemikiran orang Yunani bahwa mereka percaya alam semesta itu 
terbatas (terhingga). Anehnya, pemikiran bahwa waktu tidak memiliki permulaan tidak membingungkan orang Yunani, juga tidak 
membingungkan budaya lainnya pada zaman sekarang. Para pengikut Phytagoras tidak memiliki bahasan mengenai ketidak-
terhinggaan. Dalam pandangan mereka segala sesuatu adalah hal yang yang dapat direpresentasikan dengan bilangan (bisa 
dihitung/ terbatas). Memang, para pengikut Phytagoras mengasosiasikan (menghubung-kan) baik dan buruk dengan 
keterhinggaan dan ketidakterhinggaan. Walaupun tidak ada pemahaman yang baik pada masa itu tentang 
ketidakterhinggaan, penemuan para pengikut Phytagoras tentang konsep incommensurable (konsep ketidakterukuran), 

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.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 
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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 disiplinlain, 
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. 

Mathematical literacy Literasi matematika merupakan gagasan yang digunakan untuk 
mendefinisikan tubuh pengetahuan dan kompetensi yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan 
matematika kehidupan pribadi dan sosial dan untuk berpartisipasi  dalam masyarakat sebagai warga 
negara yang terinformasi, reflektif, dan berkontribusi (Geiger, Forgasz, & Goos, 2015). Turki, Genc dan 
Erbas (2019) memunculkan tujuh kategori yang terkait dengan konsepsi guru tentang ML. Guru 
memiliki konsepsi yang beragam namun saling terkait tentang ML yang meliputi 1) pengetahuan dan 
keterampilan matematika formal, 2) pemahaman konseptual, 3) keterampilan 

pemecahan masalah, 4) kemampuan menggunakan matematika dalam kegiatan sehari-hari, 5) 
berpikir, menalar, dan matematis. argumentasi, 6) motivasi belajar matematika, dan 7) kemampuan 
matematis bawaan. Berbagai konsepsi tersebut mungkin, di satu sisi, menunjukkan konsepsi ML yang 
ambigu dan membingungkan, atau mungkin, di sisi lain, mencerminkan kekayaan pemahaman 
seseorang tentang berbagai aspeknya. 
 
METODE PENELITIAN   

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan.Studi kepustakaan dalam hal ini adalah mencari literatur yang relevan terkait     
dengan kajian teoritis dan reference-referensi pendukung lainnya yang sesuai dengan variable penelitian. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Manivestasi Ketakhinggaan sebagai Representasi Pembelajaran Matematika 

Perkembangan teknologi komputer yang sangat pesat hingga saat ini didukung pula oleh konsep ketakhinggaan 
(infinity). Penerapan infinity pada bidang komputer antara lain pada perhitungan-perhitungan aritmatika, pemrograman komputer 
dan sebagainya. IEEE Standard for Binary Floating-Point Arithmetic (IEEE 754) telah memberikan ketentuan untuk bilangan tak 
hingga, baik positif maupun negatif yang diikuti dengan implementasinya pada pembuatan CPU. Dalam ketentuan IEEE 754, 

kondisi infinity akan terjadi jika nilai bit-bit exponent = 2e– 1, (dimana e = jumlah bit exponent) dan nilai bit-bit fractions = 0. 
Sebagai contoh untuk model 32-bit-single-precision, infinity akan terjadi jika pada memory berisi data dengan urutan sebagai 
berikut : 
1111 1111 000 0000 0000 0000 0000 0000 

Dengan ketentuan-ketentuan tersebut, kondisi bilangan tak hingga akan menghasilkan berbagai macam keadaan, antara 
lain arithmetic overflow dan division by zero. Arithmetic overflow merupakan ketentuan dimana terjadi operasi aritmatika yang 
cukup besar sehingga komputer tidak mampu untuk melaksanakan operasi tersebut. Ketentuan tersebut dibuat agar memory 
komputer yang digunakan dibatasi sehingga kode-kode program yang lain masih bisa berjalan dengan normal. 

Division by zero merupakan ketentuan dimana terjadi operasi pembagian dengan bilangan pembagi sama dengan nol. 
Jika terjadi hal ini maka komputer akan memberikan pesan, misalkan pada program Pascal, pesan tersebut adalah ‘Division by 
zero’. Seperti halnya pada arithmetic overflow, pesan ini berguna untuk keberlangsungan pembuatan dan pelaksanaan program. 

Konsep ketakhinggaan juga digunakan dalam pembuatan algoritma pemrograman, misalnya dalam searching 
(pencarian) dan sorting (peng-urutan). Program Pascal berikut ini menunjukkan penggunaan konsep maxint (maksimum 
integer) pada pencarian bilangan terkecil diantara 10 bilangan. 
Program Pencarian_Bilangan_Terkecil; var i,j,hasil : integer; A : array[1..10] of integer; begin 
hasil := maxint; 
for i := 1 to 10 do read(A[i]); for i := 1 to 10 do 
if hasil > A[i] then hasil := A[i]; writeln('Bilangan Terkecil =', hasil); 

end. 
Dalam konsep pemrograman Pascal, Delphi dan sejenisnya, maxint digunakan untuk menunjukkan bilangan yang 

paling besar dari bilangan integer yang didefinisikan di suatu software program. Walaupun tidak sama persis dengan 
ketakhinggaan, namun konsepnya diadopsi untuk memudahkan pembuatan program tersebut. 

Dengan menggunakan logika yang sama dengan pencarian bilangan terkecil tersebut, program pencarian 
bilangan terbesar juga bisa dengan mudah dibuat dengan menggunakan minimum integer ( maxint). Program-program 
mengurutkan bilangan juga bisa dibuat lebih mudah dengan konsep tersebut. Dengan memakai logika mencari bilangan 
terkecil, hasilnya bisa diteruskan untuk mencari bilangan terkecil berikutnya dari data sisa, sehingga diperoleh data yang terurut. 
Untuk bahasa pemrograman lain yang juga menggunakan konsep bilangan terbesar dan bilangan terkecil, bisa digunakan logika 

yang sama dengan penerapan pada bahasa Pascal tersebut, programmer tinggal menyesuaikan 
reserved word yang digunakan. Sedangkan untuk bahasa pemrograman yang tidak menggunakan konsep 

bilangan terbesar atau bilangan terkecil, bisa mendefinisikanya disesuaikan dengan konsep overload yang ada pada 
bahasa pemrograman tersebut. 
 
KESIMPULAN 

Cantor dalam salah satu tulisanya mengungkapkan: “Tuhan maha sempurna, seseorang bisa menyimpulkan 
bahwa adalah sangat mudah bagi Tuhan untuk membuat transfinitum ordinatum (realitas ketakhinggaan)”. Begitu juga dengan 
para matematikawan lain yang menghubungkan ketakhinggaan dengan kekuasaan Tuhan. Membicarakan ketakhinggaan 
selalu tidak bisa dipisahkan dengan membicara kan Tuhan serta kekuasaan-Nya yang tak terhingga juga berupa nikmat yang 
diberikannya pada manusia dengan jumlah yang tak terhingga. Nikmat tersebut akan lebih sempurna jika manusia mampu 
bersyukur dan mempergunakannya untuk hidup sesuai dengan perintah-Nya dan menjahi larangan-Nya ser ta memahami 
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alam ciptaan-Nya. 
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