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KATA PENGANTAR 
 

 

Puji syukur kehadirat Tuhan YME atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga 

Prosiding Galuh Mathematics National Conference (GAMMA NC) 2020 dengan tema 

“Pemanfaatan ICT dalam Pembelajaran dan Aplikasinya” yang diselenggarakan oleh 

Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Galuh bekerjasama dengan Himpunan Mahasiswa Matematika 

(HIMATIKA) di Auditorium Universitas Galuh Ciamis pada tanggal 13 Juni 2020 dapat 

kami selesaikan.  
Penyusunan prosiding ini dimaksudkan agar masyarakat luas dapat mengetahui 

berbagai informasi terkait dengan penyelenggaraan seminar nasional tersebut. Jumlah 

dan keragaman penulis bervariatif, mulai dari unsur mahasiswa, dosen, guru maupun 

praktisi pendidikan. Kami menyajikan beberapa artikel yang sangat berguna bagi 

pembaca. Berbagai kajian bidang ilmu baik bidang pendidikan, murni, maupun terapan 

kami sajikan dengan baik.  
Pada kesempatan ini pula, kami menyampaikan terima kasih kepada 

narasumber, yaitu: Dr. A. Gumawang Jati, MA., (Institut Teknologi Bandung), dan Dr. 

Adang Effendi, ST., M.Pd., (Universitas Galuh). Tak lupa kepada semua pihak yang 
telah memberikan dukungan atas terselenggaranya seminar nasional dan tersusunnya 

prosiding ini.  
Akhir kata semoga prosiding ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak 

khususnya dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
 
 
 
 

 

Ciamis, Oktober 2020 
 
 
 
 

Dr. Ida Nuraida, M.Pd. 
Ketua Program Studi Pendidikan Matematika  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Galuh 
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SUSUNAN ACARA 
 

SEMINAR WEB (WEBINAR)  

GALUH MATHEMATICS NATIONAL CONFERENCE (GAMMA) 2020  

HIMPUNAN MAHASISWA MATEMATIKA  

UNIVERSITAS GALUH  

SABTU, 13 JUNI 2020   

  WAKTU   KEGIATAN   PELAKSANA   TEMPAT  

     SESI PARALEL PEMAKALAH     

  08.30 – 08.45   Persiapan Pembukaan Sesi   (Seluruh peserta     

     Paralel   pemakalah dan     

        Peserta Room 1     

        memasuki link     

        Zoom)   
Live Streaming 

 
  08.45 – 09.00   Pembukaan   Dr. Ida Nuraida,    

        
by Zoom 

 

        S.Pd, M.Pd    
          

Meeting 
 

  
09.00 – 11.30 

  
Sesi Paralel Room 1 

  
Seluruh Pemakalah 

   

        Aplication  

        
dan Peserta Room 1 

   

            

  09.00 – 09.15   Persiapan Paralel Room 2   Seluruh Pemakalah     

        dan Peserta Room 2     

  09.15 – 10.15   Sesi Paralel Room 2   Seluruh Pemakalah     

        dan Peserta Room 2     

 11.30 – 12.45   Istirahat        
 

SESI SEMINAR UMUM  

12.45 – 13.00 Persiapan Pembukaan Seluruh Peserta  

 Webinar   

13.00 – 13.15 Pembukaan   

 1. Pembukaan oleh MC Restu Ramdani  

 2. Menyanyikan Lagu Seluruh Peserta  

 Indonesia Raya Webinar  

 3. Laporan Ketua Pelaksana Fahmi Shidiq N  

 4. Sambutan Rektor Dr. H. Yat Rospia  

 Universitas Galuh Brata, Drs., M.Si.  

 5. Penyerahan Majlis kepada Restu Ramdani Live Streaming 

 Moderator  by Zoom 

13.15 – 13.20 Memperkenalkan Asep Amam,M.Pd. Meeting & 
 Narasumber 1  Youtube 

13.20 – 14.00 
Pemaparan Materi 1 Dr. A. Gumawang Aplication 

 
Jati, MA. 

 

   

14.00 – 14.05 Memperkenalkan Asep Amam,M.Pd.  

 Narasumber 2   

14.05 – 14.45 Pemaparan Materi 2 Dr. Adang Effendi,  

  ST., M.Pd.  

14.45 – 15.05 Sesi Tanya Jawab Seluruh Peserta  

  Webinar  

15.05 – 15.10 Pemaparan Kesimpulan Asep Amam,M.Pd.  

15.10 – 15.15 Penutupan Restu Ramdani  
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SESI PARALEL PEMAKALAH 
 

SEMINAR WEB (WEBINAR)  

GALUH MATHEMATICS NATIONAL CONFERENCE (GAMMA) 2020  

HIMPUNAN MAHASISWA MATEMATIKA  

UNIVERSITAS GALUH  

SABTU, 13 JUNI 2020 

 

Ruang Zoom : 1      

Moderator : Rusli Mubarok      

Waktu : 09.00 – 11.30 WIB     

          

 NO   NAMA PEMAKALAH  JUDUL   INSTANSI  

       Implementasi Model     

    
Ade Hani, Adang 

 Pembelajaran Logan Avenue     
     Problem Solving (LAPS) –     

 1 Effendi dan Angra Meta    Universitas Galuh  

  Heuristik Untuk Meningkatkan    

    Ruswana      

     Kemampuan Penalaran     

           

       Matematis Siswa     

       Implementasi Model     

    Adib Ilmi, Ida Nuraida  Pembelajaran Project, Activity,     

2   dan Angra Meta  Cooperative, Excersice (PACE)   Universitas Galuh  

    Ruswana  Terhadap Kemampuan     

       Penalaran Matematis Siswa     

    Agung Noveryanto,  Kemampuan Pemecahan     

 3 Yoni Sunaryo dan Asep  Masalah Matematis Siswa Pada   Universitas Galuh  

    Amam   Pembelajaran Matematika     

       Model Pembelajaran MURDER     

4 
  Ais Alfiana, Nur Eva  (Mood, Understand, Recall,   

Universitas Galuh 
 

  Zakiah   Digest, Expand, Riview) Pada    

          

       Pembelajaran Matematika     

       Analisis Kesalahan Siswa SMK     

    Desi Rahmawati, Ai  Teknik dan Bisnis Sepeda     

 5 Tusi Fatimah dan Yoni  Motor Pada Penyelesaian Word   Universitas Galuh  

    Sunaryo   Problem Task Berdasarkan     

       Taksonomi Solo     

       Peningkatan Kemampuan     

    Dian Candrasari, Lala  Pemahaman Matematis Siswa     

6   Nailah Zamnah dan  Melalui Model Pembelajaran   Universitas Galuh  

    Angra Meta Ruswana  Kooperatif Tipe Berkirim     

       Salam Dan Soal     

       Penerapan Model Pembelajaran     

7 
  Epi Rosmiati, Toto dan  SAVI Berbantuan Geogebra   

Universitas Galuh 
 

  Nur Eva Zakiah  dalam Pembelajaran    

         

       Matematika di SMP     
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 Evi Siti Sopiah, Yoni Kemampuan Berpikir Kreatif   

8 Sunaryo dan Adang Matemasis Siswa dalam Universitas Galuh 

 Effendi Pelajaran Matematika   

  Algebrator Sebagai Solusi   

  untuk Melengkapi Pendekatan   

9 
Febiriani, Wahyudin dan Creative Problem Solving 

Universitas Galuh 
Nur Eva Zakiah dalam Pembelajaran    

  Matematika pada Keterampilan   

  Abad 21   

 Firsty Hemalina Alfiani Penerapan Teknik Scaffolding   

10 Rudiana, Euis Erlin dan dalam Pembelajaran Universitas Galuh 

 Nur Eva Zakiah Matematika   

 Hani Hanifah, Lala Kemampuan Pemecahan   

11 Nailah Zamnah dan Yoni Masalah Matematis pada Universitas Galuh 

 Sunaryo Pembelajaran Matematika   

  Pengukuran Centrality untuk 
Universitas 

12 Herlina Napitupula Rute Kendaraan di Kampus 
Pasundan   

Unpad Jatinangor     

 
Hilda Yusmawati, Ida 

Penggunaan Model   
 

Pembelajaran Pairs Checks 
  

13 Nuraida dan Asep Universitas Galuh 
Terhadap Kemampuan  

Amam 
  

 
Komunikasi Matematis Siswa 

  

    

  Penerapan Metode Gallery   

14 
Ika Rostika, Nur Eva Walk untuk Meningkatkan 

Universitas Galuh 
Zakiah dan Asep Amam Kemampuan Pemahaman    

  Konsep Matematis   

  Kemampuan Berpikir Kritis   

15 Imas Siti Sa'adah Matematis Siswa dalam Universitas Galuh 

  Pembelajaran Matematika   

  Peningkatan Kemampuan   

16 Ina Mardiana 
Spasial Matematis Siswa 

Universitas Galuh 
melalui Penggunaan Model     

  Pembelajaran Think-Pair-Share   

 Indra Kurnia Pradhana, 
Kemampuan Penalaran Adaptif 

  

17 Adang Effendi dan Ida Universitas Galuh 
Matematis pada Siswa  

Nuraida 
  

    

 Ineu Susilawati, Ida Penerapan Model Kooperatif   

18 Nuraida dan Lala Nailah Type Picture and Picture dalam Universitas Galuh 

 Zamnah Pembelajaran Matematika   

  Penentuan Model Regresi   

19 Julita Nahar 
Spasial dengan Menggunakan Universitas 

Uji Robust Lagrange Multiplier Pasundan   

  (RLM)   

  Fungsi Eksponen dan   

 

Kankan Parmikanti dan 

Logaritma sebagai Model 

Universitas 
20 Matematika untuk Masalah 

E. Rusyaman Pasundan  Tegangan Permukaan dan     

  Kekentalan pada Oli Mesin   

ISBN 978-623-95169-0-1  viii 



 



 

  Model Pembelajaran Problem   

21 Lela Ahmad 
Based Learning (PBL) dengan 

Universitas Galuh 
Media Mind Mapping dalam     

  Pembelajaran Matematika   

 Linda Herdiana, Nur Eva Kemampuan Pemahaman   

22 Zakiah dan Yoni Matematis Siswa dalam Universitas Galuh 

 Sunaryo Pembelajaran Matematika   

 
Lisna Nurliani, Ai Tusi 

Comic’s Mathematics Learning   
 

(CML) dalam Meningkatkan 
  

23 Fatimah dan Adang Universitas Galuh 
Kemampuan Literasi Matematis  Effendi   

 
Siswa 

  

    

24 Mochamad Suyudi 
Menentukan Ukuran Sentralitas Universitas 

dalam Jaringan Sosial Pasundan   

 
Nais Nurjamilah, Angra 

Teori Model Pembelajaran   
 

Take And Give untuk 
  

25 Meta Ruswana dan Ida Universitas Galuh 
Meningkatkan Kemampuan  Nuraida   

 
Komunikasi Matematis Siswa 

  

    

 
Nining Nurhalimah, Nur 

Peningkatan Kemampuan   
 

Penalaran Matematis Siswa 
  

26 Eva Zakiah dan Asep Universitas Galuh 
Menggunakan Model  Amam   

 
Pembelajaran Osborn Parne 

  

    

  Penerapan Model Pembelajaran   

27 Nopi Sopinah Take And Give pada Universitas Galuh 

  Pembelajaran Matematika   

 
Nopita Sari, Lala Nailah 

Model Pembelajaran ASSURE   
 

Dalam Pelajaran Matematika 
  

28 Zamnah dan Adang Universitas Galuh 
Dan Kemampuan Pemahaman  

Effendi 
  

 
Matematis 

  

    

  Pengaruh Model Pembelajaran   

 

Nurlaelasari, Lala Nailah 

Meaningful Intrucrtion Design   

29 (MID) ATerhadap Kemampuan Universitas Galuh 
Zamnah dan Ida Nuraida  Pemahaman Konsep Matematis   

    

  Siswa   

  Model Kasus Deman Berdarah   

30 
Nurul Gusriani, Linda Dengue (DB) di Kabupaten Universitas 

Fitri A. Majalengka dengan Pendekatan Pasundan  

  Regresi Semiparametrik Spline   

 
Rachmah Fathul 

Pengaruh Media Permainan   
 

Monopoli Matematika 
  

 

Barochah, Lala Nailah 
  

31 (Monotika) terhadap Universitas Galuh 
Zamnah dan Angra Meta  

Kemampuan Pemecahan 
  

 Ruswana   

 
Masalah Matematis 

  

    

  Penerapan Model Pembelajaran   

 
Reza Nurul Fadiliyah, 

WEE (Wondering, Exploring   
 

And Explaining) untuk 
  

32 Asep Amam dan Lala Universitas Galuh 
Meningkatkan Kemampuan  Nailah Zamnah   

 
Pemahaman Konsep Matematis 

  

    

  Siswa   
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Rifka Khoerunisa, 

Efektivitas Penggunaan Model   
 

Pembelajaran Complette 
  

33 Wahyudin dan Ida Universitas Galuh 
Sentence dalam Pemelajaran  Nuraida   

 
Matematika 

  

    

  Penerapan Model Pembelajaran   

 Riska Rahayu, Angra Conceptual Understanding   

34 Meta Ruswana dan Yoni Procedures (CUPs) terhadap Universitas Galuh 

 Sunaryo Kemampuan Representasi   

  Matematis Siswa   

 Sofinatul Fikri, Nur Eva Model Guided Discovery   

35 Zakiah dan Angra Meta Learning dalam Pembelajaran Universitas Galuh 

 Ruswana Matematika di SMP   

 Sri Nurhayati, Nur Eva Kemampuan Pemecahan   

36 Zakiah dan Adang Masalah Matematis dalam Universitas Galuh 

 Effendi Pembelajaran Matematika   

 Tica Nopika, Angra Kemampuan Koneksi   

37 Meta Ruswana dan Ai Matematis Siswa dalam Universitas Galuh 

 Tusi Fatimah Pelajaran Matematika   

  Penggunaan Model   

  Pembelajaran Kooperatif Tipe   

 

Tiya Siti Sarah, Toto dan 

Formulate, Share, Listen,   

38 Create (FSLC) untuk Universitas Galuh 
Nur Eva Zakiah  Meningkatkan Kemampuan   

    

  Pemecahan Masalah   

  Matematis Siswa   

  Penggunaan Model   

 Wilda Lianiati, Asep Pembelajaran Search, Solve,   

39 Amam dan Angra Meta Create, and Share terhadap Universitas Galuh 

 Ruswana Kemampuan Pemecahan   

  Masalah Matematis Siswa   

 
Yani Febriyani Taryono, 

Pentingnya Kemampuan   
 

Pemahaman Matematis Siswa 
  

40 Yoni Sunaryo dan Universitas Galuh 
dalam Pembelajaran  

Adang Effendi 
  

 
Matematika 

  

    

 

Ami Nurwahidah dan 
Kemampuan Koneksi   

41 Matematis Siswa Pada Universitas Galuh 
Nur Eva Zakiah  

Pembelajaran Matematika 
  

    

 

Andriyanto, Asep Amam 
Meningkatkan Kemampuan   

42 Koneksi Matematis Siswa Universitas Galuh 
dan Yoni Sunaryo  

Melalui Pendekatan Realistik 
  

    

  Kemampuan Berpikir Kritis   

43 I Gede Daksotama Matematis dalam Pembelajaran Universitas Galuh 

  Matematika   

 
Iis Yulianingsih, Adang 

Peningkatan Kemampuan   
 

Representasi Matematis melalui 
  

44 Effendi dan Lala Nailah Universitas Galuh 
Model Pembelajaran Kooperatif  Zamnah   

 Tipe Match Mine   

    

     



ISBN 978-623-95169-0-1  x  



 

  Penerapan Bentuk Geometri  

 
Raden Mohammad 

dalam Guna Proses  
 Produktifitas dengan Teknik  

 

Rizky Ridwansyah, 
 

45 Desain (Engineering Design) Universitas Galuh 
Laela Maya Nurhayati  Berupa Perangkat Lunak  

 dan Ade Herdiana  

 Autocad Berbasis Dua Dimensi  

   

  (2D) dan Tiga Dimensi (3D)  
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Ruang Zoom : 2       

Moderator : Pina Marliana       

Waktu : 09.15 – 10.15 WIB     

          

NO   NAMA PEMAKALAH  JUDUL   INSTANSI  

   
Ade Rian, Angra Meta 

 Pendekatan Pembelajaran     
    Matematika Realistik Terhadap     

1   Ruswana dan Lala    Universitas Galuh  

   Kemampuan Berpikir Kreatif    

   Nailah Zamnah      

    
Matematis 

    

          

      Penggunaan Strategi     

   Alvin Vikrul Fata, Euis  Pembelajaran Peer Lesson     

2   Erlin dan Nur Eva  untuk Meningkatkan   Universitas Galuh  

   Zakiah   Kemampuan Representasi     

      Matematis Siswa     

      Kemampuan Pemahaman     

3   Anggi Fitri Anggraeni  Konsep Matematis Siswa Pada   Universitas Galuh  

      Pembelajaran Matematika     

      Aplikasi Integrasi Numerik     

      dalam Perhitungan Luas dan   
Universitas 

 

4 
  

Betty Subartini 
 

Volume Badan Kapal yang 
   

     Pasundan  

      
Berada di Bawah Permukaan 

   

          

      Air Laut     

   Desy Rismayanti, Ai  Analisis Kemampuan Penalaran     

5   Tusi Fatimah, Lala  Matematis Siswa Pada Pokok   Universitas Galuh  

   Nailah Zamnah  Bahasan Teorema Pythagoras     

6 
  

Edi Kurniadi 
 Konstruksi Aljabar Lie   Universitas  

   
Frobenius dari suatu Split Torus 

  
Pasundan 

 

         

      Kemampuan Pemahaman     

7 
  Efi Diyanti, Ida Nuraida  Konsep Matematis Siswa MTs   

Universitas Galuh 
 

  dan Ai Tusi Fatimah  pada Materi Sistem Persamaan    

        

      Linear Dua Variabel (SPLDV)     

      Optimasi Pelaksanaan     

   
Elis Hertini, Leva 

 Penjadwalan Proyek   
Universitas 

 

8    Menggunakan Metode Critical    

  
Widinovita 

   
Pasundan 

 

    Path Method dan Crashing    

          

      Program     

      Solusi Sistem Persamaan   
Universitas 

 

9   Ema Carnia  Linear dalam Aljabar    

     Pasundan  

      
Supertropical 

   

          

   Endang Rusyaman, K.  Kekonvergenan Barisan Fungsi   
Universitas 

 

10   Parmikanti, Sevira,  Solusi Persamaan Diferensial    

     Pasundan  

   
Firdaniza 

 
Fraksional Riccati 

   

        

      Peningkatan Self-Regulated     

11 
  

Erni Trisnawati 
 Learning Siswa Dengan   

Universitas Galuh 
 

   Menggunakan Strategi Inquiry    

          

      Based Learning     
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  Analisis Social Network Data  

12 Firdaniza 
Twitter tentang Banjir dan Universitas 

Longsor di Jawa Barat dengan Pasundan   

  Netlytic  

13 Isah Aisah 
Lapangan Galois GF(64) dari Universitas 

Kode Genetik Standar Pasundan   
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DAFTAR ARTIKEL PEMAKALAH 
 

SEMINAR WEB (WEBINAR)  

GALUH MATHEMATICS NATIONAL CONFERENCE (GAMMA) 2020  

HIMPUNAN MAHASISWA MATEMATIKA  

UNIVERSITAS GALUH  

SABTU, 13 JUNI 2020 

 

 NO   NAMA PEMAKALAH   JUDUL   HALAMAN 

       Implementasi Model    

    
Ade Hani, Adang 

  Pembelajaran Logan Avenue    
      

Problem Solving (LAPS) – 
   

 1 Effendi dan Angra Meta     1 – 7    
Heuristik Untuk Meningkatkan 

  

    Ruswana      

      Kemampuan Penalaran    

          

       Matematis Siswa    

    
Ade Rian, Angra Meta 

  Pendekatan Pembelajaran    
      Matematika Realistik Terhadap    

2   Ruswana dan Lala     8–16     Kemampuan Berpikir Kreatif   

    Nailah Zamnah      

      
Matematis 

   

          

       Implementasi Model    

    Adib Ilmi, Ida Nuraida   Pembelajaran Project, Activity,    

3   dan Angra Meta   Cooperative, Excersice (PACE)   17–23 

    Ruswana   Terhadap Kemampuan    

       Penalaran Matematis Siswa    

    Agung Noveryanto,   Kemampuan Pemecahan    

 4 Yoni Sunaryo dan Asep   Masalah Matematis Siswa Pada   24–28 

    Amam   Pembelajaran Matematika    

       Model Pembelajaran MURDER    

5 
  Ais Alfiana, Nur Eva   (Mood, Understand, Recall,   

29–39   Zakiah   Digest, Expand, Riview) Pada   

         

       Pembelajaran Matematika    

       Penggunaan Strategi    

    Alvin Vikrul Fata, Euis   Pembelajaran Peer Lesson    

 6 Erlin dan Nur Eva   untuk Meningkatkan   40–45 

    Zakiah   Kemampuan Representasi    

       Matematis Siswa    

    
Ami Nurwahidah dan 

  Kemampuan Koneksi    

7     Matematis Siswa Pada   46–51   Nur Eva Zakiah     

      
Pembelajaran Matematika 

   

          

    
Andriyanto, Asep Amam 

  Meningkatkan Kemampuan    

8 
    

Koneksi Matematis Siswa 
  

52–56   
dan Yoni Sunaryo 

    

      Melalui Pendekatan Realistik    

          
           

       Kemampuan Pemahaman    

9   Anggi Fitri Anggraeni   Konsep Matematis Siswa Pada   57–61 

       Pembelajaran Matematika    
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  Analisis Kesalahan Siswa SMK   

 Desi Rahmawati, Ai Teknik dan Bisnis Sepeda   

10 Tusi Fatimah dan Yoni Motor Pada Penyelesaian Word 62–74 

 Sunaryo Problem Task Berdasarkan   

  Taksonomi Solo   

 Desy Rismayanti, Ai Analisis Kemampuan Penalaran   

11 Tusi Fatimah, Lala Matematis Siswa Pada Pokok 75–80 

 Nailah Zamnah Bahasan Teorema Pythagoras   

  Peningkatan Kemampuan   

 Dian Candrasari, Lala Pemahaman Matematis Siswa   

12 Nailah Zamnah dan Melalui Model Pembelajaran 81–87 

 Angra Meta Ruswana Kooperatif Tipe Berkirim   

  Salam Dan Soal   

  Kemampuan Pemahaman   

13 
Efi Diyanti, Ida Nuraida Konsep Matematis Siswa MTs 

88–92 
dan Ai Tusi Fatimah pada Materi Sistem Persamaan    

  Linear Dua Variabel (SPLDV)   

  Penerapan Model Pembelajaran   

14 
Epi Rosmiati, Toto dan SAVI Berbantuan Geogebra 

93 – 102 
Nur Eva Zakiah dalam Pembelajaran    

  Matematika di SMP   

  Peningkatan Self-Regulated   

15 Erni Trisnawati 
Learning Siswa Dengan 

103 – 109 
Menggunakan Strategi Inquiry     

  Based Learning   

 Evi Siti Sopiah, Yoni Kemampuan Berpikir Kreatif   

16 Sunaryo dan Adang Matemasis Siswa dalam 110 – 122 

 Effendi Pelajaran Matematika   

  Algebrator Sebagai Solusi   

  untuk Melengkapi Pendekatan   

17 
Febiriani, Wahyudin dan Creative Problem Solving 

123 – 130 
Nur Eva Zakiah dalam Pembelajaran    

  Matematika pada Keterampilan   

  Abad 21   

 Firsty Hemalina Alfiani Penerapan Teknik Scaffolding   

18 Rudiana, Euis Erlin dan dalam Pembelajaran 131 – 134 

 Nur Eva Zakiah Matematika   

 Hani Hanifah, Lala Kemampuan Pemecahan   

19 Nailah Zamnah dan Yoni Masalah Matematis pada 135 – 140 

 Sunaryo Pembelajaran Matematika   

 
Hilda Yusmawati, Ida 

Penggunaan Model   
 

Pembelajaran Pairs Checks 
  

20 Nuraida dan Asep 141 – 145 
Terhadap Kemampuan  Amam   

 
Komunikasi Matematis Siswa 

  

    

  Kemampuan Berpikir Kritis   

21 I Gede Daksotama Matematis dalam Pembelajaran 146 – 151 

  Matematika   
     

ISBN 978-623-95169-0-1  xv  



 

 
Iis Yulianingsih, Adang 

Peningkatan Kemampuan   
 

Representasi Matematis melalui 
  

22 Effendi dan Lala Nailah 152 – 159 
Model Pembelajaran Kooperatif  Zamnah   

 
Tipe Match Mine 

  

    

  Penerapan Metode Gallery   

23 
Ika Rostika, Nur Eva Walk untuk Meningkatkan 

160 – 167 
Zakiah dan Asep Amam Kemampuan Pemahaman    

  Konsep Matematis   

  Kemampuan Berpikir Kritis   

24 Imas Siti Sa'adah Matematis Siswa dalam 168 – 172 

  Pembelajaran Matematika   

  Peningkatan Kemampuan   

25 Ina Mardiana 
Spasial Matematis Siswa 

173 – 177 
melalui Penggunaan Model     

  Pembelajaran Think-Pair-Share   

26 
Indra Kurnia P, Adang Kemampuan Penalaran Adaptif 

178 – 181 
Effendi dan Ida Nuraida Matematis pada Siswa    

 Ineu Susilawati, Ida Penerapan Model Kooperatif   

27 Nuraida dan Lala Nailah Type Picture and Picture dalam 182 – 187 

 Zamnah Pembelajaran Matematika   

  Model Pembelajaran Problem   

28 Lela Ahmad 
Based Learning (PBL) dengan 

188 – 191 
Media Mind Mapping dalam     

  Pembelajaran Matematika   

 Linda Herdiana, Nur Eva Kemampuan Pemahaman   

29 Zakiah dan Yoni Matematis Siswa dalam 192 – 196 

 Sunaryo Pembelajaran Matematika   

 
Lisna Nurliani, Ai Tusi 

Comic’s Mathematics Learning   
 

(CML) dalam Meningkatkan 
  

30 Fatimah dan Adang 197 – 203 
Kemampuan Literasi Matematis  

Effendi 
  

 
Siswa 

  

    

31 Mochamad Suyudi 
Menentukan Ukuran Sentralitas 

204 – 210 
dalam Jaringan Sosial     

 
Nais Nurjamilah, Angra 

Teori Model Pembelajaran   
 

Take And Give untuk 
  

32 Meta Ruswana dan Ida 211 – 217 
Meningkatkan Kemampuan  Nuraida   

 
Komunikasi Matematis Siswa 

  

    

 
Nining Nurhalimah, Nur 

Peningkatan Kemampuan   
 

Penalaran Matematis Siswa 
  

33 Eva Zakiah dan Asep 218 – 224 
Menggunakan Model  Amam   

 
Pembelajaran Osborn Parne 

  

    

  Penerapan Model Pembelajaran   

34 Nopi Sopinah Take And Give pada 225 – 228 

  Pembelajaran Matematika   

 
Nopita Sari, Lala Nailah 

Model Pembelajaran ASSURE   
 

dalam Pelajaran Matematika 
  

35 Zamnah dan Adang 229 – 240 
dan Kemampuan Pemahaman  

Effendi 
  

 
Matematis 

  

    



ISBN 978-623-95169-0-1  xvi  



 

  Pengaruh Model Pembelajaran   

 

Nurlaelasari, Lala Nailah 

Meaningful Intrucrtion Design   

36 (MID) ATerhadap Kemampuan 241 – 248 
Zamnah dan Ida Nuraida  Pemahaman Konsep Matematis   

    

  Siswa   

 
Rachmah Fathul 

Pengaruh Media Permainan   
 Monopoli Matematika   

 

Barochah, Lala Nailah 
  

37 (Monotika) terhadap 249 – 254 
Zamnah dan Angra Meta  Kemampuan Pemecahan   

 Ruswana   

 
Masalah Matematis 

  

    

  Penerapan Bentuk Geometri   

 
Raden Mohammad 

dalam Guna Proses   
 

Produktifitas dengan Teknik 
  

 

Rizky Ridwansyah, 
  

38 Desain (Engineering Design) 255 – 268 
Laela Maya Nurhayati  

Berupa Perangkat Lunak 
  

 dan Ade Herdiana   

 
Autocad Berbasis Dua Dimensi 

  

    

  (2D) dan Tiga Dimensi (3D)   

  Penerapan Model Pembelajaran   

 
Reza Nurul Fadiliyah, 

WEE (Wondering, Exploring   
 

And Explaining) untuk 
  

39 Asep Amam dan Lala 269 – 275 
Meningkatkan Kemampuan  Nailah Zamnah   

 Pemahaman Konsep Matematis   

    

  Siswa   

 
Rifka Khoerunisa, 

Efektivitas Penggunaan Model   
 

Pembelajaran Complette 
  

40 Wahyudin dan Ida 276 – 280 
Sentence dalam Pemelajaran  Nuraida   

 
Matematika 

  

    

  Penerapan Model Pembelajaran   

 Riska Rahayu, Angra Conceptual Understanding   

41 Meta Ruswana dan Yoni Procedures (CUPs) terhadap 281 – 287 

 Sunaryo Kemampuan Representasi   

  Matematis Siswa   

 Sofinatul Fikri, Nur Eva Model Guided Discovery   

42 Zakiah dan Angra Meta Learning dalam Pembelajaran 288 – 298 

 Ruswana Matematika di SMP   

 Sri Nurhayati, Nur Eva Kemampuan Pemecahan   

43 Zakiah dan Adang Masalah Matematis dalam 299 – 303 

 Effendi Pembelajaran Matematika   

 Tica Nopika, Angra Kemampuan Koneksi   

44 Meta Ruswana dan Ai Matematis Siswa dalam 304 – 309 

 Tusi Fatimah Pelajaran Matematika   

  Penggunaan Model   

  Pembelajaran Kooperatif Tipe   

 

Tiya Siti Sarah, Toto dan 

Formulate, Share, Listen,   

45 Create (FSLC) untuk 310 – 315 
Nur Eva Zakiah  Meningkatkan Kemampuan   

    

  Pemecahan Masalah   

  Matematis Siswa   



ISBN 978-623-95169-0-1  xvii  



 

  Penggunaan Model  

 Wilda Lianiati, Asep Pembelajaran Search, Solve,  

46 Amam dan Angra Meta Create, and Share terhadap 316 – 322 

 Ruswana Kemampuan Pemecahan  

  Masalah Matematis Siswa  

 
Yani Febriyani Taryono, 

Pentingnya Kemampuan  
 

Pemahaman Matematis Siswa 
 

47 Yoni Sunaryo dan 323 – 327 
dalam Pembelajaran  Adang Effendi  

 
Matematika 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ISBN 978-623-95169-0-1 xviii 



 

IMPLEMENTASI MODEL PEMBELAJARAN LOGAN AVENUE PROBLEM 

SOLVING (LAPS) – HEURISTIK UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN 

PENALARAN MATEMATIS SISWA 

 

Ade Hani
1
, Adang Effendi

2
, Angra Meta Ruswana

3
 
1,2,3

 Universitas Galuh, Jl. R. E. Martadinata No.150, 

Ciamis, Indonesia Email: adehani206@gmail.com 
 

 

Abstract  
The purpose of learning mathematics is one of them so that students have the ability 

to reason on explanations with models and facts, be able to predict answers and 

process solutions, use patterns and relationships to analyze situations or make 

analogy and generalizations. Arrange direct, indirect proof using mathematical 

induction then draw logical conclusions. Mathematical reasoning ability as a goal 

of mathematical learning because mathematical reasoning ability is very important 

for students to have, one alternative to improve students' mathematical reasoning 

abilities is the existence of a varied learning model that is the Logan Avenue 

Problem Solving (LAPS) - Heuristic learning model. This is because this learning 

model emphasizes students' thinking ability to understand problems, plan solutions, 

solve problems according to plan step two, re-examine the results obtained. 
 

Keyword: Logan Avenue Problem Solving (LAPS) - Heuristic learning mode, 

Mathematical reasoning ability 

 

Abstrak  
Tujuan pembelajaran matematika salah satunya agar peserta didik memiliki 

kemampuan penalaran pada penjelasan dengan model dan fakta, mampu 

memperkirakan jawaban dan proses solusi, menggunakan pola dan hubungan untuk 

menganalisis situasi atau membuat analogi dan generalisasi. Menyusun pembuktian 

langsung, tidak langsung, menggunakan induksi matematika kemudian menarik 

kesimpulan logis. Kemampuan penalaran matematis sebagai tujuan dari 

pembelajaran matematik karena kemampuan penalaran matematis sangat penting 

untuk dimiliki siswa, salah satu alternatif untuk meningkatkan kemampuan 

penalaran matematis siswa yaitu adanyanya model pembelajaran bervariatif yaitu 

model pembelajaran Logan Avenue Problem Solving (LAPS) – Heuristik. Hal ini 

disebabkan karena model pembelajaran ini menekankan kemampuan berpikir siswa 

untuk memahami masalah, merencanakan pemecahannya, menyelesaikan masalah 

sesuai rencana langkah kedua, memeriksa kembali hasil yang diperoleh. 
 

Kata kunci: Model pembelajaran Logan Avenue Problem Solving (LAPS) – 

Heuristik, kemampuan penalaran matematis 

 

PENDAHULUAN 
 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Undang-Undang 
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RI. No.20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1). 
 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 

tahun 2006 tentang standar isi menyebutkan tujuan pembelajaran matematika agar 

peserta didik dapat memiliki kemampuan sebagai berikut yaitu memahami konsep 

matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep atau algoritma secara luwes, akurat 

efisien, dan tepat waktu dalam pemecahan masalah, menggunakan penalaran pada pola 

dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun 

bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika, memecahkan masalah 

yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, 

menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh, mengkomunikasikan 

gagasan dan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau 

masalah, memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam mempelajari 

masalah, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. 
 

Pada National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) melalui 

pembelajaran terdapat 5 kemampuan matematis yang perlu dimiliki siswa yaitu: 

komunikasi matematis (mathematical communication), penalaran matematis 

(mathematical reasoning), pemecahan masalah matematis (mathematical problem 

solving), koneksi matematis (mathematical connection) dan pembentukan sikap positif 

terhadap matematika (positive attitudes toward mathematics) (Ridha, 2017, p. 92). 
 

Pernyataan tersebut bermakna penalaran merupakan bagian yang tidak dapat 

terpisahkan dari matematika. Siswa pada tingkat sekolah menengah harus berpandangan 

bahwa matematika harus melibatkan kegiatan memeriksa pola dan mencatat keteraturan, 

membuat dugaan tentang kemungkinan generalisasi dan mengevaluasi dugaan. 

Kemampuan penalaran matematis merupakan tahapan berpikir matematik tingkat tinggi 

yang mencakup kapasitas berpikir secara logik dan sistematik. Menurut Subanidro 

(Nurmanita & Surya, 2017) kemampuan penalaran matematis adalah kemampuan untuk 

menghubungkan antara ide-ide atau objek-objek matematika, membuat, menyelidiki dan 

mengevaluasi dugaan matematik, dan mengembangkan argumen-argumen dan bukti-

bukti matematika untuk meyakinkan diri sendiri dan orang lain bahwa dugaan yang 

dikemukakan adalah benar. Kemampuan penalaran matematis terdiri dari dua jenis yaitu 

penalaran induktif dan penalaran deduktif. 
 

Menurut Ridha (2017, p. 93) dalam artikelnya mengemukakan bahwa 

menciptakan pembelajaran yang ideal perlu adanya kerjasama antara guru dan siswa 

sehingga memunculkan pembelajaran yang baik. Guru harus mampu mengakomodir 

kemampuan siswa, sehingga dapat menciptakan suatu pembelajaran yang harmonis. 
 

Dalam upaya meningkatkan kemampuan penalaran matematis guru harus 

memperhatikan faktor-faktor yang mendukung dalam pembelajaran. Kemampuan 

penalaran matematis siswa ini meliputi beberapa hal, diantaranya: kemampuan siswa 

dalam menjawab dan mengerjakan soal, kemampuan siswa meubah soal ke dalam 

bentuk model matematika, kemampuan siswa dalam menggunakan rumus dengan tepat 

dan benar, kemampuan siswa dalam melakukan proses perhitungan dengan tepat. Oleh 

karena itu perlu diberikan model yang bervariasi untuk dijadikan salah satu alternatif 
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dalam meningkatkan kemampuan penalaran matematis siswa dalam pembelajaran di 

zaman sekarang. Salah satu model pembelajaran yang dapat meningkatkan kemarmpuan 

penalaran matematis siswa yaitu Logan Avenue Problem Solving (LAPS) - Heuristik. 
 

Mulyono (2015, p. 162) menyebutkan bahwa Heuristik merupakan rangkaian 

pertanyaan yang bersifat tuntutan dalam rangka solusi masalah. Logan Avenue Problem 

Solving (LAPS) - Heuristik merupakan model pembelajaran yang menuntun peserta 

didik dalam memecahkan masalah dengan kata tanya apa masalahnya, adakah alternatif 

pemecahannya, apakah bermanfaat, apakah solusinya dan bagaimana sebaiknya 

mengerjakannya. 
 

Adapun tujuan dalam kajian ini yaitu diharapkan model pembelajaran Logan 

Avenue Problem Solving (LAPS) – Heuristik mampu meningkatkan kemampuan 

penalaran matematis siswa. 
 

KAJIAN LITERASI  
1. Kemampuan Penalaran Matematis 

 

Menurut Gardner, et al., (Lestari & Yudhanagara, 2015, p. 82) mengungkapkan 

bahwa penalaran matematis merupakan kemampuan menganalisis, menggenerelisasi, 

mensintesis /mengintegralisasikan, memberikan alasan yang tepat dan menyelesaikan 

masalah tidak rutin. Adapun ciri-ciri penalaran menurut Nurmanita & Surya (2017) 

dalam artikelnya adalah sebagai berikut:. 
 

a. Adanya suatu pola berpikir yang disebut logika. Dalam hal ini dikatakan bahwa 

kegiatan penalaran merupakan suatu proses berpikir logis. 
 

b. Proses berpikirnya bersifat analisis. Penalaran merupakan suatu logika penalaran 

yang mengandalkan diri pada suatu analisis 
 

Kemampuan penalaran matematis merupakan tahapan berpikir matematik 

tingkat tinggi yang mencakup kapasitas berpikir secara logik dan sistematik. Menurut 

Subanidro (Nurmanita & Surya, 2017) kemampuan penalaran matematis adalah 

kemampuan untuk menghubungkan antara ide-ide atau objek-objek matematika, 

membuat, menyelidiki dan mengevaluasi dugaan matematik, dan mengembangkan 

argumen-argumen dan bukti-bukti matematika untuk meyakinkan diri sendiri dan orang 

lain bahwa dugaan yang dikemukakan adalah benar. Menurut Rochmad (Sembiring, 

2013) bahwa penalaran matematika meliputi pengumpulan bukti-bukti, membuat 

konjektur-konjektur, menetapkan generalisai-generalisasi, membangun argumen-

argumen dan menentukan. 
 

Kesimpulan logis berdasarkan ide dan hubungan-hubungannya. Menurut 

Harddjosatoto & Endang (Gustrisnasih, 2017, p.15) menjelaskan ciri-ciri penalaran 

adalah: 
 

a. Adanya suatu pola pikir yang disebut logika 
 

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kegiatan penalaran merupakan suatu 

proses berpikir logis. Berpikir logis ini diartikan sebagai berpikir menurut suatu pola 

tertentu atau menurut logika tertentu. 
 

b. Proses berpikirnya bersifat analitik 
 

Penalaran merupakan suatu kegiatan yang mengandalkan diri pada suatu 
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analitik, dalam kerangka berpikir yang dipergunakan untuk analitik tersebut adalah 

logika penalaran yang bersangkutan. 
 

Dari semua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan penalaran 

matematis merupakan suatu kegiatan, suatu proses, suatu aktivitas berpikir untuk 

menarik kesimpulan serta berusaha menghubung-hubungkan fakta-fakta yang diketahui 

dengan menganalisis, menggenerelisasi, mensintesis/mengintegralisasikan, memberikan 

alasan yang tepat dan menyelesaikan masalah tidak rutin. 
 

Adapun indikator kemampuan penalaran matematis menurut Sumarmo (Lestari 

& Yudhanagara, 2015, p. 82) adalah: 
 

a. Memberikan penjelasan dengan model, fakta, sifat-sifat, dan hubungan.  
b. Memperkirakan jawaban dan proses solusi.  
c. Menggunakan pola dan hubungan untuk menganalisis situasi atau membuat analogi 

dan generalisasi.  
d. Menyusun dan menguji kondektur.  
e. Membuat counter example (kontra contoh).  
f. Mengikuti aturan inferensi dan memeriksa validitas argumen.  
g. Menyusun argumen yang valid.  
h. Menyusun pembuktian langsung, tidak langsung, menggunakan induksi 

matematika.  
i. Menarik kesimpulan logis. 

 

Romadhina (Herdiana et al., 2017: 30) yang merujuk pada pedoman Teknis 

Peraturan Dirjen Dikdasmen Depdiknas Nomor 506/C/Kep/PP/2004, merinci indikator 

kemampuan penalaran matematis sebagai berikut: 
 

a. Mengajukan dugaan  
b. Melakukan manipulasi matematika  
c. Menarik kesimpulan, menyusun bukti, memberikan alasan atau bukti terhadap 

kebenaran solusi  
d. Menarik kesimpulan dari pertanyaan  
e. Memeriksa kesahihan suatu argumen  
f. Menemukan pola atau sifat dari gejala matematis untuk membuat generalisasi. 

 

2. Model Pembelajaran Logan Avenue Problem Solving (LAPS)-Heuristik 
 

Menurut Mulyono (2015, p.162), Heuristik adalah rangkaian pertanyaan yang 

bersifat tuntutan dalam rangka pencarian solusi masalah. Menurut nurdin (Shoimin, 

2014 p.96) menyatakan bahwa heuristik adalah penuntun berupa pertanyaan yang 

diperlukan untuk menyelesaikan suatu masalah. Heuristik berfungsi mengarahkan 

pemecahan masalah siswa untuk menemukan solusi dari masalah yang diberikan. 
 

Logan avenue elementary school mengusulkan suatu heuristik untuk 

menyelesaikan suatu masalah dalam matematika (Nurdin, 2006). Heuristik itu 

mencakup “(1) what is the problem?; (2) what are the alternatives?; (3) what are the 

advantages or disadvantages?; (4) what is the solution?; (5) how well’s it working?” 

selanjutnya heuristik itu disebut Logan Avenue Problem Solving Heuristik (LAPS- 
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Heuristik). Jadi model pembelajaran Logan Avenue Problem Solving (LAPS) - Heuristik 

adalah model pembelajaran yang dapat membimbing siswa pada pemahaman masalah, 

rencana, solusi dan pengecekan, sehingga diharapkan memberikan kemudahan bagi 

peserta didik dalam kemampuan menyelesaikan suatu masalah dengan lebih baik. 
 

Logan Avenue Problem Solving (LAPS) - Heuristik merupakan model 

pembelajaran yang menuntun peserta didik dalam memecahkan masalah dengan kata 

tanya apa masalahnya, adakah alternatif pemecahannya, apakah bermanfaat, apakah 

solusinya dan bagaimana sebaiknya mengerjakannya (Mulyono, 2015, p. 162). 
 

Jadi dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Logan Avenue Problem 

Solving (LAPS)-Heuristik merupakan model pembelajaran yang menuntun peserta 

didik dalam menyelesaikan permasalahan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan 

untuk menemukan solusi dari permasalahan. 
 

Dalam model pembelajaran LAPS-Heuristik mengikuti sintaks umum dari 

strategi pemecahan masalah polya, dimana dalam pembelajaran LAPS-Heuristik 

terdapat empat tahap (Shoimin, 2014, p.97) sebagai berikut: 
 

a. Memahami masalah (Understanding the problem), diantaranya:  
1) Apa yang diketahui ?  
2) Apa yang ditanya?  
3) Apa informasi itu sudh cukup untuk menyelesaikan masalah?  
4) Informasi tambahan apa yang dibutuhkan?  

b. Merencanakan pemecahannya (Devising a plan),diantaranya:  
1) Bagaimana pemisalan dari yang diketahui dan ditanyakan?  
2) Bagaimana langkah-langkah penyelesaiannya?  

c. Menyelesaikan masalah (Carrying out the plan) yaitu menyelesaikan masalah 

sesuai rencana langkah kedua.  
d. Memeriksa kembali hasil yang diperoleh.  

1) Apakah lagkah-langkah penyelesaian yang dilakukan sudah benar?  
2) Apakah solusi yang didapat sudah benar?  

Menurut  Shoimin  (2014,  p.  97)  adapun  kelebihan  dari  model  pembelajaran 

 

a. Dapat menimbulkan keingintahuan dan motivasi untuk bersikap kreatif.  
b. Disamping memiliki pengetahuan dan keterampilan, disyaratkan adanya 

kemampuan untuk terampil membaca dan membuat pertanyaan yang benar.  
c. Menimbulkan jawaban yang asli, baru, khas dan beraneka ragam serta dapat 

menambah pengetahuan baru.  
d. Dapat meningkatkan aplikasi dari ilmu pegetahuan yang sudah diperoleh oleh 

siswa.  
e. Mengajak siswa memiliki prosedur pemecahan masalah, mampu membuat analisis 

dan sintesis, dan dituntut untuk membuat evaluasi terhadap hasil pemecahannya.  
f. Merupakan kegiatan yang penting bagi siswa yang melibatkan dirinya, bukan hanya 

satu bidang studi tapi (bila diperlukan) banyak bidang studi.  
Menurut Shoimin (2014, p. 97-98) adapun kekurangan dari model pembelajaran 
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Logan Avenue Problem Solving (LAPS)-Heuristik yaitu: 
 

a. Manakala siswa tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa 

masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, mereka akan merasa enggan untuk 

mencoba.  
b. Keberhasilan strategi pembelajaran membutuhkan cukup waktu untuk persiapan.  
c. Tanpa pemahaman menapa berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang 

dipelajari, mereka tidak akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. 
 

PEMBAHASAN DAN HASIL 
 

Penalaran matematis merupakan kemampuan menganalisis, menggenerelisasi, 

mensintesis, memberikan alasan yang tepat dan menyelesaikan masalah tidak rutin. 

Kemampuan penalaran matematis adalah kemampuan untuk menghubungkan antara 

ide-ide atau objek-objek matematika, membuat, menyelidiki dan mengevaluasi dugaan 

matematik, dan mengembangkan argumen-argumen dan bukti- bukti matematika untuk 

meyakinkan diri sendiri dan orang lain bahwa dugaan yang dikemukakan adalah benar. 

Indikator dalam penalaran matematis menurut sumarmo adalah: (a) Memberikan 

penjelasan dengan model, fakta, sifat-sifat, dan hubungan; (b) Memperkirakan jawaban 

dan proses solusi; (c) Menggunakan pola dan hubungan untuk menganalisis situasi atau 

membuat analogi dan generalisasi; (d) Menyusun pembuktian langsung, tidak langsung, 

menggunakan induksi matematika; dan (e) Menarik kesimpulan logis. 
 

Setiap pembelajaran matematika di sekolah hendaknya dimulai dengan 

pemberian masalah kemudian mencari solusi dengan rangkaian pertanyaan. Salah satu 

model pembelajaran yang sesuai yakni model pembelajaran Logan Avenue Problen 

Solving (LAPS)-Heuristik. Model pembelajaran LAPS-Heuristik ini banyak melibatkan 

siswa, sehingga siswa dituntut aktif dalam memecahkan masalah dengan kata tanya apa 

masalahnya, adakah alternatif pemecahannya, apakah bermanfaat, apakah solusinya dan 

bagaimana sebaiknya mengerjakannya. Pada model pembelajaran Logan Avenue 

Problen Solving (LAPS)-Heuristik menekankan kemampuan berfikir untuk memahami 

masalah, merencanakan pemecahannya, menyelesaikan masalah sesuai rencana langkah 

kedua, memeriksa kembali hasil yang diperoleh. 
 

Suherman (Ridha, 2017, p. 93), mengemukakan bawa untuk memperoleh hasil 

belajar matematika yang lebih baik perlu adanya cara belajar yang membuka wawasan 

siswa. Model pembelajaran konvensional sudah tidak efektif lagi dalam pembelajaran 

karena dianggap membosankan dan monoton dalam pembelajaran, sehingga perlu 

diberikan model yang bervariasi untuk dijadikan salah satu alternatif dalam 

meningkatkan kemampuan penalaran matematis siswa dalam pembelajaran di zaman 

sekarang ini. Salah satu model pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan 

penalaran matematis siswa yaitu Logan Avenue Problem Solving (LAPS)-Heuristik. 
 

KESIMPULAN 
 

Model pembelajaran Logan Avenue Problem Solving (LAPS)-Heuristik 

merupakan model bervariasi yang dapat membantu siswa dalam meningkatkan 

kemampuan penalaran matematis dan mampu membuat siswa menjadi aktif di kelas 
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karena model pembelajaran Logan Avenue Problem Solving (LAPS)-Heuristik 

merupakan model pembelajaran yang berfokus pada siswa. 
 

REKOMENDASI 
 

Berdasarkan hasil peneliti bahwa model pembelajaran Logan Avenue Problem 

Solving (LAPS)-Heuristik yang mampu meningkatkan kemampuan penalaran matematis 

siswa, peneliti selanjutnya mampu mengembangkan penelitian serta mampu 

menerapkan model pembelajaran Logan Avenue Problem Solving (LAPS)-Heuristik 

dalam dunia pendidikan. 
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Abstract  
The ability to think of creative thinking is needed in this life. Competition in the 

world of workbecomes more intense. Meanwhile, the cooperation and flexibility in 

the face of the work isstill needed. That condition is the World Challenge at a Time 

Education requirement for theteacher to review Facing Future Generations. 

Educators need to open his awareness thateducation is not simply pass on the 

material,but to build creative abilities.The development of creative thinking abilities 

necessary done because creative thinking is one of the desired capabilities in the 

world of work. Creative thinking ability also affects the superiority of anation. The 

competitive power of a nation is determined by the creativity of human 

resources.Learning mathematics needs to be designed properly in order to 

potentially develop creative thinking skills in students. One of the learning of 

mathematics that can be applied todevelop the ability to think creatively is realistic 

mathematics education (RME). Realistic Mathematics Education or RME is oriented 

learning to everyday life experiences. Therefore,this article will discuss about 

realistic mathematics learning, and its relationship to the development of students' 

creativity. 

 
Keywords: Creative mathematic, thingking, realistic mathematics education 

 

Abstrak  
Kemampuan berpikir berpikir kreatif sangat diperlukan dalam kehidupan ini. 

Persaingan dalam dunia kerja semakin ketat. Sementara itu, kerjasama dan 

fleksibilitas dalam menghadapi pekerjaan tetap diperlukan. Kondisi tersebut 

merupakan salah satu tantangan dunia pendidikan sekaligus kewajiban para guru 

untuk menghadapi generasi selanjutnya. guru perlu membuka kesadarannya bahwa 

pendidikan bukan sekedar menyampaikan materi, melainkan untuk membangun 

kemampuan kreatif. Pengembangan kemampuan berpikir kreatif harus dilakukan 

karena berpikir kreatif merupakan salah satu kemampuan yang diperlukan di dalam 

dunia kerja. Kemampuan berpikir kreatif juga berpengaruh terhadap keunggulan 

suatu bangsa. Daya kompetitif suatu bangsa sangat ditentukan dengan kreativitas 

sumber daya manusianya. Pembelajaran matematika harus dirancang dengan baik 

agar siswa mampu mengembangkan kemampuan berpikir kreatifnya. Di antara 

pembelajaran matematika yang dapat diterapkan dalam mengembangkan 

kemampuan berpikir kreatif adalah pendidikan matematika realistik (PMR). 

Pembelajaran matematika realistik atau Realistic Mathematic Education adalah 

pembelajaran yang berorientasi pada pengalaman kehidupan sehari-hari. Oleh 

karena itu, artikel ini akan membahas tentang pembelajaran matematika realistik, 

serta hubungannya dengan pengembangan kreativitas siswa. 

 
Kata kunci: Kreatif matematis, berpikir, pendidikan matematika realistik 
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PENDAHULUAN 
 

Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam menghadapi perubahan 

teknologi dan informasi perlu terus dilakukan. Sumber daya manusia ini diharapkan 

mampu menguasai, mengembangkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Matematika merupakan ilmu yang 

universal dan berperan penting dalam disiplin ilmu lain serta mampu memajukan daya 

pikir manusia. Mata pelajaran Matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik 

agar peserta didik memiliki kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan 

kreatif, serta kemampuan bekerjasama. Salah satu karakteristik matematika adalah 

mempunyai objek yang bersifat abstrak. Sifat abstrak ini menyebabkan banyak siswa 

mengalami kesulitan dalam matematika. Dari hasil tes dan evaluasi PISA 2015 

performa siswa-siswi di Indonesia masih tergolong rendah. Berturut-turut rata-rata nilai 

pencapaian siswa-siswi Indonesia untuk sains, membaca, dan matematika berada di 

peringkat 62, 61, dan 63 dari 69 negara yang dievaluasi. Peringkat dan rata-rata nilai 

Indonesia tersebut tidak berbeda jauh dengan hasil tes dan survey PISA pada tahun 

2012 yang juga berada pada kelompok penguasaan materi yang rendah. (Izwadi, 2016). 

Hal ini menunjukkan bahwa masalah kemampuan berpikir kreatif siswa Indonesia 

dalam matematika masih di bawah rata-rata internasional. Menyikapi masalah-masalah 

yang timbul dalam pendidikan matematika, dan harapan yang ingin dicapai dalam 

pembelajaran matematika, maka diperlukan upaya yang inovatif untuk memperbaiki 

dan meningkatkan mutu pembelajaran matematika melalui perbaikan proses 

pembelajaran. Salah satu model pembelajaran matematika yang berorientasi pada 

matematisasi pengalaman sehari-hari dan menerapkan matematika dalam kehidupan 

seharihari adalah pembelajaran Matematika Realistik (RME) (Putra, 2016). 
 

METODE PENELITIAN 
 

Tulisan ini merupakan studi pustaka yang merupakan telaah dari literatur. 

Sebagaimana dikemukakan (Nazir, 2003:27) bahwa teknik pengumpulan data adalah 

dengan mengadakan studi penelahaan terhadap buku-buku literatur-literatur, catatan-

catatan, dan laporan-laporan yang berkaitan dengan masalah yang dipecahkan. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

1. Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis 
 

De Bono (2007:24) mendeskripsikan berpikir sebagai keterampilan mental yang 

memadukan kecerdasan dengan pengalaman. Hal senada diungkapkan oleh seorang 

psikologi bernama Gestalf (Nasution, 2013: 107) bahwa berpikir merupakan keaktifan 

psikis yang abstrak yang prosesnya tidak dapat kita amati dengan alat indera kita. 

Nasution (2013: 108) menambahkan bahwa berpikir divergen penting untuk mencermati 

permasalahan matematika dari segala perspektif dan mengkonstruksikan segala 

kemungkinan pemecahannya. Jadi, berpikir dapat dimaknai sebagai kemampuan mental 

dalam menggabungkan dan mengorganisasikan antara kecerdasan dengan pengalaman 

yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan berpikir sehingga dapat 

menyelesaikan permasalahan. Karena setiap manusia dalam hidupnya pasti melakukan 
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kegiatan berpikir dengan kadar kecerdasan, usia, dan kondisi yang dialami. Sementara 

itu, kreatif merupakan kompetensi tertinggi yang mestinya dimiliki oleh anak. Karena 

dengan kreatif, anak akan mudah menyesuaikan diri dengan dunia yang cepat berubah. 

Bahkan anak kreatif akan cenderung mampu memberi warna dalam kehidupannya. 
 

Terkait dengan definisi berikir kreatif, Johnson (2013: 289) mengemukakan 

bahwa berpikir kreatif adalah mencari kesempatan untuk mengubah sesuatu menjadi 

lebih baik. Pemikir kreatif melihat diri mereka tinggal di sebuah konteks, konteks 

keluarga, sekolah, kota, atau ekosistem, dan mereka mencoba untuk meperbaiki konteks 

ini. Senada dengan Johnson, menurut Haerudin (2011: 289) berpikir kreatif adalah suatu 

proses berpikir untuk menemukan sesuatu yang bisa mengubah atau memperbaiki 

kondisi apapun sehingga menjadi lebih baik. Sehingga pendapat tersebut mengandung 

arti bahwa manfaat dari berpikir kreatif adalah mengubah kondisi seseorang dari yang 

kurang baik menuju ke arah yang lebih baik. Berpikir kreatif adalah sesuatu yang sangat 

penting bagi siswa. Seperti yang telah disampaikan oleh As‟ari (Mulyana et al, 2015) 

yang menyatakan bahwa terdapat 4 kemampuan yang harus dikuasai siswa agar mereka 

bisa bertahan hidup atau bahkan mewarnai kehidupan. Empat kemampuan tersebut 

adalah (1) berpikir kritis, (2) berpikir kreatif, (3) bekerja sama, dan (4) komunikasi. 

Berpikir kreatif adalah salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa. 

Sementara itu, Munandar (2012: 19) menambahkan bahwa berpikir kreatif bermakna 

mengembangkan talenta yang dimiliki, belajar menggunakan kemampuan diri sendiri 

secara optimal, menjajaki gagasan baru, tempat-tempat baru, aktivitas-aktivitas baru, 

meningkatkan kepekaan terhadap masalah lingkungan, masalah orang lain, dan masalah 

kemanusiaan. 
 

Berpikir kreatif memberikan manfaat pada kehidupan seseorang seperti 

menambah pengetahuan baru dan menciptakan solusi untuk memecahkan masalah, 

sebagaimana yang diutarakan oleh Johnson (2013: 28) manfaat berpikir kreatif sangat 

luas, tak terbatas dan tidak dapat dibatasi sehingga mampu menemukan hal-hal yang 

baru atau ide/konsep yang terbarukan. Seseorang yang selalu berpikir kreatif akan 

berdampak pada pribadi orang tersebut dalam merencanakan dan memutuskan suatu 

tindakan dan pribadi yang kreatif biasanya lebih terorganisasi dalam tindakan. Rencana 

inovatif serta produk orisinil mereka telah dipikirkan dengan matang terlebih dahulu 

dengan mempertimbangkan masalah yang mungkin timbul dan implikasinya, maka 

dengan berpikir kreatif, suatu rencana dapat dijalankan dengan baik dan hati-hati mulai 

dari tahap perencanaan sampai pelaksanaannya. Berpikir kreatif adalah sebuah 

kebiasaan dari pikiran yang dilatih dengan memperhatikan intuisi, menghidupkan 

imajinasi, mengungkapkan kemungkinan-kemungkinan baru, membuka sudut pandang 

yang menakjubkan, dan membangkitkan ide-ide yang tidak terduga (Johnson, 2006: 

214). Menurut Munandar (2012: 6) kreativitas atau daya cipta memungkinkan 

penemuan-penemuan baru pada bidang ilmu dan teknologi, serta semua bidang usaha 

manusia lainnya. Sehingga kreativitas sangat penting dimiliki oleh setiap anak karena 

potensi kreatif akan selalu diperlukan oleh lingkungan yang terus berubah dan 

kompetitif. 
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Berpikir kreatif di sini mengarah kepada kemampuan matematika, prosedural 

dalam memecahkan masalah, dan segala sesuatu tentang matematika. Sebagaimana 

yang dikatakatan oleh Kartini (2011: 145) bahwa kreativitas dalam matematika lebih 

ditekankan pada prosesnya, yakni proses berpikir kreatif. Dengan dasar itu, 

pembelajaran matematika harus dikemas menjadi proses mengkontruksi bukan 

menerima pengetahuan. Menurut Labinowicz dalam proses pembelajaran matematika 

sangat diharapkan siswa membangun sendiri pengetahuan mereka melalui keterlibatan 

aktif dalam proses belajar mengajar (Noor, 2009:101). Pembelajaran matematika 

realistik merupakan salah satu pembelajaran yang didasari oleh pandangan 

kontruktivisme. Pembelajaran matematika realistik atau Realistic Mathematic 

Education adalah pembelajaran yang berorientasi pada pengalaman kehidupan sehari-

hari. Oleh karena itu, artikel ini akan membahas tentang pembelajaran matematika 

realistik, serta hubungannya dengan pengembangan kreativitas siswa. 
 

2. Pendekatan Pembelajaran Matematika Realistik 
 

Pembelajaran merupakan istilah lain dari mengajar. Seperti yang disampaikan 

oleh Sanjaya (2009 : 215) “bahwa dalam kegiatan pembelajaran siswa harus dijadikan 

sebagai fokus dari kegiatan pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk membentuk watak, 

peradaban, dan meningkatkan mutu kehidupan peserta didik”. Sedangkan pembelajaran 

matematika realistik atau Realistic Mathematics Education (RME) merupakan sebuah 

pendekatan pembelajaran matematika yang dikembangkan Freudenthal di Belanda. 

Model Realistic Mathematics Education (RME) lebih menuntut siswa untuk mampu 

mengkontruksi pengetahuan dengan kemampuannya sendiri melalui aktivitas-aktivitas 

yang dikerjakannya dalam kegiatan belajar mengajar. Konsep utama pembelajaran 

dengan menggunakan model pembelajaran RME adalah siswa perlu diberi kesempatan 

untuk menemukan kembali (reinvention) konsep dasar matematika dengan bimbingan 

orang dewasa. Prinsip menemukan kembali maksudnya siswa diberikan kesempatan 

untuk mendapatkan konsep matematika dengan cara menyelesaikan berbagai masalah 

kontekstual yang diberikan pada awal pembelajaran. Berdasarkan masalah kontekstual, 

siswa membentuk model dari (model of) situasi masalah lalu menyusun model 

matematika untuk (model for) menyelesaikan hingga mendapatkan pengetahuan formal 

matematika (Gravemeijer, 1994: 100). Sementara itu, Zulkardi (Diba, 2009: 22) 

menambahkan bahwa pembelajaran matematika realistik dikelas berorientasi pada 

karakteristik-karakteristik Realistic Mathematics Education (RME), sehingga siswa 

mempunyai peluang untuk menemukan kembali konsep-konsep matematika atau 

pengetahuan matematika formal yang ada. Kemudian, siswa diberi kesempatan 

mengaplikasikan konsep-konsep matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari 

atau masalah dalam bidang lain. 
 

Pembelajaran matematika realistik pada dasarnya merupakan pemanfaatan 

realitas dan lingkungan yang dipahami peserta didik untuk memperlancar proses 

pembelajaran matematika, sehingga mampu mencapai tujuan pendidikan matematika 

secara lebih baik dari pada yang terdahulu. Yang dimaksud dengan realita adalah hal-

hal yang nyata atau konkret yang dapat diamati oleh kasat mata atau dipahami peserta 
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didik lewat membayangkan, sedangkan yang dimaksud dengan lingkungan yaitu tempat 

peserta didik berada baik lingkungan sekolah, keluarga maupun masyarakat yang bisa 

dipahami peserta didik. Lingkungan dalam hal ini bermakna kehidupan sehari-hari. 

Proses pembelajaran matematika realistik menggunakan masalah kontekstual sebagai 

titik awal dalam belajar matematika. Siswa diberi kesempatan untuk mengorganisasi 

masalah dan berusaha mengidentifikasi aspek matematika yang ada pada masalah 

tersebut. Gravemeijer (1994: 91) mengutarakan tiga prinsip kunci pembelajaran 

matematika realistik, yaitu guided reinvention (menemukan kembali)/progressive 

mathematizing (matematisasi progresif), didactical phenomenology (fenomena didaktik) 

dan self developed models (mengembangkan model sendiri). 
 

a. Menemukan kembali (Guided reinvention)  
Siswa harus diberi kesempatan untuk mendapatkan sendiri konsep, definisi, 

teorema atau cara penyelesaian melalui pemberian masalah kontekstual dengan 

berbagai macam cara.  
b. Fenomena didaktik (Didactical phenomenology)  

Untuk memperkenalkan pokok-pokok pembahasan matematika pada siswa, guru 

harus menekankan pada masalah kontekstual, yaitu masalah-masalah yang 

bersumber dari dunia nyata atau masalah yang dapat dibayangkan siswa.  
c. Mengembangkan model sendiri (Self developed models) Saat mengerjakan masalah 

kontekstual siswa mengeksplorasi model dengan cara mereka sendiri. 
 

Menurut Gravemeijer (Arrifadah, 2004: 14) dijelaskan bahwa dari ketiga prinsip 

di atas, dioperasionalkan ke dalam lima karakteristik dasar dari pembelajaran 

matematika realistik, yaitu: 
 

a. Menggunakan masalah kontekstual. Proses pembelajaran menggunakan PMR selalu 

berawal dari masalah kontekstual, tidak dimulai dari sistem formal. Masalah 

kontekstual yang digunakan adalah masalah sederhana yang dikenal oleh siswa dan 

sering terjadi dalam kehidupan siswa. Masalah kontekstual dapat didapatkan dari 

kehidupan sehari-hari atau sesuatu yang dapat dibayangkan oleh siswa. 
 

b. Menggunakan model. Penggunaan model, skema, diagram, simbol dan sebagainya 

adalah jembatan bagi siswa dari situasi nyata menuju abstrak. Siswa diharapkan 

menemukan model sendiri.  
c. Menggunakan kontribusi siswa. Dalam menyelesaikan masalah, siswa mempunyai 

kesempatan untuk menemukan cara pemecahan masalah dengan atau tanpa bantuan 

guru. Proses ini menunjukkan bahwa pemecahan masalah merupakan hasil 

konstruksi dan produksi siswa sendiri. Dengan kata lain, dalam PMR kontribusi 

siswa sangat diperhatikan. 
 

d. Terdapat interaksi. Proses mengkonstruksi dan memproduksi pemecahan masalah 

tentu tidak dapat dilakukan sendiri. Untuk itu perlu interaksi yang baik antar siswa 

dengan guru, juga siswa dengan siswa.  
e. Adanya keterkaitan diantara bagian dari materi pelajaran. Struktur dan konsep 

matematika saling berkesinambungan, oleh karena itu keterkaitan antar topik harus 

digali untuk mendukung pembelajaran yang lebih bermakna. 
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Holisin (2007:47) menjabarkan langkah-langkah dalam pembelajaran 

matematika realistik sebagai berikut: 
 

a. Memahami masalah kontekstual. Pada langkah ini siswa diberi masalah kontekstual 

dan siswa diminta untuk memahami masalah kontekstual yang diberikan.  
b. Menjelaskan masalah kontekstual. Pada langkah ini, guru menerangkan situasi dan 

kondisi masalah dengan menyampaikan petunjuk atau saran seperlunya terhadap 

bagian tertentu yang belum dipahami siswa.  
c. Menyelesaikan masalah kontekstual. Selesai memahami masalah, siswa 

menyelesaikan masalah kontekstual secara individual dengan cara mereka sendiri, 

dan menggunakan perlengkapan yang sudah mereka pilih sendiri. Sementara itu 

guru memotivasi siswa agar siswa bersemangat untuk memecahkan masalah 

kontekstual dengan cara mereka sendiri.  
d. Membandingkan dan mendiskusikan jawaban. 

 

Seperti pendekatan pembelajaran lainnya, pembelajaran matematika realistik 

mempunyai kelebihan dan kelemahan. Menurut Suwarsono (Ningsih, 2014: 83-84) 

kelebihan Realistic Mathematics Education (RME) atau Pembelajaran Matematika 

Realistik (PMR) adalah sebagai berikut: 
 

a. RME memberikan penafsiran yang jelas dan operasional kepada siswa tentang 

keterkaitan antara matematika dengan kehidupan sehari-hari dan tentang manfaat 

matematika pada umumnya kepada manusia. 
 

b. RME memberikan pengertian yang jelas dan operasional kepada siswa bahwa 

matematika ialah suatu bidang kajian yang dapat dibangun dan dikembangkan 

sendiri oleh siswa dan oleh setiap orang “biasa” yang lain, tidak hanya oleh mereka 

yang disebut ahli dalam bidang tersebut. 
 

c. RME memberikan pengertian yang jelas dan operasional kepada siswa bahwa cara 

menyelesaikan suatu soal atau masalah tidak harus tunggal, dan tidak harus sama 

antara orang satu dengan yang lainnya.  
d. RME memberikan pengertian yang jelas dan operasional kepada siswa bahwa 

dalam mandalami matematika, proses pembelajaran adalah suatu yang utama dan 

untuk mempelajari matematika orang harus menempuh sendiri proses itu dan 

berusaha untuk menemukan sendiri konsep-konsep dan materi-materi matematika 

yang lain dengan bimbingan pihak lain yang sudah tahu (guru). Tanpa kemauan 

untuk menjalani sendiri proses tersebut, pembelajaran yang bermakna tidak akan 

terjadi. 
 

e. RME memadukan kelebihan-kelebihan dari berbagai macam pendekatan 

pembelajaran lain yang juga dianggap “unggul”.  
f. RME bersifat lengkap (menyeluruh), mendetail dan operasional. Proses 

pembelajaran pokok-pokok matematika dilakukan secara menyeluruh, terperinci 

dan operasional mulai dari pengembangan kurikulum, pengembangan didaktiknya 

di kelas, yang bukan hanya secara makro tapi juga secara mikro beserta proses 

evaluasinya.  
Selain  kelebihan-kelebihan  seperti  yang  dijelaskan  di  atas,  terdapat  juga 
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kelemahan-kelemahan Realistic Mathematics Education (RME) yang oleh Suwarsono 

(Ningsih, 2014: 84-85) adalah sebagai berikut: 
 

a. Pemahaman tentang RME dan pengimplementasian RME membutuhkan 

paradigma, yaitu perubahan pandangan yang sangat mendasar mengenai berbagai 

hal, misalnya seperti siswa, guru, peranan sosial, peranan kontek, peranan alat 

peraga, pengertian belajar dan lain-lain. Perubahan paradigma ini mudah diucapkan 

namun sulit untuk dipraktekkan karena paradigma lama sudah begitu kuat dan lama 

mengakar. 
 

b. Pencarian soal-soal yang kontekstual, yang memenuhi persyaratan seperti yang 

dituntut oleh RME tidak selalu mudah untuk setiap pokok bahasan matematika 

yang harus dipelajari siswa, terlebih karena soal tersebut masing-masing harus 

mampu dipecahkan dan diselesaikan dengan beragam cara. 
 

c. Upaya menstimulasi siswa agar mampu menemukan cara untuk menyelesaikan tiap 

soal juga menjadi tantangan tersendiri.  
d. Proses pengembangan kemampuan berpikir siswa yang diawali dengan soal-soal 

kontekstual, proses matematisasi horizontal dan proses matematisasi vertikal juga 

bukan merupakan sesuatu yang biasa karena proses dan mekanisme berpikir siswa 

harus diikuti dengan saksama agar guru bisa membantu siswa dalam mendapatkan 

kembali konsep-konsep matematika tertentu.  
e. Pemilihan alat peraga harus cermat agar alat peraga yang dipilih bisa membantu 

proses berpikir siswa sesuai dengan ketentuan RME.  
f. Penilaian (assesment) dalam RME lebih rumit daripada pembelajaran konvensional.  
g. Kepadatan materi pembelajaran dalam kurikulum perlu dikurangi secara 

substansial, agar proses pembelajaran siswa bisa berjalan sesuai dengan prinsip-

prinsip RME. 
 

KESIMPULAN 
 

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat diambil beberapa simpulan bahwa 

masalah kemampuan berpikir kreatif matematis siswa Indonesia masih rendah. Untuk 

menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam pendidikan matematika, dan 

harapan yang ingin dicapai dalam pembelajaran matematika, maka diperlukan suatu 

cara yang inovatif untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran 

matematika melalui perbaikan proses pembelajaran. Di antara model pembelajaran 

matematika yang mengacu pada pengalaman sehari-hari dan menggunakan matematika 

dalam kehidupan sehari-hari adalah pembelajaran Matematika Realistik (RME). 
 

Pembelajaran Matematika Realistik adalah suatu pembelajaran yang menempatkan 

realitas dan pengalaman peserta didik sebagai titik awal pembelajaran dimana peserta didik 

diberi kesempatan untuk mengkonstruksi sendiri pengetahuan matematika formalnya 

melalui masalah-masalah realitas yang ada. Dengan pendekatan ini peserta didik tidak 

hanya mudah menguasai konsep dan materi pelajaran saja, namun juga tidak mudah lupa 

dengan apa yang telah dipelajarinya tersebut. Apabila dilihat dari langkah-langkah dalam 

proses belajar mengajar matematika realistik yang telah dibahas, pembelajaran matematika 

realistik sangat tepat untuk diterapkan dalam mengajarkan 
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proses pembelajaran. Sehingga, diharapkan mampu meningkatkan kemampuan berpikir 

kreatif yang akhirnya bermuara pada meningkatnya hasil belajar peserta didik. 
 

REKOMENDASI  
Berdasarkan hasil kajian, ada beberapa rekomendasi diantaranya sebagai berikut: 

 

1. Untuk mengatasi kegaduhan dan kebingungan siswa saat dimulainya pembelajaran, 

bisa dengan melakukan simulasi dari pendekatan pembelajaran matematika realistik 

dengan memberikan gambaran singkat mengenai tahapan PMR.  
2. Bagi peneliti yang lain yang akan menerapkan PMR, agar dapat mengalokasikan 

waktu secara tepat, agar setiap langkah-langkahnya dapat terlaksana dengan baik. 
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Abstract  
Reasoning is the main and continuous tool used when trying to understand 

mathematics or to solve problems in mathematics, so the mathematical reasoning 

ability is very important possessed by students to understand mathematical 

material. One effort to improve students' mathematical reasoning abilities is the 

PACE learning model (Project, Activity, Cooperative Learning, Excersice). The 

PACE model is a learning model that requires students to be more creative and 

active because in this model students are required to make projects and then 

activities where students are introduced to new information or concepts through 

Student Worksheets (LKS) and discussed with group friends through cooperative 

learning after it is given an exercise to strengthen the concepts that have been 

constructed at the activity and cooperative learning stages in the form of problem 

solving. Students are also expected to be able to present the project, so that in that 

phase students are expected to be able to practice their mathematical reasoning 

abilities in their project work. 
 

Keywords: Mathematical reasoning ability, PACE learning model. 

 

Abstrak  
Penalaran adalah alat utama yang terus menerus digunakan ketika mencoba untuk 

memahami matematika atau untuk memecahkan masalah dalam matematika, 

sehingga kemampuan penalaran matematis ini sangat penting dimiliki oleh siswa 

untuk memahami materi matematika. Salah satu upaya untuk meningkatkan 

kemampuan penalaran matematis siswa yaitu model pembelajaran PACE (Project, 

Activity, Cooperative Learning, Excersice). Model PACE merupakan model 

pembelajaran yang menuntut siswa lebih kreatif dan aktif karena pada model ini 

siswa dituntut untuk membuat proyek lalu aktivitas dimana siswa dikenalkan 

terhadap informasi atau konsep-konsep yang baru melalui Lembar Kerja Siswa 

(LKS) dan didiskusikan bersama teman sekelompoknya melalui pembelajaran 

kooperatif setelah itu diberikan latihan untuk memperkuat konsep-konsep yang 

telah dikonstruksi pada tahap aktivitas dan pembelajaran kooperatif dalam bentuk 

penyelesaian soal-soal yang diharapkan siswa juga dapat mempresentasikan 

proyeknya tersebut, sehingga pada fase itu siswa diharapkan dapat melatih 

kemampuan penalaran matematisnya dalam pengerjaan proyeknya. 
 

Kata kunci: Kemampuan penalaran matematis, model pembelajaran PACE. 

 

PENDAHULUAN  
Berdasarkan  UU  Sisdiknas  Nomor  20/2003  (Mulyono,  2015,  p.199)  bahwa 

 
Pendidikan  Nasional adalah  pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan  Undang- 

 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai 
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agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan 

zaman. Sistem pendidikan Indonesia diarahkan pada tercapainya cita-cita pendidikan 

yang ideal dalam rangka mewujudkan peradaban bangsa Indonesia yang bermartabat. 

Pendidikan nasional bertujuan membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak dan berbudi mulia, sehat, berilmu, cakap, serta 

menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan 

masyarakat dan tanah air. 
 

Kemajuan suatu bangsa didukung oleh sumber daya manusianya, sehingga 

kualitas pendidikannya harus terus ditingkatkan. Adapun, Salah satu cara yang dapat 

dilakukan yaitu dengan meningkatkan kualitas pembelajaran matematika baik dari 

faktor siswa maupun guru. Matematika merupakan ilmu pengetahuan yang memiliki 

peran sangat penting dalam proses kehidupan manusia dan sumber dari segala cabang 

ilmu-ilmu lain. 
 

Menurut National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) tahun 2000 

dalam belajar matematika siswa dituntut untuk memiliki kemampuan: (1) Komunikasi 

matematis; (2) Penalaran matematis; (3) Pemecahan masalah matematis; (4) Koneksi 

matematis; dan (5) Representasi matematis. Penalaran adalah alat utama dan terus 

menerus yang digunakan ketika mencoba untuk memahami matematika atau untuk 

memecahkan masalah dalam matematika. Karena dalam penalaran, seseorang berusaha 

mengaitkan fakta, konsep, atau prinsip satu dengan yang lain; mencari pola muncul dan 

membuat upaya untuk menggeneralisasi atau kesimpulan logis, dan membuat dugaan 

dan sekaligus pembuktiannya. Ayal (2016) berpendapat bahwa materi matematika dan 

penalaran matematis adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, yaitu materi yang 

dipahami melalui penalaran matematis, dan penalaran dipahami dan dipraktekkan 

melalui pembelajaran matematika, sehingga penalaran ini sangat penting dimiliki siswa 

dalam pembelajaran matematika. 
 

Salah satu alternatif untuk meningkatkan pemahaman dan penguasaan materi 

serta prestasi belajar siswa adalah pemilihan model pembelajaran. Model pembelajaran 

yang dipilih pada penelitian ini yaitu PACE (Project, Activity, Cooperative, Excersice). 

PACE merupakan singkatan dari Proyek (Project), Aktivitas (Activity), Pembelajaran 

kooperatif (Cooperative Learning) dan Latihan (Exercise). Menurut Lee (1999), proyek 

merupakan komponen penting dari Model PACE. Proyek dapat dilakukan dalam bentuk 

kelompok. Siswa dapat memilih sendiri permasalahan yang dianggap menarik. Mereka 

diminta untuk mencari solusi dari permasalahan yang dipilihnya, baik yang berasal dari 

kejadian dalam kehidupan nyata ataupun dari sumber lainyang berkaitan dengan topik. 

Lalu ada juga aktivitas dalam Model PACE bertujuan untuk memperkenalkan siswa 

terhadap informasi atau konsep-konsep yang baru. Pembelajaran kooperatif dalam 

model PACE yang dilaksanakan di kelas. Pada tahap ini, siswa bekerja di dalam 

kelompok dan harus mendiskusikan solusi dari permasalahan tersebut. Sementara itu, 

latihan dalam Model PACE bertujuan untuk memperkuat konsep-konsep yang telah 

dikonstruksi pada tahap aktivitas dan pembelajaran kooperatif dalam bentuk 

penyelesaian soal-soal. 
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Jadi, dalam pembelajaran PACE siswa dituntut untuk lebih aktif dalam mencari 

solusi dalam setiap permasalahan matematika. Dalam mencari solusi tentunya siswa 

tidak dilepas begitu saja oleh guru akan tetapi guru juga ikut membantu siswa dengan 

kata lain guru disana sebagai fasilitator, guru menuntun siswanya, sehingga diharapkan 

tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai harapan guru. 
 

Pada penelitian ini permasalahan yang akan dikaji adalah “Apakah terdapat 

perbedaan peningkatan kemampuan penalaran matematis siswa yang memperoleh 

pembelajaran dengan model Project, Activity, Cooperative, Excersice (PACE) dengan 

siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional?”. 
 

Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui Apakah terdapat perbedaan 

peningkatan kemampuan penalaran matematis siswa yang memperoleh pembelajaran 

dengan Model Project, Activity, Cooperative, Excersice (PACE) dengan siswa yang 

memperoleh pembelajaran konvensional?”. 
 

Manfaat dari penelitian adalah, sebagai berikut: (1) Secara teoritis hasil 

penelitian ini di harapkan mampu memberikan pengetahuan dalam pembelajaran 

matematika, terutama terhadap peningkatan hasil belajar matematika siswa. Serta secara 

khusus penelitian ini memberikan kontribusi pada model pembelajaran matematika 

yang berupa pergeseran dari pembelajaran yang tidak hanya mementingkan hasil 

menuju pembelajaran tetapi juga mementingkan prosesnya, (2) Memberi masukan 

kepada pengajar dalam menentukan model mengajar yang tepat, yang dapat menjadi 

alternatif lain dalam mata pelajaran matematika, (3) Memberi sumbangan informasi 

untuk meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah Menengah, (4) Memberi masukan 

kepada siswa untuk meningkatkan kreativitas belajarnya, megoptimalkan kemampuan 

berfikir positif dalam mengembangkan diri di tengah-tengah lingkungan dalam meraih 

keberhasilan belajar serta menumbuhkan rasa percaya diri. 
 

1. Kemampuan Penalaran Matematis 
 

Baroody (Bernard, 2015) mengatakan bahwa penalaran adalah alat yang penting 

untuk matematika dan kehidupan sehari-hari. Jadi dapat disimpulkan siswa dalam 

mempelajari matematika sangat perlu daya nalar untuk menemukan gagasan sehingga 

siswa dapat memahami konsep dasar matematika yang benar. Penalaran adalah 

pemikiran yang diangkat untuk menghasilkan pernyataan dan mencapai kesimpulan 

pada pemecahan masalah yang tidak selalu didasarkan pada logika formal sehingga 

tidak terbatas pada bukti. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

penalaran merupakan suatu kegiatan, suatu proses, suatu kegiatan berpikir untuk 

menarik kesimpulan atau membuat suatu pernyataan baru yang benar dan berdasarkan 

pada pernyataan yang kebenarannya sudah dibuktikan atau sudah diasumsikan 

sebelumnya. 
 

Menurut Sumarmo (Rosita, 2016) penalaran digolongkan dalam dua jenis yaitu 

penalaran induktif yang berarti penarikan kesimpulan yang bersifat umum atau khusus 

berdasarkan data yang teramati, dimana nilai kebenaran dalam penalaran induktif dapat 

bersifat benar atau salah, dan penalaran deduktif yang berarti penarikan kesimpulan 

berdasarkan aturan yang disepakati, dimana nilai kebenaran dalam penalaran deduktif 
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mutlak benar atau salah dan tidak kedua-duanya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa 

penalaran induktif nilai kebenarannya bersifat benar atau salah, sedangkan penalaran 

deduktif nilai kebenarannya mutlak benar atau salah dan tidak kedua-duanya. 
 

Penalaran adalah proses atau kegiatan berpikir yang berusaha menghubungkan 

fakta-fakta yang diketahui menuju kepada pernyataan baru atau kesimpulan (Shadiq, 

2009: 9). Jadi kemampuan penalaran adalah kemampuan siswa dalam menghubungkan 

fakta-fakta sehingga menjadi rumusan yang baru yang disebut dengan kesimpulan. 
 

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kemampuan penalaran 

matematis adalah kesanggupan, kecakapan, keahlian, atau kepandaian siswa dalam 

proses berpikir matematika untuk menarik kesimpulan atau membuat pernyataan. 
 

Indikator dari kemampuan penalaran yang dijelaskan dalam teknis Peraturan 

Dirjen Dikdasmen Depdiknas nomor 506/C/Kep/PP/2004, diuraikan bahwa indikator 

siswa memiliki kemampuan penalaran adalah mampu: (Yulia, 2012, p.14) (1) 

mengajukan dugaan, (2) Melakukan manipulasi matematika, (3) Menarik kesimpulan, 

menyusun bukti, memberikan alasan atau bukti terhadap kebenaran solusi, (4) menarik 

kesimpulan dari pernyataan, (5) memeriksa kesahihan suatu pendapat, (6) menemukan 

pola atau sifat dari gejala matematis untuk membuat generalisasi. 
 

Berikut ini adalah salah satu contoh soal yang mengukur indikator penalaran 

matematis. 
 

a. Menarik kesimpulan dari pernyataan.  
Contoh soal : Sebuah bangun memiliki 8 titik sudut dan 12 rusuk yang sama panjang. 

Menurutmu bangun apakah yang dimaksud?  
b. Mengaplikasikan konsep atau algoritma dalam pemecahan masalah.  

Contoh soal : Agus memiliki sebuah akuarium berbentuk balok dengan ukuran 10dm 

x 5dm x 10dm. Jika Agus mengisi akuarium tersebut dengan 250 liter air, maka 
 

tinggi air dalam akuarium tersebut adalah ½ dari tinggi akuarium. Periksa kembali 

apakah benar tinggi air dalam akuarium tersebut adalah ½ dari tinggi akuarium! 
 

2. Model Pembelajaran PACE 
 

Model PACE merupakan salah satu model yang menganut teori belajar 

konstruktivisme yang dikembangkan oleh Lee (1999) untuk pembelajaran statistika 

hanya saja pada penelitian ini model PACE dilakukan untuk pembelajaran Bangun 

Ruang Sisi Datar. PACE merupakan singkatan dari Proyek (Project), Aktivitas 

(Activity), Pembelajaran kooperatif (Cooperative Learning) dan Latihan (Exercise). 

Menurut Raharjo (2017), model PACE didasarkan pada prinsip-prinsip: (1) 

mengutamakan pengkonstruksian pengetahuan sendiri melalui bimbingan, (2) praktik 

dan umpan balik merupakan unsur penting dalam mempertahankan konsep-konsep 

baru, serta (3) mengutamakan pembelajaran aktif dalam memecahkan suatu masalah. 
 

Proyek merupakan bagian penting dari Model PACE. Laviatan (Suryana, 2013) 

mengatakan bahwa proyek merupakan bentuk pembelajaran inovatif yang menekankan 

pada kegiatan kompleks dengan tujuan pemecahan masalah yang berdasarkan pada 

kegiatan inkuiri. Proyek dilakukan dalam bentuk kelompok. Mereka dapat memilih 

sendiri topik yang dianggap menarik. Mereka diminta untuk mencari 
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solusi/penyelesaian dari permasalahan yang dipilihnya, baik yang berasal dari kejadian 

dalam kehidupan nyata ataupun dari sumber lain berkaitan dengan topik. Mereka 

diharuskan membuat laporan dari proyek yang dikerjakan. 
 

Aktivitas dalam Model PACE bertujuan untuk mengenalkan siswa terhadap 

informasi atau konsep-konsep yang baru. Hal ini dilakukan dengan memberikan tugas 

dalam bentuk Lembar Kerja Siswa (LKS) untuk mempelajari materi. LKS didesain 

untuk mengungkap kemampuan penalaran matematis siswa. Adapun peranannya 

sebagai panduan siswa dalam mempelajari materi dan mengerjakan soal-soal. Melalui 

LKS, siswa diberikan kesempatan untuk menemukan sendiri konsep yang akan 

dipelajari. 
 

Pembelajaran kooperatif dalam Model PACE dilaksanakan di kelas. Pada 

pembelajaran tersebut, siswa bekerja di dalam kelompok dan harus mendiskusikan 

solusi dari permasalahan dalam LKS. Melalui LKS, siswa berkesempatan untuk 

mengemukakan temuan-temuan yang diperoleh pada saat diskusi. Selama diskusi, 

terjadi pertukaran informasi yang saling melengkapi sehingga siswa mempunyai 

pemahaman yang benar terhadap suatu konsep. Latihan dalam Model PACE bertujuan 

untuk memperkuat konsep-konsep yang telah dikonstruksi pada tahap aktivitas dan 

pembelajaran kooperatif dalam bentuk penyelesaian soal-soal. Latihan ini diberikan 

kepada siswa berupa tugas tambahan agar penguasaan terhadap materi lebih baik lagi. 

Tahap latihan berkaitan dengan refleksi seperti dalam Polya pada langkah ke-4 nya, 

yaitu memeriksa kembali hasil dan proses (Polya, 1981:16) 
 

Berdasarkan penjelasan di atas, Model PACE dalam materi geometri dapat 

dimaknai sebagai salah satu model pembelajaran berlandaskan konstruktivisme yang 

memiliki tahap/fase: Project, Activity, Cooperative Learning, dan Exercise dengan 

menggunakan Lembar Kerja Siswa (LKS) dalam proses pembelajarannya. Menurut 

Rahman (2018) embelajaran PACE dikembangkan untuk memberikan satu cara untuk 

membuat kelas sebagai suatu komunitas belajar yang saling menghargai terhadap 

kemampuan masing-masing siswa. Penerapan Model PACE dalam meningkatkan 

kemampuan penalaran matematis siswa terlihat dari langkah-langkah pembelajarannya. 
 

METODE PENELITIAN 
 

Pada penelitian ini terdapat 2 kelas, yaitu kelas pertama merupakan kelompok 

eksperimen pada kelompok ini akan diberikan perlakuan model pembelajaran Project, 

Activity, Cooperative, Excercise (PACE) dan kelas kedua merupakan kelas kontrol, 

pada kelas ini akan diberikan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

konvensional. Kedua kelas tersebut sebelum diberikan perlakuan akan diberikan pretest 

dan setelah diberikan perlakuan akan diberikan posttest. 
 

PEMBAHASAN 
 

Menurut O'Daffer & Thornquist (Napitupulu, 2017: 167) penalaran adalah alat 

utama dan terus menerus yang digunakan ketika mencoba untuk memahami matematika 

atau untuk memecahkan masalah dalam matematika. Karena dalam penalaran, 

seseorang berusaha mengaitkan fakta, konsep, atau prinsip satu dengan yang lain; 
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mencari pola muncul dan membuat upaya untuk menggeneralisasi atau kesimpulan 

logis, dan membuat dugaan dan sekaligus pembuktiannya. Namun untuk melakukan hal 

itu sangatlah sulit dilakukan untuk pengajar. Menciptakan suasana belajar dimana siswa 

dituntut untuk dapat mengaitkan permasalahan di kehidupan dengan masalah 

matematika tidaklah mudah perlu persiapan yang matang agar siswa dapat mengikuti 

kegiatan pembelajaran sehingga sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengajar, 

ditambah lagi materi matematika yang bersifat abstrak yang membuat siswa sulit untuk 

mencari permasalahan dikehidupan sehari-hari dengan masalah matematika. 
 

Berdasarkan penjabaran diatas, maka perlu dipilihnya model pembelajaran 

inovatif yang dapat memfasilitasi dan mengembangkan kemampuan penalaran 

matematis siswa pada proses pembelajaran. Model pembelajaran yang dapat dirujuk 

menjadi alternatif yaitu model pembelajaran PACE. Menurut Suryana (2015) dan 

Raharjo (2017) model PACE adalah salah satu model yang menganut teori belajar 

konstruktivisme yang menekankan keterlibatan aktif siswa adalah pembelajaran Model 

PACE. Model pembelajaran ini membuat siswa untuk dapat bekerja sama dengan teman 

sekelompoknya dalam pembuatan proyek sehingga terjadi inetraksi sosial dalam 

pembelajaran, selain itu model PACE merupakan model pembelajaran yang menuntut 

siswa lebih kreatif dan aktif karena pada model ini siswa dituntut untuk membuat 

proyek lalu aktivitas dimana siswa dikenalkan terhadap informasi atau konsep-konsep 

yang baru melalui Lembar Kerja Siswa (LKS) dan didiskusikan bersama teman 

sekelompoknya melalui pembelajaran kooperatif setelah itu diberikanlah latihan untuk 

memperkuat konsep-konsep yang telah dikonstruksi pada tahap aktivitas dan 

pembelajaran kooperatif dalam bentuk penyelesaian soal-soal diharapkan juga siswa 

dapat mempresentasikan proyeknya tersebut, sehingga pada fase itu siswa diharapkan 

dapat melatih kemampuan penalaran matematisnya dalam pengerjaan proyeknya. 
 

KESIMPULAN 
 

Kemampuan penalaran matematis merupakan kesanggupan, kecakapan, 

keahlian, atau kepandaian siswa dalam proses berpikir matematika untuk menarik 

kesimpulan atau membuat pernyataan. Pada penelitian ini tes disusun berdasar Indikator 

dari kemampuan penalaran bahwa indikator siswa memiliki kemampuan penalaran 

adalah: (1) mengajukan dugaan, (2) melakukan manipulasi matematika, (3) menarik 

kesimpulan, menyusun bukti, memberikan alasan atau bukti terhadap kebenaran solusi, 
 

(4) menarik kesimpulan dari pernyataan, (5) memeriksa kesahihan suatu pendapat, (6) 

menemukan pola atau sifat dari gejala matematis untuk membuat generalisasi. Model 

PACE merupakan salah satu model yang menganut teori belajar konstruktivisme yang 

dikembangkan oleh Lee (1999) untuk pembelajaran statistika hanya saja pada penelitian 

ini model PACE dilakukan untuk pembelajaran geometri. PACE merupakan singkatan 

dari Proyek (Project), Aktivitas (Activity), Pembelajaran kooperatif (Cooperative 

Learning) dan Latihan (Exercise). Model PACE merupakan model pembelajaran yang 

menuntut siswa lebih kreatif dan aktif karena pada model ini siswa dituntut untuk 

membuat proyek lalu aktivitas dimana siswa dikenalkan terhadap informasi atau 

konsep-konsep yang baru melalui Lembar Kerja Siswa (LKS) dan didiskusikan bersama 
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teman sekelompoknya melalui pembelajaran kooperatif setelah itu diberikanlah latihan 

untuk memperkuat konsep-konsep yang telah dikonstruksi pada tahap aktivitas dan 

pembelajaran kooperatif dalam bentuk penyelesaian soal-soal diharapkan juga siswa 

dapat mempresentasikan proyeknya tersebut, sehingga pada fase itu siswa diharapkan 

dapat melatih kemampuan penalaran matematisnya dalam pengerjaan proyeknya. 
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Abstract  
The problem is basically a situation that contains difficulties for someone or needs 

something better to bridge the difference between the problem itself and the 

solution. This article discusses the ability to solve mathematical problems, which is 

very important for students who are difficult to solve mathematical problems. 

Problems that often arise in schools are in planning problems, formulating 

solutions, carrying out solutions, and reviewing the results of their solutions. This 

study aims to examine the ability to solve mathematical problems in learning 

mathematics at school. The method used in this research is literature study. The 

results of the discussion show that the ability to solve mathematical problems is an 

important element in learning mathematics. The method used to implement plans 

that have been prepared in the form of real and practical activities to achieve 

learning objectives. The learning method has a very important role in learning 

because with a certain method a teacher can successfully deliver learning material. 
 

Keywords: Mathematical learning, mathematical problem solving 

 

Abstrak  
Masalah pada dasarnya adalah situasi yang mengandung kesulitan bagi seseorang atau 

membutuhkan sesuatu yang lebih baik untuk menjembatani perbedaan antara masalah itu 

sendiri dengan penyelesaiannya. Artikel ini membahas tentang kemampuan pemecahan 

masalah matematis, yang mana kemampuan ini sangat penting untuk siswa yang sulit 

dalam memecahkan masalah matematis. Permasalahan yang sering muncul disekolah 

adalah dalam merencanakan penyelesaian permasalahan, merumuskan penyelesaiannya, 

melaksanakan penyelesaian, dan meninjau kembali hasil dari penyelesaiannya. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengkaji tentang kemampuan pemecahan masalah matematis dalam 

pembelajaran matematika di sekolah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah studi pustaka. Hasil dari bahasan menunjukan bahwa kemampuan pemecahan 

masalah matematis menjadi unsur yang penting dalam pembelajaran matematika. Cara 

yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk 

kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode pembelajaran 

memiliki peranan yang sangat penting dalam pembelajaran karena dengan suatu metode 

tertentu seorang guru dapat berhasil menyampaikan materi pembelajaran. 

 

Kata kunci: Pembelajaran matematika, pemecahan masalah matematis 

 

PENDAHULUAN  
Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib dipelajari, terutama di 

sekolah-sekolah formal. Mengingat begitu pentingnya peran matematika dalam ilmu 

pengetahuan dan teknologi, maka matematika perlu dipahami dan dikuasai oleh segenap 

lapisan masyarakat (Nurafifah et al., 2016). Di sisi lain, manfaat matematika yang diterima 

masyarakat tidak sejalan dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya mempelajari ilmu 
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matematika. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pandangan masyarakat awam yang 

menganggap bahwa matematika itu sangat rumit dan sulit. Mahmudi mengemukakan (Geni 
 

& Hidayah, 2017) bahwa pembelajaran matematika hendaknya memuat pemecahan 

masalah sebagai bagian utama semua aspek aktivitasnya. Hal tersebut menunjukkan 

perlunya diadakan suatu penyempurnaan dalam sistem pembelajaran matematika di 

sekolah sehingga kemampuan siswa menjadi berkembang.  
Menurut Gorman (Taufik, 2014) masalah pada dasarnya adalah situasi yang 

mengandung kesulitan bagi seseorang atau membutuhkan sesuatu yang lebih baik untuk 

menjembatani perbedaan antara masalah itu sendiri dengan penyelesaiannya. Dalam hal ini, 

situasi akan mendorong seseorang untuk mengatasi kesulitan tersebut. Proses mengatasi 

kesulitan tersebut dipandang sebagai proses pemecahan masalah. Kemampuan pemecahan 

masalah merupakan salah satu fokus utama dalam pembelajaran matematika. Dengan 

demikian dalam pembelajaran matematika siswa harus difasilitasi dengan baik untuk dapat 

mengembangkan kemampuannya dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang dimiliki 

agar bisa cakap dan baik dalam menyelesaikannya. NCTM menyatakan (Amam, 2017) 

bahwa pemecahan masalah memiliki peranan ganda pada kurikulum yang diterapkan di 

sekolah. Satu sisi adalah sebagai sarana atau bahan dasar untuk mempelajari matematika 

disisi lainya adalah sebagai tujuan utama dalam pembelajaran matematika. Sejalan dengan 

pendapat (Zamnah, 2017) menyatakan bahwa kemampuan pemecahan masalah sangat 

penting dimiliki setiap orang. Bukan karena sebagian besar kehidupan manusia akan 

berhadapan dengan masalah yang perlu dicari penyelesaiannya, tetapi memecahkan 

permasalahan juga dapat meningkatkan daya analitis dan dapat membantu untuk 

menyelesaikan permasalahan dalam berbagai situasi apapun. 

Hal ini dapat dilihat melalui beberapa fakta yang ada, diantaranya dari rendahnya 

kemampuan pemecahan masalah matematis yang dapat mengakibatkan rendahnya hasil 

belajar matematika siswa seperti yang dialami oleh saya sendiri ketika melakukan praktik 

keguruan di salah satu SMA yang ada di Kabupaten Ciamis. Siswa di sekolah tersebut 

masih banyak yang tidak menyukai pembelajaran matematika, mereka mengatakan bahwa 

matematika itu sulit untuk dipahami, terlalu banyak rumus, dan sangat membosankan. 

Pandangan siswa seperti inilah yang mempengaruhi rendahnya kemampuan pemecahan 

masalah matematis siswa. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalah 

matematis siswa di sekolah tersebut masih sangat rendah. Rendahnya kemampuan 

pemecahan masalah matematis siswa juga dikarenakan kegiatan pembelajaran yang masih 

berpusat pada guru dan penggunaan pendekatan pembelajaran yang masih kurang relevan. 
 

Maka berdasarkan permasalahan tersebut, kemampuan pemecahan masalah 

matematis merupakan hal yang penting dalam menyelesaikan masalah matematis maupun 

kehidupan sehari-hari. Menurut Polya (Ruswana, 2017) ada empat langkah utama dalam 

kemampuan pemecahan masalah matematis yaitu: (1) understanding the problem; (2) 

devising a plan; (3) carrying out the plan; dan (4) looking back. Implementasinya adalah 

bagaimana guru mampu mengembangkan dan membantu siswa untuk memecahkan sebuah 

permasalahan matematis. Menurut (Wena, 2013) tujuan akhir suatu pembelajaran adalah 

memunculkan siswa yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam memecahkan 
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masalah yang dihadapi kelak di masyarakat. Untuk menghasilkan siswa yang memiliki 

kompetensi yang handal dalam pemecahan masalah, maka diperlukan serangkaian 

strategi pembelajaran pemecahan masalah. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN  
Seiring berkembangnya zaman, tenaga pengajar perlu meningkatkan 

kemampuan dalam bidang teknologi guna untuk meningkatkan kemampuan siswa, 

khususnya kemampuan pemecahan masalah matematis dengan cara memanfaatkan 

sarana dan prasarana yang mendukung dalam pembelajaran. Dalam meningkatkan mutu 

pendidikan, memecahkan suatu permasalahan merupakan salah satu unsur penting yang 

harus diperhatikan guru dan siswa. Di dalam dunia pendidikan sendiri ada beberapa 

jenis mata pelajaran yang mesti di tempuh oleh seorang siswa agar dapat menguasai 

indikator pencapain suatu materi tertentu. 
 

Secara garis besar kemampuan dasar matematika dapat diklasifikasikan dalam 

lima standar, yaitu: (1) mengenal, memahami, dan menerapkan konsep, prosedur, 

prinsip dan ide matematika; (2) menyelesaikan masalah matematika; (3) bernalar 

matematika; (4) melakukan koneksi matematika; dan (5) komunikasi matematika. 

Dalam pembelajaran matematika, siswa akan diajarkan mengenai cara menyelesaikan 

permasalahan matematika yang nantinya juga akan berkenaan dengan permasalahan 

sehari-hari yang akan sering mereka temukan, tidak hanya sekedar menghafalkan suatu 

rumus matematika tertentu. Karena dengan menyusun rencana pemecahan masalah 

matematika seorang siswa dapat dengan mudah mengingat konsep-konsep matematika 

tanpa harus dengan menghafal, jadi mereka bisa memahami langkah demi langkah 

konsep yang mereka susun sendiri, berbeda dengan menghafal mereka akan cepat lupa 

pada rumus rumus matematika atau simbol yang sudah mereka pelajari. 
 

Pembelajaran matematika selama ini masih dianggap sebagai pembelajaran yang 

sulit karena menggunakan simbol dan lambang yang dimaknai dengan penghafalan 

rumus. Pada umumnya guru mengajarkan matematika dengan menerangkan konsep dan 

operasi matematika, memberi contoh mengerjakan soal, serta meminta siswa untuk 

mengerjakan soal yang sejenis dengan soal yang sudah diterangkan oleh guru. 

Kesalahan pembelajaran yang cenderung hanya memberitahu konsep/ sifat/ teorema dan 

cara menggunakannya akan membuat siswa hanya bisa mengerjakan soal-soal yang 

mirip dengan contoh-contoh soal yang diberikan guru kepada mereka. Ketika siswa 

diberikan soal-soal yang sedikit berbeda dengan yang sebelumnya, mereka akan 

kesulitan bahkan tidak bisa mengerjakannya sama sekali. 
 

Pemecahan masalah menjadi unsur terpenting dalam pembelajaran matematika. 

Masalahnya pemecahan masalah menjadi tujuan umum dalam pembelajaran 

matematika. Melalui pemecahan masalah siswa dituntut mampu menyelesaikan suatu 

permasalahan matematika dengan tepat. Siswa membutuhkan kemampuan pemecahan 

masalah untuk memperoleh hasil yang akan diperoleh dalam suatu permasalahan. Siswa 

akan mampu memecahkan masalah dengan baik apabila siswa memahami suatu 

permasalahan sehingga langkah yang diambil sesuai dengan permasalahan yang 

diberikan oleh guru. 
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Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan pada siswa kelas XI di salah satu 

sekolah, kemampuan pemecahan permasalah matematika siswa masih rendah. Banyak 

siswa yang yang memberikan tanggapan siswa kurang menyukai pembelajaran yang 

selama ini diterapkan guru, yaitu pembelajaran ekspositori dimana guru hanya 

memberikan informasi materi, latihan soal, tanya jawab dan pemberian tugas. 

Pembelajaran berpusat pada guru, sedangkan siswa hanya menjadi objek di dalam kelas, 

siswa juga kesulitan saat menerima soal yang berbeda dengan contoh soal yang telah 

diberikan. 
 

Rendahnya kemampuan ini bisa jadi ada kaitannya dengan pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru. Adapun metode pembelajaran matematika yang umumnya 

menggunakan metode konvensional atau bahkan ceramah. Proses pembelajaran seperti 

ini hanya menekankan pada pencapaian kurikulum daripada mengembangkan 

kemampuan belajar siswa. Oleh sebab itu, perlu dilakukan strategi atau metode 

pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika. 
 

Cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun 

dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode 

pembelajaran memiliki peranan yang sangat penting dalam pembelajaran karena dengan 

suatu metode tertentu seorang guru dapat berhasil menyampaikan materi pembelajaran. 
 

KESIMPULAN  
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah siswa dituntut seorang guru yang profesional yang 

dapat mengetahui kebutuhan dan kemampuan seorang siswa, juga dapat dengan cara 

menerapkan metode pembelajaran seperti yang bisa meningkatkan kemampuan dalam 

memecahkan masalah matematis, dan dengan membiasakan mengerjakan latihan soal 

ataupun membuat LAS (Lembar Aktivitas Siswa) sebagai latihan untuk setiap siswa 

dalam memecahkan masalah matematika, memberi soal-soal dengan tahapan kesulitan, 

mulai dari soal yang mudah, sedang dan sulit, itu akan membiasakan siswa dalam 

menghadapi masalah matematika dengan berbagai macam tantangan dan 

kesulitan,ataupun dengan memberikan masalah masalah matematika yang nyata dan 

praktis sehingga memudahkan pemahaman dan menarik untuk para siswa dalam 

memecahkan masalah. 
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Abstract  
Mathematics learning is an effort of the teacher in teaching students to use the 

principles of education and learning theory with several learning resources and 

procedures that are designed in such a way as to affect positively and be able to 

achieve the objectives of learning mathematics. The learning model is a procedure 

that contains a learning plan that is used as a guide in planning learning. In 

education, learning models contain techniques or ways to achieve educational 

goals. Based on the results of studies of several theories and previous research, 

efforts that can be done by teachers to build a pleasant learning atmosphere that 

helps students more interested in participating and able to achieve the goals of 

learning mathematics is the MURDER learning model. The MURDER learning 

model is an acronym for Mood, Understand, Recall, Digest, Expand, Review which 

is the six steps of learning and is a type of cooperative learning that develops from 

the perspective of cognitive psychology. 

 

Keywords: Mathematics, MURDER learning model (Mood, Understand, Recall, 

Digest, Expand, Review), Mathematics Learning. 

 

Abstrak  
Pembelajaran matematika merupakan usaha dari guru dalam mengajar siswa dengan 

menerapkan asas pendidikan maupun teori belajar dengan beberapa sumber belajar 

dan prosedur yang dirancang sedemikian rupa hingga mempengaruhi secara positif 

dan mampu mencapai tujuan pembelajaran matematika. Model pembelajaran adalah 

suatu prosedur yang berisi perencanaan pembelajaran yang digunakan sebagai dasar 

dalam merencanakan pembelajaran. Dalam pendidikan, model pembelajaran berisi 

teknik atau cara untuk mencapai tujuan pendidikan. Berdasarkan hasil kajian dari 

beberapa teori dan penelitian terdahulu. Upaya yang dapat dilakukan guru 

membangun atmosfer belajar yang menyenangkan sehingga membantu siswa lebih 

berminat untuk mengikuti dan mampu mencapai tujuan pembelajaran matematika 

adalah dengan model pembelajaran MURDER. Model pembelajaran MURDER 

adalah akronim dari Mood, Understand, Recall, Digest, Expand, Review yang 

merupakan enam tahap dari pembelajaran dan juga merupakan jenis pembelajaran 

kooperatif yang berkembang berdasarkan perspektif psikologi kognitif. 

 

Kata kunci: Matematika, Model pembelajaran MURDER (Mood, Understand, 

Recall, Digest, Expand, Review), Pembelajaran Matematika. 

 

PENDAHULUAN 
 

Matematika merupakan mata pelajaran yang memiliki peran penting dalam 

menjadikan siswa berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif (Hasanah & 

Kartono, 2016). Dalam Permendikbud Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional 
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Pendidikan terhadap Proses Pembelajaran pada satuan pendidikan dapat 

diselenggarakan secara interaktif, inpiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi 

untuk aktif, kreativitas, dan mandiri. Oleh karena itu setiap pendidikan melakukan 

perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran 

untuk menumbuhkan efisiensi dan efektivitas keberhasilan kompetensi lulusan. 
 

Pembelajaran yang efektif dapat dilihat ketika siswa berpartisipasi selama proses 

kegiatan belajar, yang ditunjukkan dengan keaktifan siswa dalam kelas, seperti 

memperhatikan penjelasan guru, bertanya, dan melakukan kegiatan pembelajaran sesuai 

dengan petunjuk guru (Asani, 2012). Pembelajaran yang efektif juga dapat ditinjau dari 

suasana atau keadaan kelas, karena proses pembelajaran yang menyenangkan akan 

berdampak siswa untuk lebih aktif (Darmika et al, 2014; Sumartini, 2017). Kenyataanya 

selama proses pembelajaran, siswa kurang berpartisipasi sehingga pembelajaran 

menjadi tidak efisien dan efektif. Tidak tepatnya model pembelajaran yang digunakan 

akan mengakibatkan situasi kelas menjadi ramai, siswa bermain sendiri, minat belajar 

kurang, dan siswa tidak dapat memahami materi yang telah disampaikan. 
 

Sedangkan untuk memperoleh tujuan pembelajaran dibutuhkan model 

pembelajaran yang sesuai agar proses pembelajaran menjadi kondusif, tidak 

membosankan, dan mudah memahami materi. Sehingga dibutuhkan upaya untuk 

mencairkan suasana kelas agar pembelajaran matematika dapat menyenangkan dan 

kondusif, seperti memperbaiki suasana hati siswa untuk senang belajar matematika agar 

siswa dapat berpartisipasi aktif selama pembelajaran dan mampu memahami materi 

secara mandiri (Asani, 2012; Darwanti, 2017; Sumartini, 2017). 
 

Upaya yang dapat dilakukan guru membangun keadaan belajar yang 

menyenangkan sehingga membantu siswa lebih berminat untuk mengikuti pembelajaran 

adalah dengan model pembelajaran MURDER. Model pembelajaran MURDER adalah 

akronim dari Mood, Understand, Recall, Digest, Expand, Review yang merupakan enam 

tahap dari pembelajaran. Jika suasana belajar menyenangkan lebih tercipta maka akan 

lebih mudah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Keberhasilan siswa dalam belajar 

tergantung kepada cara memonitor diri mereka sendiri. 
 

METODE PENELITIAN 
 

Jenis penelitian ini merupakan penelitan kepustakaan (library research) atau 

yang sering disebut juga dengan kajian literatur (literature review) yaitu serangkaian 

penelitian yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka atau penelitian 

terkait model pembelajaran MURDER (Mood, Understand, Recall, Digest, Expand, 

Review) pada pembelajaran matematika yang digali dari berbagai informasi kepustakaan 

seperti buku, jurnal ilmiah, dan dokumen. Fokus penelitian kepustakaan yaitu 

menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, atau gagasan yang dimanfaatkan 

untuk menganalisis dan memecahkan pertanyaan penelitian yang dirumuskan. Adapun 

sifat dari penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu pemaparan secara teratur data 

yang telah diperoleh, kemudian diberikan penafsiran dan penjelasan agar dapat 

dipahami dengan baik oleh pembaca. 
 

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder 
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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 di dalam artikel atau jurnal (tercetak dan/atau non-cetak) 

berkenaan dengan model pembelajaran MURDER (Mood, Understand, Recall, Digest, 

Expand, Review). Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi 

deskriptif. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

A. Pembelajaran Matematika 
 

Pembelajaran matematika adalah proses pembelajaran yang melibatkan siswa 

secara aktif mengkonstruksi pengetahuan dan konsep matematika yang terdapat dalam 

materi. Pembelajaran matematika juga merupakan usaha dari guru dalam mengajar 

siswa menerapkan asas pendidikan maupun teori belajar dengan beberapa sumber 

belajar dan prosedur yang dirancang sedemikian rupa hingga mempengaruhi secara 

positif dan mampu mencapai tujuan pembelajaran matematika (Hamalik, 2011; Agustin, 

2017). 
 

Adapun tujuan pembelajaran matematika menurut Kementerian Pendidikan dan 
 

Kebudayaan (Kemendikbud, 2017) sebagai berikut: 
 

1. Memahami konsep matematika yang mencakup kompetensi dalam menjelaskan 

implikasi antar konsep dan menggunakan algoritma secara luwes, akurat, efisien, 

dan tepat dalam menyelesaikan masalah.  
2. Menggunakan pola sebagai penyelesaian masalah berdasarkan fakta atau data yang 

ada.  
3. Menggunakan manipulasi matematika, baik dalam penyederhanaan maupun 

menganalisis unsur yang ada dalam pemecahan masalah dalam konteks matematika 

maupun luar matematika.  
4. Memiliki sikap menghargai manfaat matematika dalam kehidupan dengan cara 

perhatian, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan minat dalam mempelajari 

matematika. 
 

5. Memiliki perilaku dan sifat yang sesuai dengan nilai matematika seperti konsisten, 

menghormati pendapat orang lain, kerja sama, adil, jujur, teliti, cermat, dan 

berkemauan untuk saling berbagi dengan orang lain.  
Berdasarkan penjelasan tujuan pembelajaran di atas, maka dapat disimpulkan 

 

bahwa pembelajaran matematika adalah kegiatan interaksi antara guru dan siswa, 

maupun siswa dengan siswa. Dalam perkembangan pembelajaran matematika saat ini 

yang berawal dari berpusat kepada guru hingga siswa dituntut untuk mandiri. Hal 

tersebut untuk melatih kemampuan siswa dengan cara berfikir, kemampuan 

menggunakan matematika pada kehidupan sehari-hari, menarik kesimpulan, dan 

mengembangkan kemampuan memecah masalah secara mandiri dengan guru sebagai 

fasilitator. 
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B. Model Pembelajaran MURDER 
 

Model pembelajaran merupakan kerangka konseptuAAal yang sistematik dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar dan berfungsi 

untuk guru dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar 

(Nugroho, 2017). 
 

Model pembelajaran adalah suatu pendekatan dalam rangka mensiasati 

perubahan tingkah laku siswa secara adaptif maupun generatif. Model pembelajaran 

ialah suatu abstraksi yang dapat digunakan untuk membantu menafsirkan sesuatu yang 

tidak bisa dilihat atau dialami secara langsung. 
 

Asal kata dari pembelajaran adalah belajar. Belajar merupakan proses perubahan 

perilaku seseorang. Pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 

menciptakan suasana belajar. Adapun makna pembelajaran tidak jauh berbeda dengan 

istilah pendidikan. Pembelajaran adalah aktivitas guru di kelas yang terencana yang 

bertujuan untuk menciptakan siswa yang belajar secara aktif. Jika guru mengerti dengan 

proses bagaimana pengetahuan didapat, maka guru dapat menetapkan strategi 

pembelajaran yang akurat bagi siswanya. 
 

Model pembelajaran menurut Soekamto et al., (Trianto, 2009) merupakan 

kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu, 

berfungsi sebagai pedoman bagi para perencana pembelajaran dan para pengajar dalam 

merencanakan aktivitas belajar mengajar. Joyce & Weil (1992) mengemukakan bahwa 

“models of teaching are really models of learning. As we help student acquire 

information, ideas, skills, value, ways of thinking and means of expressing themselve, 

we are also teaching them how to learn”. Ini berarti model pembelajaran adalah model 

belajar, dengan model tersebut guru dapat membantu siswa untuk mendapatkan atau 

memperoleh informasi, ide, keterampilan, cara berpikir, dan mengeksplor ide diri 

sendiri. 
 

Arends (Trianto, 2009 : 74) mengemukakan istilah model pembelajaran yang 

mengarah pada suatu pendekatan pembelajaran tertentu termasuk tujuannya, sintaksnya, 

lingkungannya, dan juga sistem pengolahannya. Dari pengertian model dan 

pembelajaran di atas, maka dapat disimpulkan model pembelajaran merupakan suatu 

prosedur yang berisi perencanaan pembelajaran yang digunakan sebagai petunjuk dalam 

merencanakan pembelajaran di kelas. Dalam pendidikan, model pembelajaran berarti 

teknik atau cara guru pada pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. 
 

Ciri-ciri model pembelajaran (Jannah, 2015) adalah sebagai berikut: 
 

1. Rasional teoritik yang logis dan disusun oleh para pencipta atau pengembangannya.  
2. Landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar.  
3. Tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat berhasil 

diaplikasikan.  
4. Lingkungan atau suasana belajar yang diperlukan agar tujuan belajar dapat tercapai. 

Model  pembelajaran  yang  sering  digunakan  adalah  model  pembelajaran 
 

kooperatif. Model pembelajaran kooperatif yaitu strategi pembelajaran yang 
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mengelompokkan siswa untuk saling membantu dan memahami suatu pembelajaran 

yang bertujuan untuk mencapai prestasi belajar (Nur, 2008). 
 

Pembelajaran kooperatif melibatkan partisipasi aktif dari para siswa dan 

meminimalisasi kesenjangan sosial antara individu. Pembelajaran kooperatif 

menciptakan rasa kesadaran siswa untuk bersosialisasi antar teman demi menjaga 

kekeluargaan. Menciptakan kesadaran bersosialisasi antar teman perlu adanya upaya 

dengan melaksanakan pembelajaran kooperatif yang atraktif untuk mewujudkan 

pembelajaran bermakna. 
 

Model pembelajaran kooperatif salah satunya adalah model pembelajaran 

MURDER. Sistem pembelajaran MURDER ini disebutkan oleh Dansereau dalam buku 

Jhon R. Hayes “The Complete Problem Solver”. Dansereau menyebutkan bahwa “The 

acronym MURDER stands for the six part of study system: Mood, Understand, Recall, 

Digest, Expand and Review”. Yang berarti MURDER terdiri dari enam bagian yaitu 

Mood (suasana hati), Understand (memahami), Recall (pengulangan), Digest 

(penelaahan), Expand (pengembangan) and Review (pelajari kembali). MURDER 

pertama kali dikenalkan oleh Hythacher, Dansereau & Rocklin pada tahun 1988 yang 

merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang berkembang berdasarkan 

perspektif psikologi kognitif. 
 

Weinstein & Mayer menyatakan bahwa “The rationale for learning strategies is 

that good teaching includes teaching students how to learn, remember, and think and 

how to motivate themselves”. Menurut Weinstein & Meyer (Nur, 2000) menyatakan 

bahwa dasar dari strategi pembelajaran adalah mengajar yang baik termasuk mengajar 

siswa bagaimana untuk belajar, mengingat, dan berpikir dan bagaimana untuk 

memotivasi dirinya sendiri. Model pembelajaran MURDER cocok untuk digunakan 

pada pembelajaran tersebut. Pembelajaran MURDER yang mempunyai unsur mood 

yang mementingkan terhadap suasana hati siswa dalam belajar. Sebelum belajar siswa 

dimotivasi supaya mempunyai keinginan untuk belajar. Bukan hanya itu, MURDER 

merupakan strategi yang digunakan untuk meningkatkan sistem belajar yang efektif dan 

efisien untuk membangkitkan siswa dengan merangsang kemampuan kognitif siswa. 
 

MURDER dikenalkan oleh Dansereau berlandaskan teori Psikologi Kognitif. 

Teori kognitif ini dikembangkan oleh seorang psikologi Swiss bernama Jean Piaget. 

Teori psikologi kognitif berpengaruh terhadap kecerdasan siswa. Belajar menurut teori 

kognitif yaitu perubahan persepsi pemahaman yang tidak selalu berbentuk perilaku 

yang dapat dilihat dan diukur. Asumsi dari teori ini yaitu seseorang telah mempunyai 

pengetahuan dan pengalaman masa lalu yang tertata dalam struktur kognitifnya. 

Seseorang tersebut akan menyesuaikan diri dengan pengetahuan baru lalu beradaptasi 

dengan struktur kognitif yang dimilikinya. 
 

Kemampuan kognitif siswa yaitu penguasaan seseorang dalam memproses satu 

atau lebih informasi, dimana proses ini menyangkut juga dengan pemahaman orang 

tersebut terhadap informasi yang dia dapatkan. Sedangkan psikologi kognitif yaitu ilmu 

mengenai pemprosesan informasi. Yaitu bagaimana kita mendapatkan informasi 

kemudian informasi itu disampaikan dengan susunan bahasa dan proses yang 
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ditunjukkan melalui perilaku yang dapat diamati maupun yang tidak dapat diamati. 
 

Teori psikologi kognitif adalah dasar dari pembelajaran MURDER. 
 

1. Karakteristik model pembelajaran MURDER 
 

MURDER adalah akronim dari Mood, Understand, Recall, Digest, Expand, 

Review. MURDER mempunyai unsur yang saling berkaitan satu sama lain. Unsur 

tersebut dapat membedakan model MURDER dengan model pembelajaran yang lain. 
 

Menurut Jannah (2015) setiap komponen dapat diuraikan sebagai berikut: 
 

a. Mood (suasana hati), menciptakan suasana hati untuk belajar bermakna sama dengan 

memotivasi siswa untuk belajar. Menciptakan suasana hati untuk siswa belajar 

menjadi dasar penting yang dilakukan guru pada saat awal pembelajaran untuk 

membangkitkan rasa semangat dan keinginan untuk belajar.  
b. Understand (pemahaman) merupakan kata dasar dari paham yang berarti mengetahui 

benar. Pemahaman berarti mengetahui secara benar akan sesuatu yang dia tahu. 

Dalam unsur ini siswa membaca materi yang diberikan kemudian menandai bagian-

bagian penting yang ada pada materi tersebut. Bagian penting tersebut dijadikan 

tujuan dari pembelajaran, tanpa hal itu maka pengetahuan sikap dan pengetahuan 

tidak akan bermakna. Dan perlu diketahui bahwa pemahaman tidak semata-mata 

untuk diingat atau dihafal tetapi juga mengharapkan subyek pembelajaran dapat 

diterapkan dalam kehidupan bermasyrakat. 
 

c. Recall (pengulangan) adalah usaha untuk memasukan informasi ke dalam memori 

jangka panjang seseorang. Waktu yang tepat untuk melakukan recall pada model ini 

adalah ketika siswa kembali ke topik setelah di jeda. Jika tidak mengulang kembali 

topik yang telah dipelajari, siswa akan langsung mendapatkan topik berikutnya. Hal 

ini membuat siswa belajar semakin sulit, karena di dalam otak sedikit pemahaman 

yang dapat dilakukan ketika pengaitan satu topik dengan topik berikutnya. Me-recall 

bertujuan agar siswa mempunyai keleluasaan untuk melatih atau menyusun kembali 

informasi yang telah mereka simpan. 
 

d. Digest (penelaahan) adalah proses penyelidikan atau mengkaji sesuatu. Keberhasilan 

dalam suatu proses pembelajaran dapat diukur dari bagaimana siswa mampu 

menguasai materi pembelajaran. Untuk menguasai materi dapat dilakukan denagn 

memanfaatkan sumber belajar lain untuk menyelesaikan masalah pelajaran, misalnya 

dengan menggunakan majalah, artikel, buku lain uyang relevan, internet, atau dengan 

diskusi kelompok. 
 

e. Expand (pengembangan) adalah upaya meningkatkan mutu agar dapat dipakai untuk 

berbagai kebutuhan di masa depan. Dengan pengembangan siswa akan lebih banyak 

memahami tentang hal-hal yang telah dipelajari.  
f. Review (mengulang kembali) adalah proses mempelajari kembali materi yang telah 

 

dipelajari. Tujuan me-riview yaitu untuk mengembangkan materi yang diajarkan 

dengan mempelajari penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dan mempelajari 

materi tersebut sehingga dapat diingat dengan baik. 
 

2. Langkah-langkah Model Pembalajaran MURDER 
 

Menurut Jannah (2015) langkah-langkah penerapan model pembelajaran 
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MURDER tidak lain adalah dari enam komponen itu sendiri, adapun langkah-

langkahnya sebagai berikut: 
 

a. Mood (Suasana Hati)  
Langkah pertama yaitu mengatur suasana hati yang baik untuk memulai 

pembelajaran. Jika dimulai dengan suasana yang positif maka pembelajaran akan 

terasa mudah. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjadikan suasana yang 

positif agar proses pembelajaran terasa menyenangkan. Susanan hati umumnya 

memiliki dua skala, yaitu sebagai berikut:  
1) Optimisme  

Kemampuan untuk mempertahankan sikap positif yang realistis, terutama 

dalam menghadapi masa-masa sulit. Optimisme bermakna kemampuan 

memandang sisi terang kehidupan dan memelihara sikap positif, meskipun 

ketika berada dalam kesulitan.  
2) Kebahagiaan  

Kemampuan untuk mensyukuri kehidupan, mencintai diri sendiri, dan orang 

lain, dan untuk semangat serta antusias dalam melakukan setiap kegiatan.  
b. Understand (Pemahaman)  

Pada langkah ini, siswa didorong untuk membaca dan memahami materi yang akan 

diberikan kemudian diminta menandai hal-hal yang tidak dimengerti.  
c. Recall (Pengulangan)  

Setelah siswa membaca satu kali, siswa diminta untuk mengulang kembali 

informasi yang telah dibaca. Strategi mengulang (Recall) ini dilakukan dengan cara 

menggabungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan awal. Berdasarkan 

penjabaran di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pengulangan adalah proses 

memanggil kembali informasi yang sudah didapat sebelumnya agar informasi 

tersebut lebih dipahami dan lebih melekat pada siswa.  
d. Digest (Penelaahan/menggali)  

Pada langkah ini, siswa diminta untuk mendeskripsikan apa yang telah dipahami. 

Keberhasilan suatu proses pembelajaran dapat diukur dari sejauh mana siswa 

mampu menguasai materi pelajaran yang telah disampaikan oleh guru.  
e. Expand (Pengembangan)  

Siswa dituntut untuk mengembangkan materi yang telah dikuasai karena dengan 

expand (pengembangan), siswa akan memperoleh informasi yang lebih banyak. 

Dari informasi yang sudah di dapat, siswa diharapkan dapat mengembangkan 

kemampuan berpikir kritis matematis dengan mengaitkan dengan suatu materi 

tertentu.  
f. Review (Pelajari Kembali)  

Langkah terakhir adalah mempelajari kembali materi yang sudah diajarkan. Suatu 

pembelajaran akan berjalan dengan efektif apabila informasi yang sudah dipelajari 

mampu diingat dengan baik dan terhindar dari lupa. Jika materi sudah dipahami 

dengan baik, maka siswa akan mampu mengembangkan pengetahuan yang 

dimilikinya dan mampu menghubungkan materi pelajaran dengan situasi 
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berdasarkan pemikiran yang telah ia dapat. 
 

Berikut sintaks kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran MURDER 

yang telah diadaptasi (McCafferty et al., 2006; Kirana & Susanah, 2013; Setiyowati & 

Pramukantoro, 2014) 
 

Tabel 10. Sintak Aktivitas Guru dan Aktivitas Siswa dalam Penggunaan Model 

Pembelajaran MURDER 

Fase – Fase  Peran Guru   Peran Siswa  

Fase 1        Mood      

Menyampaikan Menyampaikan   tujuan Mendengarkan  penjelasan 

tujuan pembelaja- pembelajaran dan memotivasi guru mengenai tujuan 

ran dan motivasi siswa       pembelajaran dan motivasi 

Fase 2  Guru menyajikan informasi Mendengarkan  informasi 
Menyajikan  terkait materi yang akan mengenai materi yang akan 

informasi  dibahas       dibahas     

Fase 3        Understand      

Mengorganisasi Membagi  siswa dalam Membentuk kelompok dengan 

siswa dalam kelompok yang terdiri   4 anggota yang telah ditentukan 

kelompok-  anggota dan membagikan LKS dan menerima LKS dan 

kelompok belajar kepada setiap siswa untuk memahami secara individu 

  memahami materi secara       

  mandiri dan individu        

Fase 4        Recall      

Membantu dan Menunjuk satu siswa untuk Siswa  yang ditunjuk 

membimbing menyampaikan  pemahaman menjelaskan pemahamannya 

kelompok untuk materi di LKS di depan kelas secara verbal (menggunakan 

menyelesaikan        bahasa sendiri)    

tugas        Digest      

  Meminta siswa yang lainnya Mendengarkan   dan 
  untuk mendeteksi adanya mendeteksi kekurangan atau 

  kekurangan atau kesalahan kesalahan materi yang 

  dalam    penyampaian dijelaskan oleh temannya  

  pemahamannya          

        Expand      

  Meminta  siswa untuk Melakukan diskusi dan  

  berdiskusi dengan kelompok kerjasama dalam   

  untuk menyelesaikan tugas- menyelesaikan tugas yang 

  tugas yang telah diberikan. telah diberikan    

        Review      

  Menunjuk beberapa kelompok Kelompok yang ditunjuk 
  untuk menyampaikan hasil menyampaikan  hasil 

  diskusinya     diskusinya     

Fase 5               

Evaluasi  Memberikan tes tulis untuk Mengerjakan tes tulis yang 

  mengetahui pemahaman siswa diberikan     

Fase 6  Memberikan  hadiah bagi Menerima hadiah atau reward 
Memberikan individu  atau kelompok  yang karena  aktif selama 

penghargaan aktif selama pembelajaran pembelajaran.    
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3. Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran MURDER 
 

Dalam setiap tipe pembelajaran terdapat kelebihan dan kekurangan, adapun 

kelebihan dan kekurangan pembelajaran kooperatif tipe MURDER dan dampak yang 

dapat dirasakan oleh siswa (Jannah, 2015), antara lain kelebihannya adalah: 
 

a. Setiap siswa dapat bersosialisasi dengan sesama temannya untuk membentuk suatu 

kelompok.  
b. Mempunyai rasa tanggung jawab dengan materi pembelajarannya, dan 

pembelajaran anggota kelompoknya.  
c. Siswa saling bekerja sama untuk menjadi kelompok terbaik.  
d. Saling mendukung, mendorong dan menikmati keberhasilan bersama. Setiap siswa 

dapat berefleksi kembali untuk meningkatkan performanya agar mampu 

berkonstribusi maksimal kepada kelompoknya masing-masing. 

 

a. Suasana belajar cenderung ramai yang menjadikan konsentrasi siswa menurun.  
b. Siswa dengan daya tangkapnya yang lemah akan merasa tertinggal saat 

pembelajaran. 
 

KESIMPULAN  
Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil kajian ini adalah: 

 

1. Matematika merupakan mata pelajaran yang memiliki peran penting dalam 

menjadikan siswa berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif.  
2. Pembelajaran matematika merupakan usaha dari guru dalam mengajar siswa 

menerapkan asas pendidikan maupun teori belajar dengan beberapa sumber belajar 

dan prosedur yang dirancang sedemikian rupa hingga mempengaruhi secara positif 

dan mampu mencapai tujuan pembelajaran matematika.  
3. Upaya yang dapat dilakukan guru membangun suasana belajar yang menyenangkan 

sehingga membantu siswa lebih berminat untuk mengikuti dan mampu mencapai 

tujuan pembelajaran matematika adalah dengan model pembelajaran MURDER 

(Mood, Understand, Recall, Digest, Expand, Review). 
 

REKOMENDASI 
 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka penulis mengajukan 

rekomendasi yang dapat memberikan pertimbangan agar dapat lebih mudah untuk 

memperoleh tujuan pembelajaran diantaranya yaitu: 
 

1. Kepada guru, model pembelajaran MURDER (Mood, Understand, Recall, Digest, 

Expand, Review) dapat dijadikan sebagai salah satu altenatif model pembelajaran 

matematika di sekolah.  
2. Bagi sekolah, model pembelajaran MURDER (Mood, Understand, Recall, Digest, 

Expand, Review) dapat menjadi bahan referensi model pembelajaran dalam 

mengimplementasikan kurikulum sebagai upaya perbaikan pembelajaran 

matematika. 
 

3. Sehubungan dengan penelitian ini mengambil subjek dan materi secara umum, 

maka peneliti menyarankan kepada pihak lain untuk melakukan penelitian lanjutan 
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tentang model pembelajaran MURDER (Mood, Understand, Recall, Digest, 

Expand, Review) dikenakan pada subjek dan materi yang lebih spesifik. 
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Abstract  
One mathematical standard is a process standard that includes representation. 

Representation in mathematical concepts is very important in problem solving, 

especially in transforming abstract mathematical ideas into more concepts. But there are 

still many students who have difficulty representing mathematical problems. Therefore, 

the selection of appropriate learning strategies needs to be done in an effort to improve 

students' mathematical representation abilities. Learning media is a teacher's tool to 

convey messages or information in order to be well received and interesting by students. 

From various literatures, literature studies and known research, that the Peer Lesson 

Learning Strategy by using Microsoft Power Point media can improve the Students' 

Mathematical Representation Ability. 

 

Keywords: Mathematical representation ability, microsoft power point, peer lesson 

learning 

 

Abstrak  
Standar proses merupakan salah satu standar matematika yang mencakup 

representasi. Representasi dalam konsep matematika sangat berperan dalam 

pemecahan masalah, khususnya dalam mentransformasikan ide-ide abstrak 

matematika ke dalam konsep yang lebih nyata. Namun masih banyak siswa yang 

mengalami kesulitan merepresentasikan soal matematika. Oleh karena itu, pemilihan 

strategi pembelajaran yang tepat perlu dilakukan dalam upaya meningkatkan 

kemampuan representasi matematis siswa. Media pembelajaran merupakan suatu 

alat bantu guru untuk memberikan pesan maupun informasi agar dapat diterima 

dengan baik dan menarik oleh siswa. Dari berbagai literatur, kajian pustaka dan 

penelitian terdahulu, bahwa Strategi Pembelajaran Peer Lesson dapat meningkatkan 

Kemampuan Representasi Matematis Siswa. 

 

Kata kunci: Kemampuan representasi matematis, pembelajaran peer lesson 

 

PENDAHULUAN 
 

Salah satu bidang studi yang berperan penting dalam kehidupan adalah 

matematika, peranan matematika dalam dunia pendidikan adalah sebagai salah satu 

sumber ilmu dari ilmu yang lain. Karena dianggap penting dan wajib peranannya maka 

matematika diajarkan dan disampaikan di semua jenjang pendidikan. Setiap jenjang 

pendidikan formal di Indonesia, baik dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi 

telah mengajarkan matematika kepada siswanya, bahkan matematika sudah mulai 

diperkenalkan pada tingkat Pendidikan Anak Usia Dini atau Taman Kanak-Kanak. 

Tidak heran memang jika matematika dianggap sebagai salah satu cabang ilmu yang 

penting untuk diajarkan di setiap jenjang pendidikan. Pembelajaran matematika 
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bertujuan untuk meningkatkan berbagai kemampuan matematis yaitu: pemecahan 

masalah, penalaran, komunikasi, koneksi, dan representasi. 
 

Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi menyebutkan tujuan 

pembelajaran matematika SMP/MTs adalah siswa dapat mengkomunikasikan ide-ide 

dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas masalah (Depdiknas, 

2006), dan salah satu standar matematika adalah standar proses yang mencakup 

representasi. 
 

Representasi dalam konsep matematika sangat berperan dalam pemecahan 

masalah, khususnya dalam mentransformasikan ide-ide abstrak matematika ke dalam 

konsep yang lebih nyata misalnya dalam bentuk gambar, simbol, kata-kata, tabel dan 

sebagainya. Hal ini dapat digunakan sebagai alat bantu terhadap proses solusi suatu 

masalah, melalui representasi masalah yang semula terlihat sulit menjadi mudah 

dipecahkan. Namun dalam kenyataan di lapangan, kemampuan representasi matematis 

masih tergolong rendah. Dalam proses pembelajaran sekarang ini masih cenderung 

memberikan dominasi pada guru dan kurang memberikan jalan bagi siswa untuk 

berkembang secara mandiri melalui penemuan dan proses berpikirnya. 
 

HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN  
1. Strategi Pembelajaran Peer Lesson 

 

Salah satu strategi pembelajaran yang mampu meningkatkan keaktifan para 

siswa adalah strategi pembelajaran Peer Lesson. Maufur (2013:163) mengatakan bahwa 

strategi pembelajaran peer lessons adalah strategi mengajar yang memanfaatkan teman 

peserta didik dalam kelas sebagai tutor kelompok peserta didik dengan tujuan peserta 

didik lebih mudah bertanya dan komunikasi lebih lancar karena kedekatan sebaya dalam 

pergaulan. 
 

Beberapa ahli percaya bahwa satu bidang studi benar-benar dikuasai hanya 

apabila seseorang siswa mampu mengajarkan kepada siswa lainnya dan juga fakta di 

lapangan bahwa tingkat emosi antara siswa dengan guru berbeda, anak yang belajar dari 

temannya memiliki status dan tingkat umur yang cenderung sama maka dia tidak akan 

merasa terpaksa dalam menanggapi ide-ide ataupun sikap dari gurunya, melalui strategi 

pembelajaran Peer Lesson juga siswa akan lebih bebas dalam menyampaikan 

pendapatnya dan dapat lebih aktif saat pembelajaran, sehingga berpengaruh terhadap 

hasil belajar siswa, untuk itu perlu adanya teman sebagai pembantu dalam belajar. Peran 

teman juga dapat mendukung adanya suatu motivasi tersendiri bagi anak. 
 

Langkah-langkah pelaksanaan pelaksanaan strategi Peer Lesson di dalam kelas 

antara lain: 
 

a. Siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil sebanyak pokok materi yang akan 

dibahas. 
 

b. Setiap kelompok diberi tugas untuk mempelajari satu bahasan materi, kemudian 

menjelaskannnya kepada kelompok lain.  
c. Setiap kelompok diminta menyiapkan strategi untuk manyampaikan materi kepada 

teman-teman sekelas.  
d. Guru membuat beberapa saran: 
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1) Menggunakan alat bantu  
2) Menyiapkan media pengajaran yang diperlukan  
3) Menggunakan contoh-contoh yang relavan  
4) Melibatkan teman dalam proses pembelajaran, misalnya diskusi, kuis, studi 

kasus dan lain-lain.  
5) Memberikan kesempatan kepada yang lain untuk bertanya.  

e. Memberi waktu yang cukup kepada siswa untuk persiapan, baik di dalam maupun di 

luar kelas.  
f. Setiap kelompok menyampaikan materi sesuai tugas yang telah diberikan.  
g. Setelah semua kelompok menyelesaikan tugas, guru memberi kesimpulan dan 

klarifikasi jika ada yang perlu diluruskan dari pemahaman siswa.  
Seperti strategi pembelajaran yang lain, strategi pembelajaran Peer Lessons juga 

 
memiliki kelebihan dan kekurangan. 

 
Menurut Anita Lie, kelebihan dari strategi Peer Lessons diantaranya adalah: 

 

a. Siswa diajarkan untuk mandiri, dewasa dan punya rasa solidaritas yang tinggi. 

Artinya dalam proses kegiatan pembelajaran, anak yang dianggap pintar dapat 

mengajari atau menjadi tutor bagi siswa yang kurang pandai atau ketinggalan; 
 

b. Siswa akan lebih mudah dan leluasa dalam menyampaikan masalah yang sedang 

dihadapi sehingga siswa yang diajari terpacu semangatnya untuk mempelajari materi 

yang dibahas dengan baik. 
 

c. Menjadikan siswa yang kurang aktif menjadi aktif karena tidak merasa malu untuk 

bertanya dan bebas dalam mengemukakan pendapat.  
d. Membantu siswa yang kurang mampu atau kurang cepat memahami pelajaran dari 

gurunya. Kegiatan tutor sebaya bagi siswa sangat bermanfaat dan kaya akan 

pengalaman yang sesungguhnya yang merupakan kebutuhan siswa itu sendiri. 

Karena lebih menekankan pada kepercayaan seorang teman.  
e. Akan sama-sama menguntungkan antara tutor maupun yang ditutori, bagi tutor akan 

mendapat pengalaman, sedang yang ditutori akan lebih aktif dan kreatif dalam 

menerima pelajaran. 
 

f. Dengan strategi ini siswa bisa mendapatkan pengetahuan baru dan melatih 

keterampilan penting melalui berbagi pribadi, kesadaran individu dan sosial, 

pembelajaran kelompok lebih terfokus, serta menambah wawasan dan pengetahuan 

siswa dari yang sebelumnya. 
 

g. Mengajak siswa untuk belajar aktif dan mandiri tanpa adanya faktor pendorong dari 

seorang guru karena guru di sini hanya menjadi pendamping.  
h. Menjadikan siswa penuh perhatian, pendengar aktif, dan memberikan umpan balik 

yang positif.  
i. Strategi ini akan bermanfaat bagi siswa di kehidupan mereka yang akan datang saat 

mereka mengembangkan keterampilan untuk berkolaborasi dan informasi 

menguraikan.  
Adapun kekurangan strategi Peer Lessons adalah: 

 
a. Tidak semua siswa dapat menjelaskan materi dengan baik dan jelas

 kepada 
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temannya. 
 

b. Tidak semua siswa mampu menjawab pertanyaan temannya.  
c. Terkadang ada siswa yang menyepelekan, karena yang mengajar adalah temannya 

sendiri. 
 

2. Kemampuan Representasi Matematis Siswa 
 

Menurut Lestari & Yudhanegara (2015) Kemampuan representasi matematis 

adalah kemampuan menyajikan kembali notasi, simbol, tabel, gambar, grafik, diagram, 

persamaaan atau ekspresi matematis terdiri atas representasi visual, gamabr, teks, 

persamaan atau ekspresi matematis. Dalam proses pembelajaran matematika, suatu hal 

yang harus dilakukan oleh setiap orang yang belajar matematika yaitu diperlukan 

kemampuan untuk mengungkapkan dan merepresentasikan gagasan/ide matematis yang 

dapat membantu memperjelas dan menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan 

sehari-hari. 
 

Representasi dalam konsep matematika mempunyai andil dalam pemecahan 

masalah, khususnya dalam mentransformasikan ide-ide abstrak matematika ke dalam 

konsep yang lebih nyata misalnya dalam bentuk gambar, simbol, kata-kata, tabel dan 

lain-lain. Representasi matematis adalah cara yang digunakan seseorang untuk 

mengkomunikasikan jawaban atau gagasan matematika yang bersangkutan. 

Representasi merupakan komponen yang penting dalam teori belajar mengajar 

matematika, bukan hanya karena penggunaan sistem simbol yang juga penting dalam 

matematika dan kaya akan kalimat dan kata, beragam dan universal, akan tetapi juga 

untuk dua alasan penting yaitu: (1) matematika mempunyai peranan penting dalam 

mengkonseptualisasi dunia nyata; (2) matematika turunan dari struktur hal-hal lain yang 

pokok. 
 

Berpikir tentang ide matematika yang memungkinkan pikiran seseorang bekerja 

atas dasar ide tersebut merupakan representasi internal. Indikator yang digunakan untuk 

menilai kemampuan representasi matematis siswa yaitu representasi eksternal berupa 

representasi visual (diagram, grafik, tabel, dan gambar), representasi simbolik 

(persamaan atau ekspresi matematika), dan representasi verbal (kata-kata atau teks 

tertulis) dalam memecahkan masalah matematika. Secara lengkap bentuk-bentuk 

operasional dari representasi matematik dapat dilihat pada Tabel 2. 
 

Tabel 2. Indikator Kemampuan Representasi Matematis  

No Representasi  Bentuk-Bentuk Operasonal (Indikator) 

  1. Membuat gambar pola-pola geometri 

1 Gambar 2. Membuat gambar bangun geometri untuk memperjelas 

   masalah dan memfasilitasi penyelesaiannya 
    

  1. Membuat persamaan atau model matematika dari 

 
Persamaan atau 

 representasi lain yang diberikan 
 

2. Membuat konjektur dari suatu pola bilangan 
2 ekspresi 

3. Penyelesaian masalah dengan melibatkan ekspresi  
matematik   

matematika    
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No Representasi  Bentuk-Bentuk Operasonal (Indikator) 

  1. Membuat situasi masalah berdasarkan data atau 

   representasi yang diberikan 

 

Kata-kata atau 

2. Menuliskan interpretasi dari suatu representasi 

3 3. Menuliskan langkah-langkah penyelesaian masalah 
teks tertulis   

matematika dengan kata-kata    

  4. Menjawab soal dengan menggunakan kata-kata atau teks 

   tertulis 
    

 

Representasi matematik adalah salah satu kompetensi yang selalu hadir dalam 

pembelajaran matematika. Kehadiran representasi dalam pembelajaran matematika juga 

akan mendorong timbulnya kemampuan untuk menghubungkan ide-ide matematika 

dalam berbagai topik ataupun dengan situasi keseharian, juga memunculkan 

kemampuan bernalar pada siswa serta kemampuan komunikasi. Artinya dengan 

berbagai representasi yang siswa munculkan diharapkan saat berinteraksi di kelas 

mereka mampu mengkomunikasikan gagasan atau strategi mereka kepada temannya. 
 

KESIMPULAN 
 

Pembelajaran dengan menerapkan strategi Peer Lesson menuntut siswa untuk 

mempelajari, memahami, berdiskusi, bertanya, menanggapi dan menjelaskan materi 

kepada teman-temannya. Siswa tidak akan merasa terpaksa dalam menanggapi ide-ide 

ataupun sikap dari gurunya, melalui strategi pembelajaran Peer Lesson juga siswa akan 

lebih bebas dalam menyampaikan pendapatnya dan dapat lebih aktif dalam 

pembelajaran, sehingga berpengaruh terhadap kemampuan representasi matematis 

siswa. Penerimaan materi akan berlangsung secara efektif dengan melakukan proses 

pembelajaran dengan menerapkan strategi pembelajaran Peer Lesson. 
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Abstract  
One of the goals of learning mathematics is to have mathematical connection skills. 

Mathematical connection ability is an ability possessed by students in connecting 

between concepts both between mathematical concepts, mathematics with other 

disciplines, and mathematics with real life. Students can be said to have 

mathematical connection ability if he has understood the relationship of concepts in 

mathematics, the relationship between mathematical concepts with other scientific 

disciplines or mathematical relationships to solve problems of daily life. So students 

no longer have difficulty in developing mathematical abilities, especially in 

connecting mathematics with other aspects of study as well as applications in daily 

life. 

 

Keywords: Students mathematical connection ability, mathematics learning 

 

Abstrak  
Salah satu tujuan pembelajaran matematika adalah dengan memiliki kemampuan 

koneksi matematis. Kemampuan koneksi matematis merupakan suatu kemampuan 

yang dimiliki peserta didik dalam menghubungkan antar konsep baik itu antar 

konsep matematika, matematika dengan disiplin ilmu lain, maupun matematika 

dengan kehidupan nyata. Siswa dapat dikatakan sudah memiliki kemampuan 

koneksi matematis jika ia telah memahami hubungan konsep dalam matematika, 

hubungan konsep matematika dengan disiplin ilmu lain ataupun hubungan 

matematika untuk menyelesaikan persoalan kehidupan sehari-hari. Sehingga siswa 

tidak lagi mengalami kesulitan dalam mengembangkan kemampuan matematisnya 

terutama dalam menghubungkan matematika dengan aspek studi lain maupun 

pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Kata kunci: Kemampuan koneksi matematis siswa, pembelajaran matematika 

 

PENDAHULUAN 
 

Matematika merupakan ilmu pasti yang berkenaan dengan suatu penalaran 

bersifat universal dalam berbagai bidang kehidupan dan mendasari perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi modern, serta memiliki peranan yang sangat penting untuk 

memajukan daya pikir manusia. Sebagaimana yang terlihat dalam Undang-undang RI 

No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS pasal 37 yang menegaskan bahwa mata 

pelajaran matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib bagi siswa pada 

jenjang pendidikan dasar dan menengah. Siswa yang telah mempelajari matematika 

diharapkan memiliki kompetensi mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan 

(Zakiah & Fajriadi, 2020). 
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Matematika sangatlah erat kaitannya dengan berhitung, memecahkan masalah, 

membuktikan teorema dan mengaitkan masalah satu dengan yang lainnya. Matematika 

bukanlah ilmu pengetahuan menyendiri yang dapat sempurna dengan sendirinya. Akan 

tetapi, matematika dapat digabungkan dengan pengetahuan-pengetahuan lain sehingga 

kegunaannya menjadi sempurna (Suherman, 2001, p.19) 
 

Fauzi (2011, p. 3) menyatakan bahwa mata pelajaran matematika terdiri dari 

berbagai topik yang saling berkaitan satu sama lain. Keterkaitan tersebut tidak hanya 

antar topik matematika saja, tetapi terdapat juga keterkaitan antara matematika dengan 

disiplin ilmu lainnya. Selain dengan ilmu lain, matematika juga berkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari. 
 

The National Council of Teacher Mathematic (NCTM) (2000) mengungkapkan 

bahwa “terdapat lima standar kemampuan matematis yang harus dimiliki siswa dalam 

pembelajaran matematika yaitu pemecahan masalah, penalaran, komunikasi, koneksi, 

dan representasi”. Dengan mengacu pada lima standar kemampuan NCTM, maka tujuan 

pembelajaran matematika yang ditetapkan dalam kurikulum 2006 yang dikeluarkan 

Depdiknas pada hakikatnya meliputi: (1) koneksi antar konsep dalam matematika dan 

penggunaannya dalam memecahkan masalah; (2) penalaran; (3) pemecahan masalah; 
 

(4) komunikasi dan representasi; dan (5) faktor efektif. Oleh karena itu, kemampuan 

koneksi matematis perlu dimiliki serta dikembangkan pada siswa, karena indikator 

kemampuan tersebut membantu siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran (Nurhayati 

et al, 2020). 
 

Sumarmo (2017, pp. 83) menyatakan bahwa koneksi matematis merupakan satu 

dari kemampuan matematis yang perlu dimiliki dan dikembangkan pada siswa sekolah 

menengah. Koneksi matematis termuat dalam tujuan pembelajaran matematika 

kurikulum 2013 yaitu memahami konsep matematika dan hubungannya serta 

menerapkannya dalam pemecahan masalah secara tepat dan teliti. Pembelajaran yang 

mengaitkan materi pembelajaran dengan konteks dunia nyata dapat memberikan siswa 

banyak pengalaman dalam menafsirkan masalah (Zakiah, 2017).  
Berdasarkan uraian di atas, koneksi matematis adalah salah satu kemampuan 

dasar yang harus dimiliki oleh peserta didik. Kemampuan koneksi matematis 
 

merupakan aspek yang sangat jarang sekali mendapatkan perhatian, padahal 

kemampuan koneksi matematis sangat diperlukan dalam menghubungkan berbagai 

macam gagasan-gagasan atau ide-ide matematik yang diterima oleh siswa. Dengan 

kemampuan koneksi matematika maka siswa akan lebih mudah dalam memahami 

hubungan matematika dengan bidang studi lain ataupun dengan aspek kehidupan yang 

nyata. Sehingga siswa tidak hanya menjadikan matematika itu sebagai pelajaran 

ataupun teori dan rumus-rumus abstrak saja. Tetapi siswa dapat memahaminya secara 

mendalam lagi sehingga mereka dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. 

Namun pada nyatanya masih banyak siswa yang kesulitan dalam mengembangkan 

kemampuan matematisnya terutama dalam menghubungkan matematika dengan aspek 

studi lain dan pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kemampuan 

koneksinya dipandang masih rendah. 
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Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurfitria, Bambang Hudiono 

dan Asep Nursangaji, pada hari jumat, tanggal 19 April 2013 di SMP Bumi Katulistiwa 

dengan memberikan soal yang mengandung indikator koneksi pada materi segitiga dan 

segiempat di kelas VII. Dengan memberikan 1 soal dengan 2 indikator koneksi 

matematis kepada 35 orang siswa dan hasilnya kemampuan koneksi matematis siswa 

sangat rendah untuk kedua indikator koneksi tersebut. Dari soal yang diberikan dapat 

diinformasikan jawaban-jawaban siswa sebagai berikut: 
 

1. Terdapat 12 orang siswa (34,3 %) yang hanya dapat mengkoneksikan antar ide 

matematis, dengan mengkoneksikan rumus segitiga untuk mencari tinggi segitiga.  
2. Terdapat 7 orang siswa (20 %) yang hanya mampu menghubungkan rumus 

pythagoras untuk menentukan panjang sisi miring segitiga, sehingga diketahui sisi 

miring segitiga. 
 

3. Terdapat 7 orang siswa (20 %) yang dapat menjawab soal sesuai kedua indikator 

yaitu mereka dapat menentukan tinggi segitiga dari rumus segitiga dan dapat 

menentukan sisi miring segitiga dengan mengkoneksikan rumus Pythagoras.  
4. Terdapat 23 orang siswa (65,7 %) yang tidak dapat menjawab soal sesuai kedua 

indikator koneksi, karena mereka tidak dapat menentukan panjang alas dan tinggi 

segitiga dari perbandingan alas dan tinggi, serta volume segitiga yang telah 

diketahui. Siswa juga tidak dapat menentukan sisi miring segitiga dengan 

mengkoneksikan rumus pythagoras, sehingga keliling dari segitiga tidak ditemukan, 

hal ini menunjukkan kemampuan siswa dalam mengkoneksikan ide satu dengan ide 

lain sehingga menghasilkan suatu keterkaitan yang menyeluruh masih kurang 

(Nurfitria, 2013, p.2). 
 

PEMBAHASAN 
 

The National Council of Teacher Mathematic (NCTM) (2000) mengungkapkan 

bahwa “terdapat lima standar kemampuan matematis yang harus dimiliki siswa dalam 

pembelajaran matematika yaitu pemecahan masalah, penalaran, komunikasi, koneksi, 

dan representasi”. salah satu dari kelima standar proses tersebut adalah kemampuan 

koneksi matematis. Kemampuan koneksi matematis merupakan kemampuan peserta 

didik dalam mencari hubungan suatu representasi konsep dan prosedur, memahami agar 

topik matematika, dan mengaplikasikan konsep matematika dalam bidang lain atau 

dalam kehidupan sehari-hari (Widarti, 2013). Sumarmo (2017, pp. 83-84) Koneksi 

matematis merupakan satu dari kemampuan matematis yang perlu dimiliki dan 

dikembangkan pada siswa sekolah menengah. Beberapa alasan pentingnya pemilikan 

kemampuan koneksi matematis oleh siswa diantaranya sebagai berikut: 
 

1. Koneksi matematis termuat dalam Tujuan Pembelajaran Matematika (KTSP 2006, 

Kurikulum Matematika 2013) antara lain: memahami konsep matematika dan 

hubungannya serta menerapkannya dalam pemecahan masalah secara tepat dan 

teliti;  
2. NCTM (2000) mengemukakan bahwa koneksi matematis merupakan satu 

kompetensi dasar matematis yang perlu dikembangkan pada siswa sekolah 

menengah; 
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3. Pada hakikatnya matematika adalah ilmu yang terstruktur, tersusun dari yang 

sederhana ke yang lebih kompleks. Pernyataan tersebut melukiskan adanya 

keterkaitan atau hubungan antar konsep-konsep matematika. Pada saat kondisi 

tersebut siswa perlu menyadari hubungan antar konsep, karena pada dasarnya 

konten matematika adalah saling berkaitan; 
 

4. Matematika sebagai ilmu bantu menunjukkan bahwa konsep-konsep matematika 

banyak digunakan dalam pengembangan bidang studi lain dan penyelesaian 

masalah sehari-hari; 
 

5. Pada dasarnya pemilikan koneksi matematis yang baik memberi peluang 

berlangsungnya belajar matematika secara bermakna (meaningfull learning). 

Dengan kata lain, seseorang yang memahami kaitan antar konsep matematika 

dengan baik, maka dia tidak hanya hapal atau mengingat konsep dalam jangka 

pendek namun penguasaan konsepnya lebih tahan lama dan ia mampu menerapkan 

konsep pada situasi lain. 
 

Kemampuan koneksi matematis adalah kemampuan peserta didik dalam 

menyampaikan hubungan internal dan eksternal dalam matematika, yang meliputi 

hubungan antar topik matematika, hubungan dengan disiplin lain, dan hubungannya 

dalam kehidupan sehari-hari. Suherman (Lestari & Yudhanegara, 2017, p.82) 

mengemukakan bahwa kemampuan koneksi matematis adalah kemampuan untuk 

mengaitkan konsep/aturan matematika yang satu dengan yang lainnya, dengan bidang 

studi lain atau dengan aplikasi pada dunia nyata. 
 

Ruspiani (Romli 2016, p. 145) menyebutkan bahwa kemampuan koneksi 

matematis adalah kemampuan mengaitkan konsep-konsep matematika baik antar topik 

dalam matematika itu sendiri maupun mengaitkan konsep matematika dengan konsep 

dalam bidang lainnya. 
 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa koneksi 

matematis adalah kemampuan yang dimiliki peserta didik dalam menghubungkan antar 

konsep baik itu matematika dengan matematika, matematika dengan studi lain ataupun 

matematika dengan kehidupan nyata. Kemampuan matematis sangatlah penting, karena 

matematika merupakan seperangkat keterampilan, strategi, konsep, dan pengetahuan 

dimana peserta didik harus mampu memanipulasi dan menerapkan berbagai konteks 

atau topik. Masing-masing topik dapat dilibatkan atau terlibat dengan topik lainnya. 

Maka, pemahaman peserta didik pada suatu topik akan membantu untuk memahami 

topik yang lain, tetapi hal ini dapat terjadi jika peserta didik mampu mengkoreksi topik-

topik tersebut. 
 

Indikator dalam kemampuan koneksi yaitu: 
 

1. Sumarmo (Lestari & Yudhanegara, 2017) mengemukakan indikator dari 

kemampuan koneksi matematis sebagai berikut:  
a. Mencari hubungan berbagai representasi konsep dan prosedur,  
b. Memahami hubungan diantara topik matematika,  
c. Menerapkan matematika dalam bidang studi lain atau kehidupan sehari-hari  
d. Memahami representasi ekuivalen suatu konsep, 
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e. Mencari hubungan satu prosedur dengan prosedur lain dalam representasi yang 

ekuivalen,  
f. Menerapkan hubungan antartopik matematika dan antara topik matematika 

dengan topik di luar matematika.  
2. Kusumah (Jarnawi, 2011: p.19) memberikan indikator kemampuan koneksi yaitu:  

a. Mengenali representasi ekuivalen dari konsep yang sama,  
b. Mengenali hubungan prosedur atau proses matematika atau representasi 

keprosedur representasi yang ekuivalen,  
c. Menggunakan dan menilai kaitan antar topik matematika,  
d. Menggunakan dan menilai kaitan antar matematika dengan disiplin ilmu lain,  
e. Menggunakan matematika dalam kehidupan sehari-hari.  

3. Suherman (Lestari, 2017, p. 83) mengemukakan indikator kemampuan koneksi 

matematis meliputi: mencari hubungan, memahami hubungan, menerapkan 

matematik, representasi ekuivalen, membuat peta konsep, keterkaitan berbagai 

algoritma dan operasi hitung serta membuat alasan tiap langkah pengerjaan 

matematik 
 

4. NCTM (Nurfitria, 2013, p.3) mengklasifikasikan indikator kemampuan koneksi 

matematis, yaitu:  
a. Mengenali dan menggunakan hubungan antar ide-ide dalam matematika  
b. Memahami keterkaitan ide-ide matematika dan membentuk ide satu dengan 

yang lain sehingga menghasilkan suatu keterikatan yang menyeluruh  
c. Mengenali dan mengaplikasikan matematika ke dalam dan lingkungan di luar 

matematika  
5. Ada dua tipe koneksi matematis menurut NCTM (1989) yaitu modeling 

connections dan mathematical connections. Modeling connections merupakan 

hubungan antar situasi masalah yang muncul di dalam dunia nyata atau dalam 

disiplin ilmu lain dengan representasi matematikanya, sedangkan mathematical 

connections adalah hubungan antara dua representasi yang ekuivalen, dan antara 

proses penyelesaian dari masing-masing representasi. Keterangan NCTM tersebut 

mengindikasikan bahwa koneksi matematika terbagi kedalam tiga aspek kelompok 

koneksi, yaitu:  
a. Koneksi antar topik matematika  
b. Koneksi dengan disiplin ilmu yang lain  
c. Koneksi dalam kehidupan sehari-hari 

 

KESIMPULAN 
 

Kemampuan koneksi matematis sangat diperlukan dalam menghubungkan 

berbagai macam gagasan-gagasan atau ide-ide matematik yang diterima oleh siswa. 

Dengan kemampuan koneksi matematika maka siswa akan lebih mudah dalam 

memahami hubungan matematika dengan bidang studi lain ataupun dengan aspek 

kehidupan yang nyata. Sehingga siswa tidak hanya menjadikan matematika itu sebagai 

pelajaran ataupun teori dan rumus-rumus abstrak saja. Tetapi siswa dapat 
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memahaminya secara mendalam lagi sehingga mereka dapat mengaplikasikannya dalam 

kehidupan nyata. 
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Abstract  
This study aims to determine the increase in the ability of junior high school 

mathematical connections through a realistic approach. Research methods In this study 

the research used was pre-experimental research with the One Group Pretest-Posttest 

Design research design. The research sample is one class from an institution in the 

area of SMPN 2 Pangandaran consisting of 17 students, the sampling technique is done 

by purposive sampling. Where this study, researchers provide treatment to the subject 

of the next researcher wants to know the effect of these treatments. The instrument used 

in this study was a matter of pretest and posttest description to measure the ability of 

students' mathematical understanding and interviews with treatment using a 

REALISTIC learning approach model. There are 8 articles learning realistic realistic 

approach is more effective in improving the ability of junior high school students 

mathematical connections through a realistic approach. 
 

Keywords: Connection ability, realistic approach 

 

Abstrak  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan koneksi matematis 

siswa SMP melalui pendekatan realsitik. Metode penelitian Pada penelitian ini yang 

digunakan adalah penelitian pre-experimental dengan desain penelitian One Group 

Pretest-Posttest Design. Sampel penelitian adalah salah satu kelas dari sebuah instansi 

di daerah SMPN 2 Pangandaran yang terdiri atas 17 siswa, teknik pengambilam 

sampel dilakukan secara purposive sampling. Dimana penelitian ini, peneliti 

memberikan perlakuan kepada subjek peneliti selanjutnya ingin mengetahui pengaruh 

perlakuan tersebut. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah soal uraian 

pretest dan posttest untuk mengukur kemampuan pemahaman matematis dan 

wawancara siswa terhadap treatment dengan menggunakan model pendekatan 

pembelajaran REALISTIK. Terdapat 8 artikel pembelajaran pendekatan realistik lebih 

efektif dalam meningkatkan kemampuan koneksi matematis siswa SMP melalui 

pendekatan realistik. 
 

Kata kunci: Kemampuan koneksi, pendekatan realistik 

 

PENDAHULUAN 
 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang dirasakan oleh peserta 

didik sulit untuk diserap dan dipahami serta sulitnya memahami pelajaran matematika 

itu diperkirakan berkaitan dengan cara mengajar guru di kelas nya sehingga peserta 

didik tidak merasa senang dan simpatik terhadap matematika, pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru matematika pada umumnya kurang bervariasi (Abdi, 2004). Pada 

umumnya mata pelajaran matematika merupakan pelajaran bermanfaat dan juga 

berguna bagi dirinya sendiri dan juga bagi mata pelajaran lain, bahkan matematika 

dapat digunakan dalam kehidupan nyata seperti untuk membantu dalam memecahkan 
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maalah. Kline (Ruseffendi, 1990) menyebutkan, “Matematika bukan pengetahuan 

menyendiri yang dapat bias sendiri tanpa belajar, tetapi juga membatu untuk memahami 

dan menguasai permasalahan sosial, ekonomi, dan alam”. 
 

Pendapat ini juga didukung oleh Menteri Pendidikan Nasional (2006) yang 

menjelaskan bahwa standar kompetensi dasar matematika di KTSP disusun untuk 

mengembangkan kemampuan dan menggunakan matematika dalam pemecahan masalah 

dan mengkomunikasikan ide atau gagasan dengan menggunakan simbol, tabel, diagram 

dan media lain. Berdasarkan pemaparan sebelumnya jelaslah bahwa kemampuan 

pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika sangantlah penting dimiliki oleh 

siswa. 
 

Kemampuan koneksi matematis penting untuk dikuasai, namun masalah yang 

terjadi adalah kemampuan koneksi matematika pada siswa SMP relatif masih rendah. 

Menurut hasil penelitian Ruspiani (2000) pada dasarnya kemampuan koneksi pada 

pembelajaran matematika siswa sekolah menengah masih rendah. Siswa mampu 

menemukan jawaban atas persoalan yang diberikan tetapi mereka tidak yakin untuk 

mengemukakan alasan dalam melakukan perhitungan, terutama proses perhitungan 

yang menghubungkan yang sedang dipelajari dengan pembelajaran matematika pada 

pokok bahasan yang telah dipelajari sehingga siswa kesuliatan untuk menerapkan 

pembejaran matematka dalam kehidupan nyata. 
 

Salah satu yang menyebabkan rendahnya prestasi belajar matematika yaitu 

rendahnya kemampuan koneksi matematis siswa yang belum berkembang maksimal 

mempengaruhi hasil belajar matematikanya, tetapi tidak sepenuhnya disebabkan oleh 

faktor internal tetapi hasil belajar siswa dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam 

membuat perencanaan dan penyajian yang akan disajikan dalam suatu model 

pembelajaran, oleh karena itu perlu diterapkan suatu model dengan pendekatan yang 

dapat memperhatikan aspek-aspek matematika yang saling berhubungan dan siswa 

dapat mengembangkan kemampuan yang dimilikinya secara maksimal dengan cara 

menggunakan pengetahuan awal siswa yang sebelumnya telah dimilikinya untuk 

membentuk pengetahuan baru, dari salah satu pembelajaran yang membantu siswa 

untuk mengembangakan kemampuan koneksinya adalah pendekatan Realistik. 
 

Gunawan (2016) menyebutkan bahwa RME adalah suatu teori pembelajaran 

matematika yang beranggapan bahwa matematika adalah aktivitas manusia serta 

matematika harus dihubungkan dengan kehidupan nyata, yang menggunakan proses 

matematika horizontal maupun vertikal untuk mengembangkan konsep dan 

mengaplikasikannya. 
 

Pada umumnya pembelajaran konvensional menggunakan metode eskpositori. 

Ruseffendi (Nuridawani, 2015) menyatakan bahwa “metode ekspositori sama dengan 

cara mengajar yang biasa (tradisional) kita pakai pada pengajaran matematika”. 

Sedangkan Masriyah (Nuridawani, 2015) memandang bahwa “pembelajaran selama ini 

yang sering dilakukan oleh guru pada umumnya disebut pembelajaran langsung”. 
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Dari pendapat di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah 

peningkatan kemampuan koneksi matematis siswa SMP yang menggunakan pendekatan 

Realistik lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran konvesional? 
 

METODE PENELITIAN 
 

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian pre-experimental 

dengan desain penelitian One Group Pretest-Posttest Design (Sugiyono, 2015). Sampel 

penelitian adalah salah satu kelas dari sebuah instansi di daerah SMPN 2 Pangandaran 

yang terdiri atas 17 siswa, teknik pengambilam sampel dilakukan secara purposive 

sampling. Prosedur dalam penelitian ini yaitu memberikan tes awal pada kelas 

penelitian untuk mengetahui kemampuan pemahaman matematis siswa sebelum 

diterapkan Pendekatan Realistik. Kemudian melakukan proses pembelajaran yang telah 

dirancang dengan menggunakan pendekatan pembelajaran Realistik. Setelah itu 

melakukan evaluasi pembelajaran pada kelas penelitian setelah menerapkan proses yang 

telah dirancang (Wahyuni, 2012). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah soal uraian pretest dan posttest untuk mengukur kemampuan pemahaman 

matematis dan wawancara siswa terhadap treatment dengan menggunakan model 

pendekatan pembelajaran Realistik. Instrumen tes dibuat sebanyak 8 soal yang 

kemudian divalidasi pakar dan empiris, sehingga diperoleh 6 soal yang valid. Nilai 

koefisien reliabilitas instrumen yaitu 0,60. Dengan demikian instrumen tes yang 

digunakan valid dan memiliki tingkat reliabilitas dalam kategori tinggi. Jadi, Instrumen 

ini sudah layak untuk digunakan dalam penelitian. Kisi-kisi soal yang digunakan pada 

penyusunan instrumen disajikan pada Tabel 1. 
 

Tabel 1. Kisi-kisi soal kemampuan pemahaman matematis siswa  

Variabel yang 

Indikator Kemampuan Proses Kognitif Instrumen 

Nomor 

dipengaruhi Butir Soal    

 Siswa mampu    

 mendefinisikan konsep Mengingat  6 

 dari kubus dan balok    

 Siswa mampu    

Kemampuan 
merepresentasikan    

permasalahan ke dalam Memahami 
 

2,3,7 
Pemahaman Uraian 

bentuk materi kubus   

Matematis 
   

dan balok 
   

    

 Siswa mampu    

 menentukan hasil kubus 
Mengaplikasikan 

 
4,5  dan balok berdasarkan  

    

 soal yang ada    
 

 

HASIL 
 

Data yang diperoleh dalam penelitian peningkatan kemampuan pemahaman 

matematis siswa dengan menggunakan pendekatan pembelajaran realistik pada materi 

bangun datar kubus dan balok dilihat dari perubahan peningkatan N-Gain. Untuk 

memperkuat hasil penelitian, peneliti melakukan wawancara secara terbuka kepada 
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siswa yang menjadi sampel penelitian. Selain itu, peneliti mempunyai lembar observasi 

yang diisi oleh seorang observer yaitu guru kelas. Berdasarkan analisa kriteria N-gain 

dari hasil Pretest dan Posttest, dari 17 siswa terdapat 1 orang siswa yang termasuk 

kedalam kriteria “rendah”, kemudian 8 orang siswa termasuk kedalam kriteria “sedang” 

dan 8 orang lain termasuk kedalam kriteria “tinggi”. Perhitungan data peningkatan N-

Gain dapat dilihat pada Tabel 2. 
 

Tabel 2. Peningkatan N-Gain kemampuan pemahaman matematis siswa  

No Nama Pretest Posttest N Gain Kriteria 
      

1 Siswa 1 16,67 74,17 0,690028 sedang 
      

2 Siswa 2 3,33 42,7 0,405193 sedang 
      

3 Siswa 3 36,67 42,5 0,592136 sedang 
      

4 Siswa 4 35 74,17 0,282 rendah 
      

5 Siswa 5 41,67 53,33 0,814332 tinggi 
      

6 Siswa 6 51,67 89,17 1 tinggi 
      

7 Siswa 7 11,67 100 0,330126 sedang 
      

8 Siswa 8 3,33 40,83 0,775835 tinggi 
      

9 Siswa 9 51,67 78,3 0,965446 tinggi 
      

10 Siswa 10 55 98,33 0,629556 sedang 
      

11 Siswa 11 6,67 83,33 0,67856 sedang 
      

12 Siswa 12 18,33 70 0,744949 tinggi 
      

13 Siswa 13 35 79,77 0,666615 sedang 
      

14 Siswa 14 46,67 78,33 0,968686 tinggi 
      

15 Siswa 15 10 98,33 0,768556 tinggi 
      

16 Siswa 16 5,83 69,17 0,672613 sedang 
      

17 Siswa 17 0 72,5 0,725 tinggi 
      

  Rata-rata  0,688802 sedang 
      

(Deka Purnama sari, 2016) 
 

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa rara-rata N Gain sebesar 0,688 yaitu 

berada dalam kriteria sedang. Hal ini berarti bahwa terjadi peningkatan kemampuan 

pemahaman matematis dengan menggunakan pendekatan pembelajaran Realistik. 

Pemilihan model ini diperjelas dengan anggapan Krisdianto (2010) bahwa pembelajaran 

dalam kelompok-kelompok kecil akan membuat siswa dapat saling membantu antar 

anggota dalam kelompoknya untuk mencapai kemajuan kelompok belajar. Hal ini dapat 

dilihat dari hasil pengerjaan LKS secara kelompok. Siswa yang dibagi ke dalam 

kelompok yang heterogen membuat siswa aktif untuk memecahkan masalah yang ada 

secara bersama. Pada saat proses presentasi yang diwakili oleh salah satu anggota 

kelompok, siswa mampu menjelasakan secara verbal atau secara lisan tentang 

pemahaman yang diperoleh dari hasil diskusi yang telah dilakukan disetiap kelompok. 
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KESIMPULAN 
 

Simpulan Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat 

disimpulkan bahwa dengan menggunakan pendekatan pembelajaran realistik secara 

signifikan dapat meningkatkan kemampuan koneksi matematis siswa. 
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Abstract  
One of the purposes of mathematical learning is to understand concept 

mathematics, explain the interconnections between concepts and apply concepts to 

flexible, accurate, efficient, and precise problem solving. Even in learning, students 

often get concepts so wrong that students get less precise in solving problems that 

are easy, moderate, and difficult. Therefore, concept comprehension is a very 

important foundation for math study as well as for solving math problems and 

everyday life. Understanding mathematical concepts is meaningful if mathematical 

learning is directed at the development of mathematical connections among various 

ideas, understanding how mathematical ideas are linked to each other and thereby 

building a thorough understanding, and using mathematics in a context outside of 

mathematics. 
 

Keywords: Math, mathematical learning, mathematical conceptual comprehension 

 

Abstrak  
Salah satu tujuan pembelajaran matematika adalah memahami konsep matematika, 

menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikannya konsep atau 

algoritma secara luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. Dalam 

pembelajaran pun, seringkali siswa keliru dalam memahami konsep sehingga siswa 

kurang tepat dalam menyelesaikan soal-soal mulai dari yang mudah, sedang, dan 

sukar. Maka dari itu, pemahaman konsep menjadi dasar yang sangat penting dalam 

pembelajaran matematika untuk menyelesaikan masalah matematika maupun dalam 

kehidupan sehari-hari. Pemahaman konsep matematis akan bermakna jika 

pembelajaran matematika 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. 
 

Kata kunci: Matematika, pembelajaran matematika, pemahaman konsep matematis 

 

PENDAHULUAN 
 

Menurut (Herman, 2018, p. 2) matematika dapat dipandang sebagai ilmu tentang 

pola dan hubungan, dimana siswa perlu mengetahui bahwa diantara ide-ide matematika 

terdapat saling keterkaitan. Siswa harus mampu melihat apakah suatu ide atau konsep 

matematika sama atau berbeda dengan konsep-konsep yang dipelajarinya. Hal ini 

sejalan dengan pendapat Russefendi (Novitasari, 2016, p. 1) bahwa terdapat banyak 

anak-anak setelah belajar matematika bagian yang sederhana, banyak yang tidak 

dipahaminya, dan banyak konsep yang dipahami secara keliru. 
 

Pada kenyataannya, manusia tidak dapat lepas dari matematika. Tanpa disadari 

matematika menjadi bagian yang penting dalam kehidupan yang dibutuhkan kapan pun 

dan dimana pun, begitu pula dalam pembelajaran matematika. Menurut (Wardhani, 
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2008, p. 2) bahwa tujuan pembelajaran matematika salah satunya yaitu memahami 

konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikannya 

konsep atau algoritma secara luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan 

masalah. Berdasarkan pendapat tersebut, dikatakan bahwa kemampuan pemahaman 

konsep matematis merupakan salah satu tujuan pembelajaran matematika. 
 

Pemahaman konsep menjadi dasar yang sangat penting dalam pembelajaran 

matematika untuk menyelesaikan masalah matematika maupun dalam kehidupan sehari-

hari. Menurut Sumarno (Arifah & Saefudin, 2017, p. 266) pemahaman atau 

understanding yang mana tingkat kepahaman ditentukan oleh tingkat keterkaitan suatu 

gagasan, prosedur atau fakta matematika dipahami secara menyeluruh jika hal – hal 

tersebut membentuk jaringan dengan keterkaitan yang tinggi. Menurut Kilpatrick, 

Swafford & Findell (Aulia, 2018, p. 26) pemahaman konsep (conceptual 

understanding) adalah kemampuan dalam memahami konsep, operasi dan relasi 

matematika. Sedangkan menurut Anderson (Martin, 2018, p. 3) siswa dikatakan 

memiliki kemampuan pemahaman matematis jika siswa tersebut mampu menggali 

makna dari pesan-pesan yang timbul dalam pembelajaran seperti komunikasi lisan, 

tulis, dan grafik. Siswa dikatakan memahami suatu konsep matematis, antara lain ketika 

siswa membangun hubungan antara pengetahuan baru yang diperoleh dan pengetahuan 

sebelumnya. 
 

Faktanya, salah satu faktor kegagalan dalam pembelajaran matematika adalah 

siswa tidak paham atau keliru dalam memahami konsep matematika. Hal ini karena 

selama pembelajaran matematika siswa hanya untuk dirahkan pada kemampuan cara 

menggunakan rumus, menghafal rumus, dan jarang diajarkan untuk menganalisis dan 

mengaitkan konsep matematika dengan kehidupan sehari-hari. Kesalahan konsep yang 

diberikan pada jenjang dasar tentunya akan berpengaruh ke tingkat pendidikan yang 

lebih tinggi, hal ini karena matematika adalah ilmu yang saling berkaitan satu sama lain. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Magdalena (Aledya, 2019, p. 3) bahwa pembelajaran 

matematika di Indonesia selama ini hanya berpusat pada guru, selama kegiatan 

pembelajaran guru kurang menekankan siswa pada kemampuan untuk menemukan 

kembali konsep-konsep dan struktur-struktur matematika yang berdasarkan pengalaman 

siswa itu sendiri dan menurut pemahaman mereka. 
 

Maka berdasarkan permasalahan tersebut, pemahaman konsep merupakan 

landasan yang penting dalam menyelesaikan masalah matematika maupun dalam 

kehidupan sehari-hari. Menurut Schoenfeld (Kesumawati, 2008, p. 233) bahwa berpikir 

secara matematik berarti (1) mengembangkan suatu pandangan matematik, menilai 

proses dari matematisasi dan abstraksi, dan memiliki kesenanangan untuk 

menerapkannya; (2) mengembangkan kompetensi, dan menggunakanya dalam 

pemahaman matematik. Implikasinya adalah bagaimana seharusnya guru merancang 

pembelajaran dengan baik, pembelajaran dengan karakteristik yang bagaimana sehingga 

mampu membantu siswa membangun pemahamannya secara bermakna. 
 

METODE PENELITIAN  
Penelitian ini  menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research)  yang 
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sering juga disebut dengan penelitian literatur. Penelitian kepustakaan merupakan 

metode dalam pencarian, mengumpulkan dan menganalisis sumber data untuk diolah 

dan disajikan dalam bentuk jurnal yang terkait untuk memperoleh gagasan terkait 

kemampuan pemahaman konsep matematis siswa pada pembelajaran matematika. 

Analisis data yang dilakukan yaitu analisis riset dan deskriptif melalui literatur-literatur 

yang ada pada jurnal. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

dokumentasi dan deskriptif. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Berdasarkan analisis dari beberapa jurnal yang terkait dengan kemampuan 

pemahaman konsep matematis siswa pada pembelajaran matematika bahwa 

kemampuan pemahaman konsep matematis siswa merupakan landasan yang penting 

dalam menyelesaikan masalah matematika maupun dalam kehidupan sehari-hari. 

Dengan adanya memiliki kemampuan pemahaman matematis siswa dapat menggali 

makna dari pesan-pesan yang terdapat dalam pembelajaran seperti komunikasi lisan, 

tertulis, maupun grafik. Siswa dikatakan memahami suatu konsep matematis ketika 

siswa mampu membangun hubungan antara pengetahuan yang baru diperoleh dengan 

pengetahuan sebelumnya. 
 

Selain itu, kemampuan pemahaman konsep matematis siswa dapat dilihat dari 

kemampuan menyatakan ulang konsep, mengklasifikasikan objek, mampu membuat 

contoh yang berkaitan dengan konsep, menyajikan konsep dalam berbagagai bentuk 

representasi matematis, mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup suatu konsep, 

memanfaatkan atau memilih prosedur, serta mengaplikasikan konsep dalam pemecahan 

masalah. Pemberian konsep oleh guru harus benar-benar dapat dipahami oleh siswa dan 

guru itu sendiri untuk menghindari kesalahpahaman atau kekeliruran suatu konsep. 

Karena jika konsep awal yang diperoleh siswa sudah salah, maka hal ini tentunya akan 

berpengaruh pada tingkatan kemampuan matematis yang lebih tinggi seperti 

kemampuan pemecahan masalah, kemampuan komunikasi matematis, kemampuan 

penalaran, dan lain-lain. 
 

Hal di atas menunjukkan pentingnya kemampuan pemahaman konsep matematis 

siswa, sehingga pada pembelajaran matematika guru harus lebih mengutamakan pada 

konsep awal yang sudah dimiliki oleh siswa. Ketika siswa terlibat aktif dalam proses 

pembelajaran matematika, maka proses yang sedang berlangsung tersebut dapat 

ditingkatkan ke proses yang lebih tinggi sebagai pembentukan pengetahuan yang baru. 

Pada saat proses ini berlangsung, guru tidak hanya berperan sebagai fasilitator, tetapi 

harus menciptakan suasana pembelajaran yang interaktif untuk menunjang keterlibatan 

siswa secara aktif. Selain itu, diperlukan suatu model pembelajaran yang efektif untuk 

dapat meningkatkan keaktifan siswa selama proses pembelajaran sehingga dapat 

mendorong siswa untuk dapat lebih menguasai konsep secara mendalam. 
 

Pemahaman dalam pembelajaran matematika sudah seharusnya ditanamkan oleh 

guru kepada siswa. Karena tanpa pemahaman, siswa tidak dapat mengaplikasikan 

konsep dan prosedur. Matematika akan mudah dimengerti dan dipahami oleh siswa 

apabila dalam proses pembelajarannya terjadi kaitan antara informasi yang diterima 
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dengan jaringan representasinya. Pemahaman konsep matematis akan bermakna jika 

pembelajaran matematika 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. Sehingga pembelajaran matematika akan 

bermakna dengan pemahaman yang mendalam akan membawa siswa dapat merasakan 

manfaat matematika dalam kehidupan sehari-hari. 
 

KESIMPULAN 
 

1. Matematika dapat dipandang sebagai ilmu tentang pola dan hubungan, dimana siswa 

perlu sadar bahwa diantara ide-ide matematika terdapat saling keterkaitan. Siswa 

harus mampu melihat apakah suatu ide atau konsep matematika sama atau berbeda 

dengan konsep-konsep yang dipelajarinya. 
 

2. Pembelajaran matematika guru harus lebih menekankan pada konsep awal yang 

sudah dimiliki oleh siswa.  
3. Pemahaman konsep matematis akan bermakna jika pembelajaran matematika 

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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Abstract  
The background of this research is that there are still many students who make mistakes 

in solving mathematical problems, especially in word problem mathematics. We need 

further analysis of the mistakes made by students, in order to get a clear and detailed 

picture of students' weaknesses in solving word problem mathematics problems. 

Mistakes made by students can be used as consideration for teaching in an effort to 

improve learning and teaching activities. The purpose of this study is: to determine 

students' mistakes in solving word problem mathematics problems based on SOLO 

taxonomy. The research method used is descriptive qualitative. The data collection 

techniques of this study were tests, interviews, documentation, and triangulation. The 

subjects of this study were 6 (six) students of Al-Masturiyah Vocational High School 

majoring in Engineering and Business Motorcycle selected by the researchers based on 

the consideration of class guardians from class X TBSM. The results showed that all 

types of errors according to Subanji and Mulyoto were made by students, namely 

concept errors, errors in using data, errors in language interpretation, technical errors 

and inferences. The cause of concept errors is not understanding the questions given 

and not knowing the formulas used; the cause of errors in using data is students are less 

skilled in making mathematical models so that there is some information that is not 

included in the mathematical model and students' ability to interpret data is low; the 

cause of language interpretation errors is students are less skilled at interpreting 

everyday language into the language of mathematics and have not been able to link 

information from questions into mathematical symbols; the cause of technical errors is 

students are not careful in giving answers; and the cause of the error of inference is 

that students are in a hurry so as not to re-examine the final results. 
 

Keywords: Error analysis, SOLO taxonomy, types of errors based on Subanji and 

Mulyoto. 

 

Abstrak  
Latar belakang penelitian ini adalah masih banyaknya siswa yang melakukan kesalahan 

dalam menyelesaikan soal matematika khususnya dalam word problem mathematics. 

Kesalahan yang dilakukan siswa perlu kita analisis lebih lanjut, agar mendapatkan 

gambaran yang jelas dan rinci atas kelemahan-kelemahan siswa dalam menyelesaikan 

soal word problem mathematics. Kesalahan yang dilakukan oleh siswa dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan pengajaran dalam usaha meningkatkan kegiatan belajar 

dan mengajar. Tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui kesalahan siswa 

dalam menyelesaikan soal word problem mathematics berdasarkan taksonomi SOLO. 

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan 

data penelitian ini adalah tes, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Subjek 

penelitian ini adalah 6 (enam) orang siswa SMK Al-Masturiyah Langkaplancar jurusan 

Teknik dan Bisnis Sepeda Motor yang dipilih oleh peneliti berdasarkan pertimbangan 

wali kelas dari kelas X TBSM. Hasil penelitian menunjukan 
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bahwa semua jenis kesalahan menurut Subanji dan Mulyoto dilakukan oleh siswa yaitu 

kesalahan konsep, kesalahan menggunakan data, kesalahan interpretasi bahasa, 

kesalahan teknis dan kesalahan penarikan kesimpulan. Penyebab kesalahan konsep 

adalah tidak memahami soal yang diberikan dan tidak mengetahui rumus yang 

digunakan; penyebab kesalahan menggunakan data adalah siswa kurang terampil dalam 

membuat model matematika sehingga ada beberapa informasi yang tidak dimasukkan 

ke dalam model matematika dan kemampuan siswa yang rendah dalam menafsirkan 

data; penyebab kesalahan interpretasi bahasa adalah siswa kurang terampil 

menginterpretasikan bahasa sehari-hari kedalam bahasa matematika dan belum mampu 

mengaitkan informasi dari soal kedalam simbol-simbol matematika; penyebab 

kesalahan teknis adalah siswa kurang teliti dalam memberikan jawaban; dan penyebab 

kesalahan penarikan kesimpulan adalah siswa terburu-buru sehingga tidak memeriksa 

kembali hasil akhirnya. 

 
Kata kunci: Analisis kesalahan, taksonomi SOLO, jenis-jenis kesalahan menurut 

Subanji dan Mulyoto 

 

PENDAHULUAN 
 

Matematika merupakan ilmu tentang struktur yang terorganisir dengan baik. 

Menurut Suherman (2003), konsep-konsep matematika tersusun secara hierarkis, 

terstruktur, logis, dan sistematis mulai dari konsep yang paling sederhana sampai pada 

konsep yang paling kompleks. Dalam mempelajari matematika, siswa dituntut untuk 

dapat menghubungkan konsep-konsep matematika yang nantinya akan berguna dalam 

proses pemecahan masalah. Soal cerita merupakan soal yang dibuat dalam bentuk cerita 

serta berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Dalam memecahkan word Problem, siswa 

harus mampu memahami isi soal cerita tersebut, mengetahui objek-objek matematika 

yang harus diselesaikan, mampu memisalkannya ke dalam model matematika, 

kemudian mampu memilih operasi hitung yang tepat untuk menyelesaikan word 

Problem tersebut, hingga tahap akhir yaitu penyelesaian serta penarikan kesimpulan. 

 

Word problem merupakan salah satu soal yang membutuhkan keterampilan dan 

berbagai cara penyelesaian untuk mendapatkan jawaban akhir. Word problem sering 

disebut sebagai soal tersamar karena dalam word problem terdapat informasi yang 

termuat dalam soal maupun yang tidak diketahui dalam soal sehingga dalam 

menyelesaikannya dibutuhkan kemampuan membaca yang baik. Kemampuan tersebut 

terlihat pada “pemahaman soal” yakni kemampuan memahami apa yang diketahui dari 

soal, apa yang ditanyakan dalam soal, apa saja informasi yang diperlukan, dan 

bagaimana dalam menyelesaikan soal. Siswa diharapkan dapat memahami kata-kata 

dalam soal, melakukan kalkulasi dan menggunakan prosedur-prosedur relevan yang 

telah dipelajari. Hubungan yang ada dalam word problem sebagai bagian dalam 

pelajaran matematika sangat berkaitan erat dalam kehidupan sehari-hari yang tak lepas 

dari masalah-masalah yang membutuhkan pemecahan untuk mendapatkan jawaban 

yang memuaskan. 
 

Berkenaan dengan langkah-langkah penyelesaian word problem, secara garis 

besar terdapat empat langkah yang dapat dilakukan agar siswa lebih terarah dalam 
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menyelesaikan masalah matematika, yaitu understanding the problem, devising plan, 

carrying out the plan, dan looking back yang diartikan sebagai memahami masalah, 

membuat perencanaan, melaksanakan rencana, dan melihat kembali hasil yang 

diperoleh. 
 

Rendahnya rata-rata nilai Ujian Nasional tingkat SMA (bahasa) pada tahun 

2018/2019 yaitu rata-rata 37,53, tingkat SMA (IPA) rata-rata 39,33, tingkat SMA (IPS) 

rata-rata 34,36 dan tingkat SMK rata-rata 35,26 menunjukkan bahwa siswa masih 

mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal matematika sehingga seringkali 

melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal yang diberikan dan menyebabkan 

rendahnya hasil belajar siswa. Dengan menganalisis kesalahan hasil belajar siswa 

tersebut, guru diharapkan dapat mengetahui kesalahan dan penyebabnya yang dilakukan 

siswa dalam menyelesaikan soal sehingga dapat digunakan sebagai informasi untuk 

perbaikan proses pembelajaran. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengetahui 

kesulitan siswa yaitu dengan cara menelusuri penyebab kesalahan yang dilakukan siswa 

dalam menyelesaiakan soal matematika, dimana untuk mengetahui penyebab kesalahan 

tersebut dapat dilakukan dengan cara menganalisis kesalahan melalui respon (jawaban) 

yang diberikan siswa dari pemberian tes. Sementara itu untuk menentukan kualitas 

respon (jawaban) siswa dalam menjawab soal dapat dianalisis menggunakan taksonomi 

SOLO. 
 

Taksonomi SOLO digunakan untuk mengetahui respon siswa dalam 

kemampuan pemecahan masalah sesuai dengan tingkatannya yaitu, level prastruktural, 

level unistruktural, level multistruktural, level relasional, dan level extended abstrak. 

Berdasarkan level taksonomi SOLO, kemampuan siswa bisa diukur melalui tingkatan-

tingkatan tersebut dengan membuat suatu soal pemecahan masalah dari yang mudah 

sampai dengan yang sulit. Adapun penjelasan dari masing-masing tingkatan taksonomi 

SOLO menurut Pesona (2018), yaitu: Prastruktural adalah kemampuan siswa yang tidak 

melibatkan suatu informasi untuk meyelesaikan suatu permasalahan. Unistruktural 

adalah suatu kemampuan siswa yang hanya satu informasi saja yang dapat 

digunakannya tetapi sudah mendapatkan hasil atau penyelesaian. Multistruktural adalah 

kemampuan siswa yang dua atau lebih informasi yang bisa dikaitkan untuk 

mendapatkan penyelesaian suatu pemecahan masalah dan bisa digunakan suatu rumus 

yang saling berkaitan satu sama lain. Relasional adalah kemampuan siswa dalam 

menggunakan dua informasi atau lebih tidak secara langsung saling berkaitan dengan 

satu sama lain tetapi bisa menggunakan cara baru untuk bisa mendapatkan hasil atau 

penyelesaian. Extended Abstract adalah kemampuan siswa yang menggunakan suatu 

informasi yang abstrak dari suatu soal dan bisa mendapatkan informasi baru dari suatu 

permasalahan untuk bisa mendapatkan hasil atau penyelesaian. 
 

 

METODE PENELITIAN  
Jenis penelitian ini adalah analisis deskriptif. Penelitian ini berusaha untuk 

mendeskripsikan jenis kesalahan dan penyebabnya yang dilakukan siswa dalam 

menyelesaikan soal matematika pada word problem task dimana soal yang disusun 
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didasarkan pada taksonomi SOLO. Jenis kesalahan yang akan dideskripsikan 

berdasarkan jenis kesalahan Subanji dan Mulyoto. 
 

Penelitian dilaksanakan di SMK Al-Masturiyah Langkaplancar. Subjek 

penelitian adalah 6 peserta didik kelas X TBSM yang dipilih berdasarkan rekomendasi 

guru. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

cara tes, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Analisisi data ini terdiri dari tiga 

kegiatan yaitu reduksi, display (penyajian data), dan verifikasi (menarik kesimpulan). 

Instrumen penelitian ini adalah soal tes dan pedoman wawancara. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  
Penelitian ini membahas tentang macam-macam kesalahan siswa dalam 

menyelesaikan soal word problem mathematics dan faktor yang menyebabkan siswa 

salah dalam mengerjakan soal word problem mathematic. Kesalahan yang dianalisis 

dalam penelitian ini adalah kesalahan menurut Soebanji dan Mulyoto yang meliputi 

kesalahan konsep, kesalahan menggunakan data, kesalahan interpretasi bahasa, 

kesalahan teknis dan kesalahan penarikan kesimpulan. 
 

Data dari hasil penelitian ini diperoleh dari hasil pengerjaan soal tes dan 

wawancara dengan siswa kelas X TBSM. Subjek penelitian ini terdiri 6 orang siswa 

yang dipilih berdasarkan rekomendasi wali kelas dan guru mata pelajaran matematika 

yaitu berdasarkan seringnya anak melakukan kesalahan ketika mengerjakan soal 

sebelumnya. Peneliti memberikan tes kepada 6 orang siswa via daring yang soal 

sebelumnya sudah melaui proses validasi. Setelah tes dilakukan, peneliti memeriksa 

hasil jawaban dari subjek untuk mengidentifikasi letak kesalahan yang dilakukan oleh 

siswa. Setelah memeriksa hasil kerja siswa, peneliti melakukan wawancara semi 

terstruktur kepada 6 siswa tersebut. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui faktor-

faktor penyebab siswa melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal word problem 

matematics pada materi program linear. 
 

Berdasarkan hasil tes dari 5 siswa dalam menyelesaikan soal word problem 

mathematics ditemukan beberapa kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Rincian 

kesalahan yang dilakukan oleh siswa dideskripsikan sebagai berikut. 
 

1. Siswa S-1  
Siswa S-1 tidak dapat diidentifikasi kesalahannya, karena belum dapat 

memahami soal yang diberikan, sehingga S-1 cenderung tidak memberikan jawaban 

pada soal a, b, c dan d. Namun S-1 dapat menuliskan apa yang diketahui dari soal. Jadi 

dapat dikatakan siswa S-1 mampu mencapai level unistruktural karena telah memenuhi 

indikator level unistruktural yaitu menggunakan sebuah informasi yang tersedia dalam 

soal untuk menjawab pertanyaan dalam hal ini menyebutkan apa yang diketahui. Hal ini 

juga diperkuat saat wawancara, peneliti membimbing siswa S-1 dalam menjawab soal 

unistruktural dan ternyata siswa S-1 mampu menjawabnya. Namun, siswa S-1 tidak 

dapat menuliskan jawaban pada saat tes. Hal tersebut dikarenakan siswa S-1 tidak 

terbiasa mengerjakan soal matematika dengan jenis perintah seperti disoal tes. 
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2. Siswa S-2  
Siswa S-2 mampu menyelesaikan soal sampai level unistruktural, dimana siswa 

S-2 mampu memahami soal dengan menggunakan beberapa informasi namun belum 

mampu merencanakan dan menyelesaikan soal dengan baik. Berikut jenis kesalahan dan 

penyebab kesalahan Subjek S-2. 
 

Tabel 1. Jenis dan penyebab kesalahan siswa S-2  

No Level  Jenis Kesalahan   
Penyebab kesalahan 

 

Soal Soal KK KD KB KT KS 
  

    

a U          

       Tidak teliti; tidak menggunakan data yang 
       seharunya dipakai; salah penulisan rumus 

b M √ √ √ √ 
 fungsi  objektif;  kurang  terampil dalam 
 menginterpretasikan   bahasa   sehari-hari        

       kedalam model matematika; kurang 

       terampil memaknai simbol matematika. 

       Tidak menggunakan data yang seharusnya 
       digunakan, tidak terampil dalam membuat 

c R  √  √ √ diagram kartesius; tidak  teliti  dan  tidak 

       dapat  mengatur  waktu  pengerjaan  soal 

       dengan baik.   

       Tidak  memahami  maksud  soal  dengan 

d EA - - - - - 
baik;  tidak  memiliki  keterampilan dalam 

menggunakan informasi untuk        

       menyelesaikan masalah.  

 

3. Siswa S-3  
Pada siswa siswa S-3, siswa melakukan kesalahan pada semua level soal. 

Mekipun semua terisi, namun tidak ada satu pun jawaban yang tepat. Kesalahan yang 

dilakukan adalah kesalahan konsep, kesalahan menggunakan data, kesalahan 

interpretasi bahasa dan kesalahan penarikan kesimpulan. berikut jenis kesalahan dan 

penyebab kesalahan. 
 

Tabel 2. Jenis dan penyebab kesalahan siswa S-3  

No Level  Jenis Kesalahan   Penyebab kesalahan  

Soal Soal 
       

KK KD KB KT KS     
      

a U √         
        

       Tidak memahami maksud dari soal; tidak 
       menggunakan    data yang    seharunya 

b M 
 

√ √ 
 

√ 
dipakai; kurang terampil dalam 

  menginterpretasikan   bahasa   sehari-hari        

       kedalam model   matematika; kurang 

       terampil memaknai simbol matematika. 

c R 
 

√ 
  

√ 
Tidak menggunakan data yang seharusnya 

   
digunakan. 

   

          

d EA 
 

√ 
  

√ 
Tidak menggunakan data yang seharusnya 

   
digunakan. 
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4. Siswa S-4  
Siswa S-4 mampu menyelesaikan soal sampai level multistruktural. Pada siswa 

S-4, jenis kesalahan yang dilakukan adalah kesalahan konsep, kesalahan menggunakan 

data, dan kesalahan penarikan kesimpulan. Siswa S-4 juga melakukan kesalahan diluar 

jenis-jenis kesalahan yang dikategorikan oleh Subanji dan Mulyoto. Kesalahan tersebut 

adalah tidak memberi respon/jawaban dalam menjawab suatu soal yang diberikan 

khususnya pada poin d yaitu level soal extended abstract, sementara jenis kesalahan 

menurut Subanji dan Mulyoto tidak digolongkan kesalahan dengan indikator tersebut. 
 

Tabel 3. Jenis dan penyebab kesalahan siswa S-4  

No Level  Jenis Kesalahan  Penyebab kesalahan  

Soal Soal 
      

KK KD KB KT KS    
     

a U         

b M         

       Tidak menggunakan data yang seharusnya 
       digunakan, tidak terampil dalam membuat 

c R √ √   √ diagram  kartesius; tidak  teliti  dan tidak 

       dapat  mengatur  waktu  pengerjaan  soal 

       dengan baik.   

       Tidak  memahami  maksud  soal  dengan 

d EA - - - - - 
baik;  tidak  memiliki  keterampilan dalam 

menggunakan informasi untuk        

       menyelesaikan masalah.  

 

5. Siswa S-5  
Subjek penelitian siswa S-5 mampu menyelesaikan soal sampai level 

unistruktural, dimana siswa S-5 mampu memahami soal dengan menggunakan beberapa 

informasi namun belum mampu merencanakan dan menyelesaikan soal dengan baik. 

Pada siswa S-5, jenis kesalahan yang dilakukan adalah kesalahan menggunakan data, 

kesalahan interpretasi bahasa, kesalahan teknis, dan kesalahan penarikan kesimpulan. 

Berikut jenis kesalahan dan penyebabnya. 
 

Tabel 5. Jenis dan penyebab kesalahan siswa S-5  

No Level  Jenis Kesalahan   
Penyebab kesalahan 

 

Soal Soal KK KD KB KT KS 
  

     

a U           

       Tidak menggunakan data yang 

b M 
 

√ √ 
 

√ 
seharusnya digunakan;  kurang  terampil 

  dalam menginterpretasikan bahasa sehari-        

       hari ke dalam model matematika.  

       Tidak menggunakan data yang 
c R  √  √ √ seharusnya digunakan, tidak teliti dalam 

       penulisan.    

       Tidak menggunakan data yang 
d EA  √   √ seharusnya digunakan.; tidak dapat 

       mengatur waktu pengerjaan dengan baik. 
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6. Siswa S-6  
Pada siswa S-6, jenis kesalahan yang dilakukan adalah kesalahan menggunakan 

data, dan kesalahan penarikan kesimpulan. Berikut jenis kesalahan dan penyebab 

kesalahan S-6. 
 

Tabel 6. Jenis dan penyebab kesalahan siswa S-6  

No Level  Jenis Kesalahan   
Penyebab kesalahan 

 

Soal Soal KK KD KB KT KS 
  

    

a U          

b M          

c R 
 

√ 
  

√ 
Tidak menggunakan data yang 

   
seharusnya dipakai. 

  

         

d EA 
 

√ 
  

√ 
Tidak menggunakan data yang 

   
seharusnya dipakai. 

  

         

 

Berdasarkan deskripsi hasil tes dan wawancara yang dilakukan pada siswa, 

maka dapat diketahui kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh siswa dalam 

menyelesaikan soal word problem mathematics pada materi pokok program linear. 

Melalui hasil analisis data diketahui pula penyebab dari kesalahan yang dilakukan oleh 

siswa. Berikut pembahasan hasil analisis data yang diperoleh. 
 

1. Tingkat Prastruktural  
Tingkat prastruktural yaitu tingkat dimana siswa hanya memiliki sedikit sekali 

informasi yang bahkan tidak saling berhubungan, sehingga tidak membentuk sebuah 

kesatuan konsep sama sekali dan tidak mempunyai makna apapun. Dengan kata lain 

siswa belum bisa mengerjakan soal yang diberikan secara tepat, siswa tidak memiliki 

keterampilan yang dapat digunakan dalam menyelesaikan soal, bahkan siswa tidak 

memahami apa yang harus dikerjakan. Salah satu hal yang terlihat pada tingkat ini 

siswa tidak dapat menuliskan hal yang diketahui serta hal yang ditanyakan dalam soal, 

tidak mengetahui apa isi soal, tidak dapat menganalisa apa maksud soal, dan tidak dapat 

menuliskan simbol-simbol matematika dengan baik. Siswa cenderung tidak 

memberikan jawaban atas soal yang diberikan. Penelitian yang menguatkan yaitu hasil 

penelitian Asikin (2002) yang menyimpulkan diantaranya bahwa pada tingkat 

prastruktural peserta didik menolak memberi jawaban, menjawab secara atas dasar 

pengamatan dan tanpa dasar yang logis. Ada beberapa siswa yang masuk kedalam 

tingkatan ini. Diantaranya siswa S-1 dan S-3. Hal ini diketahui pada saat proses analis 

jawaban siswa dilakukan. 
 

Berdasarkan hasil analisis jawaban tes dan hasil wawancara siswa menunjukan 

kesalahan yang dilakukan siswa pada tingkat prastruktural disebabkan karena : 
 

a. kemampuan pemahaman siswa yang rendah, 

b. kesulitan siswa dalam membaca informasi pada soal, 

c. siswa tidak terbiasa menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan, 

d. siswa tidak dapat mengatur proses pengerjaan dengan baik. 
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2. Tingkat Unistruktural  
Pada tingkat ini terlihat adanya hubungan yang jelas dan sederhana antara satu 

konsep dengan konsep yang lainnya tetapi inti konsep terebut secara luas belum 

dipahami. Beberapa kata kerja yang dapat mengindentifikasi aktifitas pada tahap ini 

adalah; mengidentifikasi, mengingat dan melakukan prosedur sederhana. Dapat terlihat 

siswa yang masuk dalam kategori ini melakukan kesalahan dalam melakukan suatu 

tahapan selanjutnya setelah menyelesaikan satu tahapan, sudah dapat menuliskan apa 

yang diketahui dan ditanyakan. 
 

Ada 4 siswa yang  masuk dalam kategori ini yaitu itu siswa S-2, S-4, S-5, dan S- 
 

6. Keempat siswa tersebut menjawab soal dengan benar dan tepat namun masih ada 

beberapa kesalahan yang dilakukan yaitu kesalahan menggunakan data. Siswa tidak 

menuliskan hal yang ditanyakan dalam soal. Hal tersebut disebabkan siswa yang tidak 

terbiasa menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan. 
 

Berdasarkan hasil analisis jawaban tes dan hasil wawancara siswa menunjukkan 

bahwa kesalahan yang dilakukan siswa pada tingkat unistruktural disebabkan karena: 
 

a. sikap tergesa-gesa dalam mengerjakan soal, 

b. kemampuan siswa yang rendah dalam menafsirkan data. 
 

3. Tingkat Multistruktural  
Pada tingkat ini, siswa memiliki kemampuan merespon masalah dengan 

beberapa strategi yang terpisah, banyak hubungan yang dapat dibuat, namun hubungan-

hubungan tersebut tidak tepat. Siswa yang masuk kategori ini sudah dapat membaca 

soal dengan baik, mengetahui isi soal, apa yang diinginkan soal, dan juga mengetahui 

langkah atau prosedur yang harus dilakukan walaupun langkah tersebut belum benar. 

Melihat jenis soal yang merupakan uraian dibutuhkan analisa yang tinggi dari siswa 

untuk dapat menyelesaikan soal-soal yang diberikan. 
 

Siswa yang mampu menyelesaikan soal dengan benar sampai tingkat ini adalah 

siswa S-4 dan S-6. Sedangkan siswa yang melakukan kesalahan dalam menyelesaiakan 

soal pada tingkat ini adalah siswa S-1, S-2, S-3, dan S-5. Pada tingkat ini siswa 

melakukan beberapa jenis kesalahan yaitu kesalahan menggunakan data, kesalahan 

interpretasi bahasa, dan kesalahan teknis. 
 

Berdasarkan hasil analisis jawaban tes dan hasil wawancara siswa menunjukkan 

bahwa kesalahan siswa pada tingkat multistruktural disebabkan karena: 
 

a. kurang telitinya siswa dalam mengerjakan soal,  
b. kemampuan siswa yang rendah dalam menafsirkan atau memasukan data ke dalam 

tabel,  
c. kurang terampil dalam menginterpretasikan bahasa sehari-hari kedalam model 

matematika,  
d. kurang terampil memaknai simbol matematika. 

 

4. Tingkat Relasional  
Siswa pada tingkat ini siswa mampu memecah satu kesatuan menjadi bagian-

bagian dan menentukan bagaimana bagian-bagian tersebut dihubungkan dengan 

beberapa model dan dapat menjelaskan kesetaraan model tersebut. Tingkat relasional 

menunjukan bahwa siswa mampu memahami soal dengan benar, dapat merencanakan 
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dan menyelesaikan soal dengan baik. Penelitian yang menguatkan yaitu hasil penelitian 

Pratiwi (2015) yang menyimpulkan bahwa pada tingkat relasional diperoleh siswa 

27,1% yang menunjukkan bahwa siswa dapat menghubungkan beberapa data atau 

informasi kemudian mengaplikasikan konsep dan membuat kesimpulan yang relevan. 

Hal ini dimaknai bahwa siswa yang mampu menyelesaikan tugas atau pekerjaan pada 

tingkat relasional adalah siswa yag mampu memahami, merencanakan dan 

menyelesaikan pekerjaan dengan tepat serta mampu memberikan kesimpulan yang 

relevan. 
 

Berdasarkan hasil analisis jawaban tes dan hasil wawancara siswa menunjukkan 

bahwa kesalahan siswa pada level ini disebabkan karena: 
 

a. siswa tidak teliti dalam membuat grafik karena terburu-terburu ingin segera 
menyelesaikan soal.  

b. siswa tidak meninjau atau memeriksa kembali jawaban yang dikerjakan  
c. siswa lupa konsep menentukan daerah himpunan penyelesaian sehingga salah dalam 

mengarsir. 

 

5. Tingkat Extended Abstract  
Pada tahap ini seharusnya siswa dapat melakukan koneksi tidak hanya sebatas 

konsep-konsep konsep-konsep yang sudah diberikan saja melainkan konsep-konsep 

diluar itu juga, dengan kata lain siswa sudah harus menguasai materi dan memahami 

soal yang diberikan dengan sangat baik sehingga siswa mampu merealisasikan konsep-

konsep yang ada. Namun tidak ada satupun siswa yang mampu menjawab soal pada 

tingkat ini dengan tepat dan benar. Artinya tidak ada satupun siswa yang memenuhi 

tingkat kualitas respon extended abstract tersebut. 
 

Siswa S-6 hampir bisa memenuhi tingkat ini, namun dikarenakan siswa tersebut 

melakukan kesalahan dalam menggunakan data pada poin c, sehingga pada langkah 

selanjutnya siswa juga salah dalam mengoperasikannya. Sehingga jawaban yang 

dihasilkan tidak tepat. 
 

KESIMPULAN  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan, dapat diambil simpulan untuk menjawab pertanyaan penelitian adalah 

sebagai berikut. (1) Kesalahan konsep diantaranya kesalahan dalam memahami soal, 

kesalahan dalam menggambar grafik, tidak melanjutkan pekerjaanya; (2) Kesalahan 

menggunakan data diantaranya, kesalahan dalam memasukan data ke variabel dan 

kesalahan tidak menggunakan data yang seharusnya digunakan; (3) Kesalahan 

interpretasi bahasa diantaranya kesalahan dalam menyatakan bahasa sehari-sehari 

kedalam bahasa matematika, kesalahan dalam menginterpretasikan simbol ke dalam 

bahasa matematika, kesalahan dalam membuat model matematika; (4) Kesalahan teknis 
 

diantaranya kesalahan dalam menentukan sumbu dan sumbu dalam diagram kartesius, 

kesalahan dalam menuliskan model matematika, kesalahan dalam menuliskan hasil 

akhir; (5) Kesalahan penarikan kesimpulan diantaranya kesalahan dalam menyimpulkan 

daerah himpunan, penyelesaian dan kesalahan dalam menentukan jumlah ban motor dan 

ban sepeda yang harus diproduksi agar keuntungan maksimal. 
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Adapun faktor penyebab kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan 

soal word problem mathematics yang disusun berdasarkan taksonomi SOLO adalah 

sebagai berikut. (1) Penyebab kesalahan konsep pada siswa yaitu tidak memahami soal 

yang diberikan sehingga siswa tidak dapat menyebutkan apa yang diketahui dan 

ditanyakan pada soal. Penyebab lain adalah siswa tidak mengetahui rumus yang harus 

digunakan dalam menyelesaikan soal tersebut. (2) Penyebab kesalahan menggunakan 

data adalah siswa kurang terampil dalam membuat model matematika sehingga ada 

beberapa informasi yang tidak dimasukkan ke dalam model matematika dan 

kemampuan siswa yang rendah dalam menafsirkan data. (3) Penyebab kesalahan 

interpretasi bahasa adalah siswa kurang terampil menginterpretasikan bahasa sehari-hari 

kedalam bahasa matematika dan belum mampu mengaitkan informasi dari soal kedalam 

simbol-simbol matematika. (4) Penyebab kesalahan teknis adalah siswa terburu-buru 

dalam mengerjakan soal sehingga melakukan kesalahan penulisan jawaban. Sebab lain 

adalah siswa lupa bagaimana gambar dari bidang kartesius. (5) Penyebab kesalahan 

penarikan kesimpulan adalah siswa terburu-buru sehingga tidak memeriksa kembali 

hasil perhitungan atau hasil akhir. Siswa juga kurang mempunyai keterampilan dalam 

mengaitkan informasi untuk menyelesaikan soal. 
 

REKOMENDASI  
Dari hasil penelitian, peneliti memberikan beberapa rekomendasi yang mungkin 

bisa dijadikan bahan pertimbangan lanjutan untuk kedepannya. Bagi peneliti lain, agar 

mengembangkan penelitian analisis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita 

berdasarkan taksonomi SOLO pada materi matematika yang lebih kompleks, 

menambah subjek penelitian agar diperoleh jenis-jenis kesalahan serta faktor penyebab 

kesalahan secara lebih rinci dan mendalam, melakukan penelitian dalam upaya mencari 

strategi alternatif untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh siswa. 
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Abstract  
This study aims to analyze the reasoning matematics students' in the principal discussion 

pythagorean theorem. The applicability of mathematics a close to do with the daily lives 

one pythagorean theorem. The importance of reasoning matematics so that students do 

not just following a series of the procedure and examples without knowing meaning. The 

ability of the reasoning matematis students' influential on the ability to students in 

solving problems that more complex, for example about the problem solving and a 

matter of analysis. Methods used in this study is a study literature or a study of 

documents. According to the study some article concluded that the ability to reasoning 

matematics students have not equally distributed, it means the ability of the reasoning 

matematics students are still influenced by the students’ ability. 
 

Keywords: Mathematical reasoning, pythagorean theorem 

 

Abstrak  
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan penalaran matematis siswa 

pada pokok bahasan teorema pythagoras. Penerapan matematika yang erat kaitannya 

dengan kehidupan sehari-hari salah satunya teorema Pythagoras. Pentingnya 

penalaran matematis agar siswa tidak hanya mengikuti serangkaian prosedur dan 

contoh-contoh tanpa mengetahui maknanya. Kemampuan penalaran matematis 

siswa berpengaruh pada kemampuan siswa dalam menyelesaikan permasalahan 

yang lebih kompleks, misalnya soal pemecahan masalah dan soal analisis. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur atau studi dokumen. 

Menurut kajian beberapa artikel disimpulkan bahwa kemampuan penalaran 

matematis siswa belum merata, artinya kemampuan penalaran matematis siswa 

masih dipengaruhi oleh kemampuan siswa tersebut. 
 

Kata kunci: Kemampuan penalaran, teorema pythagoras 

 

PENDAHULUAN  
Ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan mampu menjadi pondasi untuk 

meningkatkan sumber daya manusia, salah satunya adalah ilmu matematika. 

“Matematika merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang sangat penting untuk 

dipelajari di sekolah. Hal ini karena matematika diperlukan dalam kehidupan sehari-hari 

serta menjadi ilmu penunjang bagi berbagai disiplin ilmu lain” (Diniyah et al, 2018, p. 

14). National Council of Teachers of Mathematics (NCTM, 2000) melalui pembelajaran 

terdapat 5 kemampuan matematis yang perlu dimiliki siswa yaitu: komunikasi 

matematis (mathematical communication), penalaran matematis (mathematical 

reasoning), pemecahan masalah matematis (mathematical problem solving), koneksi 

matematis (mathematical connection) dan pembentukan sikap positif terhadap 

matematika (positive attitudes toward mathematics). Pada kenyataannya di sekolah, 
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matematika merupakan mata pelajaran yang dianggap sulit sehingga diperlukan 

kemampuan pemahaman dan penalaran pada mata pelajaran tersebut. 
 

“Penalaran merupakan alat yang sangat penting untuk matematika dan juga 

kehidupan sehari-hari. Sehingga dapat diartikan bahwa siswa akan dapat memahami 

konsep yang benar dalam mempelajari matematika dan untuk mencetuskan ide, siswa 

memerlukan kemampuan penalaran” (Baroody & Niskayuna, 1993). “Penalaran 

matematis memiliki peran yang sangat penting dalam proses berpikir siswa karena jika 

kemampuan bernalar siswa tidak dikembangkan maka pembelajaran matematika hanya 

akan menjadi materi yang mengikuti serangkaian prosedur dan meniru contoh-contoh 

tanpa mengetahui maknanya” (Usniati, 2011). “Penerapan matematika yang berkaitan 

erat dengan kehidupan sehari-hari salah satunya adalah materi Teorema Pythagoras. 

Toerema Phytahoras merupakan materi yang berakar dari segitiga siku-siku yang mana 

perannya banyak ditemui dalam kehidupan sehari-hari misalnya dari seorang anak yang 

bermain layang-layang, panjang benangnya dikaitkan dengan jarak dengan titik yang 

tepat berada di bawah layang-layang dan ketinggiannya, tangga yang bersandar pada 

tembok, dan masih banyak lagi yang dapat dikaitkan dengan Toerema Pythagoras” 

(Solikhah, 2019, p.7). 
 

“Penelitian menunjukkan hasil analisis pada pokok bahasan Teorema 

Pythagoras yang diperoleh berdasarkan tes tertulis adalah kemampuan penalaran 

matematis siswa MTs di Kabupaten Cianjur masih tergolong rendah. Hasil dan 

pembahasan dapat disimpulkan dari beberapa kesalahan siswa ketika menjawab soal 

penalaran matematis” (Nurkhaeriyyah, et al, 2018, p. 827). “Berdasarkan hasil 

observasi yang sudah ada maka dapat dikatakan bahwa kemampuan penalaran 

matematis merupakan salah satu bagian mendasar yang harus dimiliki oleh siswa karena 

jika kemampuan penalaran matematika siswa rendah maka siswa belum mampu 

menyelesaikan permasalahan yang lebih kompleks, misalnya soal pemecahan masalah 

dan soal analisis” (Gultom & Roesdiana, 2019, p. 286). Berdasarkan uraian latar 

belakang tersebut mendorong penulis untuk melakukan suatu penelitian yang berjudul 
 

“Analisis Kemampuan Penalaran Matematis Siswa pada Pokok Bahasan Teorema 

Pythagoras”. 
 

KAJIAN LITERASI  

Kemampuan Penalaran Matematis 
 

Gardner et al., (Lestari dan Yudhanegara, 2017, p. 82) bahwa “penalaran matematis 

adalah kemampuan menganalisis, menggeneralisasi, mensintetis/mengintegrasikan, 

memberikan alasan yang tepat, dan menyelesaikan masalah tidak rutin”. “Istilah 

penalaran sebagai terjemah dari bahasa Inggris reasoning menurut kamus The Random 

House Dictionary berarti the act or process of a person who reasons (kegiatan atau 

proses seseorang yang berpikir). Sedangkan reason berarti the mental powers concerned 

with forming conclusions, judgements or inference (kekuatan mental yang berkaitan 

dengan pembentukan kesimpulan dan penilaian)” (Effendy, 2009. p.108). “Penalaran 

merupakan suatu kegiatan atau proses berpikir untuk menarik kesimpulan atau membuat 

pernyataan baru yang didasarkan pada pernyataan sebelumnya dan kebenarannya telah 
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dibuktikan” (Sumartini, 2015). “Penalaran merupakan suatu proses berpikir yang 

berusaha menghubungkan pernyataan-pernyataan yang telah diketahui kebenarannya 

untuk memperoleh suatu kesimpulan sebagai pernyataan baru berupa pengetahuan yang 

benar” (Widiastuti, 2016, p. 6). 
 

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa “penalaran matematis 

merupakan kegiatan atau proses berpikir dari menganalisis, menggeneralisasi, 

mensintetis/mengintegrasikan, memberikan alasan yang tepat, dan menyelesaikan 

masalah tidak rutin untuk menarik kesimpulan sebagai pernyataan baru berupa 

pengetahuan yang benar”. 
 

Dokumen Teknis Peraturan Dirjen Dikdasmen Depdiknas Nomor 

506/C/Kep/PP/2004 tanggal 11 November 2004 (Sumarsih, 2016. p. 341), merinci 

indikator kemampuan penalaran matematis yang harus dicapai oleh siswa sebagai 

berikut: 
 

a. Mengajukan dugaan 

b. Melakukan manipulasi matematika  
c. Menarik kesimpulan, menyusun bukti, memberikan alasan atau bukti terhadap 

kebenaran solusi  
d. Menarik kesimpulan dari pernyataan 

e. Memeriksa kesahihan suatu argumen 

f. Menemukan pola atau sifat dari gejala matematis untuk membuat generalisasi. 
 

Teorema Pythagoras 
 

Berdasarkan Kurikulum 2013 edisi revisi 2017, materi Teorema Pythagoras 

disampaikan pada peserta didik kelas VIII semester genap dengan deskripsi Kompetensi 

Inti dan Kompetensi Dasar disajikan pada tabel berikut. 
 

Tabel 1. KI dan KD Teorema Pythagoras  

 Kompetensi Inti    Kompetensi Dasar  
     

3. Memahami  dan  menerapkan  pengetahuan  3.6 Menjelaskan dan  membuktikan 
(faktual, konseptual, dan prosedural)   teorema  Pythagoras  dan tripel 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu   Pythagoras    

pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait       

fenomena dan kejadian tampak mata.       

4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah  4.6 Menyelesaikan   masalah yang 
konkret (menggunakan, mengurai,   berkaitan dengan teorema 

merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan   Pythagoras dan  tripel 

ranah abstrak (menulis, membaca,   Pythagoras    

menghitung,  menggambar,  dan mengarang)       

sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan       

sumber   lain   yang   sama   dalam   sudut       

pandang/teori.          

Sumber: Kemendikbud (2018)         

Dari KI  dan KD  tersebut  terdapat  sub materi  Teorema  Pythagoras adalah 
 

sebagai berikut:  
1. Luas Persegi dan dan Luas Segitiga Siku-Siku 

2. Menemukan Teorema Pythagoras 
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3. Kebalikan Teorema Pythagoras untuk menentukan jenis suatu segitiga 

4. Tripel Pythagoras 

5. Perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku dengan sudut khusus 

6. Menyelesaikan masalah sehari-hari dengan menggunakan teorema Pythagoras 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Penalaran matematis memiliki peran yang sangat penting dalam proses berpikir 

siswa karena jika kemampuan bernalar siswa tidak dikembangkan maka pembelajaran 

matematika hanya akan menjadi materi yang mengikuti serangkaian prosedur dan 

meniru contoh-contoh tanpa mengetahui maknanya. Penalaran matematis merupakan 
 

kegiatan atau proses berpikir dari menganalisis, menggeneralisasi, 

mensintetis/mengintegrasikan, memberikan alasan yang tepat, dan menyelesaikan 

masalah tidak rutin untuk menarik kesimpulan sebagai pernyataan baru berupa 

pengetahuan yang benar. Penerapan matematika yang berkaitan erat dengan kehidupan 

sehari-hari salah satunya adalah materi Teorema Pythagoras. Toerema Phytahoras 

merupakan materi yang berakar dari segitiga siku-siku yang mana perannya banyak 

ditemui dalam kehidupan sehari-hari misalnya dari seorang anak yang bermain layang-

layang, panjang benangnya dikaitkan dengan jarak dengan titik yang tepat berada di 

bawah layang-layang dan ketinggiannya, tangga yang bersandar pada tembok, dan 

masih banyak lagi yang dapat dikaitkan dengan Toerema Pythagoras. 
 

Penelitian yang dilakukan oleh Nurkhaeriyyah, et al (2018) memiliki 

kesimpulan hasil analisis yang diperoleh berdasarkan tes tertulis yang dilakukan adalah 

bahwa kemampuan penalaran matematis murid kelas IX MTs di Kabupaten Cianjur 

masih tergolong rendah. Hasil dan pembahasan dapat disimpulkan dari beberapa 

kesalahan siswa ketika menjawab soal penalaran matematis. a) Kurangnya penguasaan 

konsep atau materi prasyarat mengenai teorema pythagoras, b) Dalam merencanakan 

penyelesaian atau memberikan solusi masih kurang tepat, dikarenakan tidak mengerti 

maksud dari persoalan yang diberikan, c) Terdapat kesalahan menginterpretasikan soal 

sehingga tidak dapat menyelesaikan pesoalan dengan tepat. d) Ketika melakukan 

perhitungan, siswa kurang teliti dalam melakukan proses yang mereka digunakan untuk 

menyelesaikan persoalan masih kurang tepat, yang merupakan produk dari kurangnya 

kemampuan memahami masalah, dan merencanakan atau mengemukakan solusi yang 

akan digunakan. 
 

Penelitian yang dilakukan oleh Solikhah (2019) di Madrasah Tsanawiyah Al 

Huda Kedungwaru Tulungagung kelas VIII-A pada materi Teorema Pythagoras 

memiliki kesimpulan bahwa : (1) Siswa yang berkemampuan tinggi dalam 

menyelesaikan soal matematika memenuhi pada indikator menyajikan pernyataan 

secara lisan dan tertulis; mengajukan dugaan; melakukan manipulasi matematika; 

menyusun bukti; memberikan alasan atau bukti terhadap beberapa kebenaran solusi; 

menarik kesimpulan dari suatu pernyataan; dan memeriksa kesahihan argumen; 

menemukan pola atau sifat dari gejala matematis untuk membat generalisasi. (2) Siswa 

yang berkemampuan sedang dalam menyelesaikan soal matematika memenuhi pada 

indikator menyajikan pernyataan secara lisan dan tertulis; mengajukan dugaan dan 
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melakukan manipulasi matematika. (3) Siswa yang berkemampuan rendah dalam 

menyelesaikan soal matematika memenuhi pada indikator menyajikan pernyataan 

secara lisan dan tertulis dan mengajukan dugaan. 
 

KESIMPULAN 
 

Kemampuan penalaran matematis pada pokok bahasan teorema Pythagoras 

dapat dianalisis dengan indikator kemampuan penalaran menurut Dokumen Teknis 

Peraturan Dirjen Dikdasmen Depdiknas Nomor 506/C/Kep/PP/2004 tanggal 11 

November 2004. Menurut kajian beberapa artikel disimpulkan bahwa kemampuan 

penalaran matematis siswa belum merata, artinya kemampuan penalaran matematis 

siswa masih dipengaruhi oleh kemampuan siswa tersebut. 
 

REKOMENDASI 
 

Berdasarkan hasil kajian, salah satu rekomendasi untuk mengatasi kendala 

kemampuan penalaaran matematis yang masih rendah dapat memaksimalkan 

pembelajaran matematika sesuai indikator kemampuan penalaran yang digunakan. 
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Abstract 
 

The purpose of this study is to examine the cooperative learning model of greeting 

and problem types and mathematical understanding abilities. The type of 

cooperative learning model greetings and questions is one type of cooperative 

learning that aims to provide opportunities for students to practice their knowledge 

and skills. Students are actively involved and responsible in their learning activities 

so that they can encourage students to learn and work together with a group of 

friends. The ability to understand mathematics is related to the ability of students to 

understand a concept to achieve its learning goals if students have understood the 

concept well. The method in this research is document study. From various 

literacies, theories, literature studies, and previous researchers show that the 

cooperative learning model of greeting and question type can improve students' 

mathematical understanding abilities. 
 

Keywords: Cooperative learning model type of sending greetings and questions, 

mathematical understanding ability 

 

Abstrak 
 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji model pembelajaran kooperatif 

tipe berkirim salam dan soal dan kemampuan pemahaman matematis. Model 

pembelajaran kooperatif tipe berkirim salam dan soal merupakan salah satu tipe 

pembelajaran kooperatif yang bertujuan memberi kesempatan kepada siswa untuk 

melatih pengetahuan dan keterampilannya. Siswa dilibatkan secara aktif dan 

bertanggung jawab dalam kegiatan pembelajarannya sehingga dapat mendorong 

siswa untuk belajar dan bekerjasama dengan teman sekelompok. Kemampuan 

pemahaman matematis berkaitan dengan kemampuan siswa dalam memahami suatu 

konsep untuk mencapai tujuan pembelajarannya apabila siswa telah memahami 

konsep dengan baik. Metode dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Dari 

berbagai literasi, teori, kajian pustaka, dan peneliti terdahulu menunjukkan bahwa 

model pembelajaran kooperatif tipe berkirim salam dan soal dapat meningkatkan 

kemampuan pemahaman matematis siswa. 
 

Kata kunci: Model pembelajaran kooperatif tipe berkirim salam dan soal, 

kemampuan pemahaman matematis 
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nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sistem pendidikan 
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Indonesia diarahkan pada tercapainya cita-cita pendidikan yang ideal dalam rangka 

mewujudkan peradaban bangsa Indonesia yang bermartabat. Pendidikan nasional 

bertujuan membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, berakhlak dan berbudi mulia, sehat, berilmu, cakap, serta menjadi warga negara 

demokratis dan bertanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air. 
 

Menurut National Research Council tahun 1989 (dalam Putra et al., 2018), 

“Matematika merupakan salah satu pelajaran yang penting bagi siswa. Belajar 

matematika dapat melatih siswa mengaitkan suatu konsep ke konsep lain dalam 

memecahkan masalah secara logis, analitis, dan sistematis. Keberhasilan siswa 

mempelajari matematika akan membuka pintu karir yang cemerlang”. 
 

Adapun tujuan pembelajaran matematika adalah agar peserta didik memiliki 

kemampuan antara lain: (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) mengkomunikasikan 

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; (6) memiliki sikap dan 

perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dalam matematika dan pembelajarannya; (7) 

melakukan kegiatan-kegiatan motorik yang menggunakan pengetahuan matematika; (8) 

menggunakan alat peraga sederhana maupun hasil teknologi untuk melakukan kegiatan-

kegiatan matematik (Permendikbud No. 59 Tahun 2014). 
 

Salah satu kemampuan yang harus dimiliki siswa yaitu kemampuan pemahaman 

matematis. Pemahaman matematis penting dimiliki siswa karena menjadi salah satu 

aspek penilaian pada tes yang diselenggarakan Trends Internasional Mathematics and 

Science Study (TIMSS). Kemampuan pemahaman matematis berkaitan dengan 

kemampuan siswa dalam memahami suatu konsep untuk mencapai tujuan 

pembelajarannya apabila siswa telah memahami konsep dengan baik (Putra et al., 

2018). 
 

Meskipun termasuk kemampuan berpikir tingkat rendah namun kemampuan 

pemahaman matematis siswa berkontribusi besar dalam keberhasilan belajar siswa yang 

berimbas pada nilai akhir siswa dan merupakan gerbang awal bagi siswa untuk 

memasuki kemampuan berpikir tingkat tinggi. Penerapan model pembelajaran yang 

mendukung adalah cara untuk mengembangkan kemampuan pemahaman matematis 

(Sunaryo & Nuraida, 2018). 
 

Pembelajaran matematika merupakan pelajaran yang penting, namun 

pelaksanaannya masih mengalami berbagai tantangan maupun permasalahan. Masalah 

utama yang sering dihadapi pada pelajaran matematika adalah rendahnya kemampuan 

 

ISBN 978-623-95169-0-1 82 



 

pemahaman konsep siswa. Ningsih mengungkapkan bahwa kata kunci yang menjadi 

awal keberhasilan pembelajaran matematika adalah pemahaman matematis (Sari et al., 

2016). 
 

Saat ini, siswa belum mampu menguasai matematika dengan baik karena 

disebabkan oleh rendahnya kemampuan pemahaman matematis siswa terhadap materi 

yang diberikan oleh guru. Banyak siswa yang masih beranggapan bahwa pelajaran 

matematika itu sulit sehingga minat belajarnya pun rendah. Selain itu, aktivitas siswa di 

kelas sangat pasif dikarekan pembelajaran yang masih berpusat pada guru. Siswa hanya 

memperhatikan dan mencatat materi yang diberikan oleh guru tanpa memberikan 

pertanyaan maupun menyampaikan pendapatnya sehingga siswa kurang memahami 

materi yang diajarkan karena mereka hanya mencatat tanpa memahami materinya. 

Pentingnya keaktifan siswa saat pembelajaran bertujuan untuk melatih kemampuan 

siswa agar mampu memahami dengan baik materi yang diberikan. 
 

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru mata pelajaran matematika 

di salah satu Sekolah Menengah Pertama (SMP) di wilayah Ciamis menyebutkan bahwa 

kemampuan pemahaman matematis siswa di sekolah tersebut masih rendah. Siswa 

masih perlu dibimbing dalam membaca dan memahami soal. Rendahnya kemampuan 

pemahaman dilihat dari hasil tes yang merupakan salah satu tanda atau indikator bahwa 

siswa tersebut masih rendah kemampuan pemahamannya. 
 

Salah satu strategi yang cocok digunakan untuk meningkatkan pemahaman 

matematis adalah dengan menerapkan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Berkirim 

Salam dan Soal yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pemahaman 

matematis siswa. Dalam penerapan pembelajaran kooperatif teknik berkirim salam dan 

soal, untuk menyelesaikan atau membahas suatu masalah dan tugas diperlukan 

kehadiran teman sebaya sebagai sebuah tim untuk berinterkasi antar sesamanya dalam 

pembelajaran kooperatif. Agar suasana kelas menyenangkan dan tidak jenuh maka 

diciptakanlah sapaan khas kelompok sehingga dapat mempererat hubungan kelompok 

(Susilowati, 2017). 
 

Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan, peneliti tertarik untuk 

mengkaji penerapan model pembelajaran kooperatif tipe berkirim salam dan soal dalam 

meningkatkan pemahaman matematis siswa yang dituangkan dalam judul “Peningkatan 

Kemampuan Pemahaman Matematis Siswa melalui Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe Berkirim Salam dan Soal”. 
 

KAJIAN LITERASI  

Kemampuan Pemahaman Matematis 
 

Menurut Lestari & Yudhanegara (2015, p. 81-82), kemampuan pemahaman 

matematis adalah kemampuan menyerap dan memahami ide-ide matematika. Menurut 

Nurjaman & Sari (2016), pemahaman matematik merupakan ranah kemampuan kognitif 

yang berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual, seperti pengetahuan, 

pengertian, dan keterampilan berpikir. Menurut Sariningsih (2014), Pemahaman 

merupakan terjemahan dari istilah understanding yang diartikan sebagai penyerapan arti 

suatu materi yang dipelajari. 
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Skemp (Nuraida, 2018, p. 111-112) menggolongkan pemahaman dalam dua 

tingkat yaitu: 
 

1. Pemahaman instrumental: hapal konsep/prinsip tanpa kaitan dengan yang lainnya, 

dapat menerapkan rumus dalam perhitungan sederhana, dan mengerjakan 

perhitungan secara algoritmik. Kemampuan ini tergolong pada kemampuan tinggi 

rendah.  
2. Pemahaman relasional: mengaitkan satu konsep/prinsip dengan konsep/prinsip 

lainnya. Kemampuan ini tergolong pada kemampuan tingkat tinggi. 
 

Jadi dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemahaman matematis merupakan 

kemampuan menyerap dan memahami materi yang harus diperhatikan ketika proses 

pembelajaran agar memperoleh pengetahuan yang bermakna dan termasuk ke dalam 

ranah kognitif. 
 

Kemampuan pemahaman matematis siswa dapat ditingkatkan dengan 

menerapkan model pembelajaran yang sesuai. Faktor penyebab rendahnya kemampuan 

pemahaman matematis siswa yaitu mengganggap bahwa pelajaran matematika itu sulit 

sehingga minat belajar siswanya pun rendah yang berakibat pada pasifnya aktivias 

siswa karena pembelajaran yang masih berpusat pada guru. 
 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Berkirim Salam dan Soal 
 

Pembelajaran kooperatif teknik berkirim salam dan soal memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk melatih pengetahuan dan keterampilan. Pembelajaran 

kooperatif teknik berkirim salam dan soal dapat mempererat hubungan kelompok 

dengan menciptakan sapaan khas kelompoknya (Susilowati, 2017). Dalam hal ini 

masing-masing kelompok memiliki sapaan atau salam khas yang di ambil dari istilah-

istilah yang berkaitan dengan materi yang dipelajari. Dengan adanya salam kelompok 

diharapkan siswa akan lebih bersemangat dan termotivasi dalam belajar. Adakalanya 

suasana kelas menjadi jenuh dan membosankan. Pada saat-saat seperti ini, guru bisa 

membangunkan siswa-siswa yang mengantuk dan menghidupkan semangat belajar 

siswa dengan meluangkan beberapa detik saja untuk sapaan dan sorakan kelompok (Lie, 

2007, p. 51). 
 

Penerapan Teknik Berkirim Salam dan Soal bertujuan untuk melatih 

pengetahuan dan keterampilan siswa dengan membuat pertanyaan sendiri sehingga 

siswa merasa lebih termotivasi untuk belajar dan berdiskusi dengan teman 

sekelompoknya untuk menjawab pertanyaan kiriman dari kelompok lain. Lie (2010, p. 
 

57) mengemukakan bahwa: Teknik belajar mengajar Berkirim Salam dan Soal memberi 

siswa kesempatan untuk melatih pengetahuan dan keterampilan mereka. Siswa 

membuat pertanyaan sendiri sehingga akan merasa lebih terdorong untuk belajar dan 

menjawab pertanyaan yang dibuat oleh temen-teman dsekelasnya. Dalam kegiatan ini 

siswa berkesempatan berkerja sendiri serta bekerjasama dengan teman sekelompoknya 

sehingga setiap siswa aktif dan ikut berpartisipasi.  
Menurut Huda (2011, p. 137), prosedur Teknik Berkirim Salam dan Soal adalah  

(1) Guru membagi siswa dalam kelompok berempat dan setiap kelompok ditugaskan 

untuk menuliskan beberapa pertanyaan yang akan dikirim ke kelompok yang lain. Guru 
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dapat mengawasi dan membantu memilih soal-soal yang tepat; (2) Kemudian, masing-

masing kelompok mengirim salah seorang anggotanya yang akan menyampaikan 

“salam dan soal” dari kelompoknya kepada kelompok lain; (3) Setiap kelompok 

mengerjakan soal kiriman dari kelompok lain; (4) Setelah selesai, jawaban tersebut 

dikirimkan kembali kekelompok asal untuk dikoreksi dan diperbandingkan satu sama 

lain. 
 

Langkah-langkah Teknik Berkirim Salam dan Soal dalam penelitian yang 

dilakukan sebagai berikut: 
 

1. Guru membagi siswa dalam kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang, setiap 

kelompok diberi nomor kelompok.  
2. Guru menjelaskan materi pelajaran.  
3. Guru meminta setiap kelompok membuat dua soal pada kertas yang telah 

disediakan guru.  
4. Masing-masing kelompok berdiskusi memilih 1 soal yang akan dikirim ke 

kelompok lain.  
5. Guru mengawasi dan membantu memilih soal yang tepat.  
6. Setiap kelompok mengirim salah seorang anggota kelompok untuk menyampaikan 

salam dan soal kepada kelompok lain searah jarum jam.  
7. Seorang anggota kelompok tersebut menyampaikan salam berupa yel-yel atau 

ungkapan unik yang menjadi ciri khas setiap kelompok sehingga suasana belajar 

menjadi semangat.  
8. Setiap anggota kelompok menyelesaikan soal kiriman dilanjutkan dengan 

berdiskusi.  
9. Guru memilih secara acak anggota kelompok untuk mempresentasikan hasil 

diskusi.  
10. Guru memberi kesempatan kepada setiap siswa untuk memberi tanggapan atau 

sanggahan.  
11. Guru memberikan penghargaan terhadap setiap perwakilan kelompok yang telah 

mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. 
 

Model pembelajaran teknik Berkirim Salam dan Soal yang digunakan dalam 

penelitian ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Berkaitan dengan hal ini Huda 

(2011, p. 137), mengemukakan bahwa kelebihan dan kekurangan teknik berkirim salam 

dan soal, kelebihannya antara lain: Melatih pengetahuan peserta didik, melatih 

keterampilan berpikir peserta didik, bisa digunakan untuk semua mata pelajaran. 

Kekurangannya adalah dalam pembelajaran adalah teknik ini lebih cocok untuk 

persiapan menjelang tes. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Kemampuan pemahaman matematik adalah kemampuan yang meliputi kegiatan 

mengingat dan menerapkan suatu konsep secara benar, dapat menunjukkan konsep itu 

berlaku dalam kasus sederhana dan yakin bahwa konsep itu berlaku dalam kasus serupa, 

mampu membuktikan kebenaran suatu konsep dan yakin akan kebenaran konsep 

tersebut tanpa ada keraguan (Maya & Sumarmo, 2011). 
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Rendahnya kemampuan pemahaman matematis siswa menjadi salah satu 

masalah yang dialami para siswa di salah satu Sekolah Menengah Pertama di wilayah 

Ciamis. Model pembelajaran yang diupayakan guru harus merupakan model 

pembelajaran yang memberikan keterlibatan siswa secara aktif. Salah satu model 

pembelajaran yang dipandang mampu mengembangkan keterlibatan siswa secara aktif 

adalah teknik berkirim salam dan soal. Setelah memahami model pembelajaran 

kooperatif teknik berkirim salam dan soal diharapkan akan menciptakan situasi belajar 

yang menyenangkan bagi siswa. Dalam proses belajar mengajarnya itu tidak monoton 

pasif duduk dibangku saja sehingga siswa bisa secara aktif berpartisipasi. Jika situasi 

belajar sudah menyenangkan bagi siswa, maka siswa akan mudah memahami materi 

yang akan dipelajari. Guru harus mampu mengaktifkan siswa, membangun semangat 

tim belajar dan kolaborasi antar siswa yaitu dengan menerapkan berbagai variasi 

metode mengajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran (Suyono dan Hariyanto, 

2012). 
 

Seperti yang diungkapkan oleh Baeti & Mikrayanti (2018) dalam hasil 

penelitiannya yang menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif 

teknik berkirim salam dan soal memberikan pengaruh yang positif terhadap kemampuan 

pemahaman matematis siswa. Penerapan model pembelajaran kooperatif teknik 

berkirim salam dan soal memberikan kontribusi terhadap pencapaian kemampuan 

pemahaman matematis siswa yaitu pada kelas eksperimen diperoleh rata-rata skor 

sebesar 27,9, sedangkan rata-rata skor kemampuan pemahaman matematis siswa yang 

menggunakan pembelajaran konvensional sebesar 8,15. Peningkatan ini disebabkan 

karena terciptanya situasi belajar yang menyenangkan sehingga membuat siswa mudah 

dalam memahami materi yang diajarkan guru. 
 

KESIMPULAN 
 

Model pembelajaran kooperatif tipe berkirim salam dan soal merupakan model 

pembelajaran yang menerapkan berbagai variasi kegiatan atau aktivitas belajar 

kelompok yang mempunyai yel-yel kelompok dan melibatkan siswa untuk terlibat aktif 

serta bertanggung jawab dalam kegiatan pembelajarannya sehingga dapat memperoleh 

hasil belajar yang baik dan dapat meningkatkan kemampuan pemahaman matematis 

siswa. Dalam pembelajaran matematika, model ini dapat meningkatkan kemampuan 

pemahaman matematis siswa melalui proses dan langkah-langkah yang jelas. 
 

REKOMENDASI  
Berdasarkan hasil kajian, beberapa rekomendasi diantaranya sebagai berikut: 

 

1. Model pembelajaran kooperatif tipe berkirim salam dan soal dapat dijadikan 

sebagai alternatif model pembelajaran yang digunakan oleh guru yang melibatkan 

siswa untuk terlibat secara aktif dan bertanggung jawab dalam kegiatan 

pembelajarannya sehingga dapat melatih pengetahuan dan keterampilan siswa. 
 

2. Melakukan simulasi model pembelajaran kooperatif tipe berkirim salam dan soal 

dengan arahan-arahan tahapan model agar siswa tidak kebingungan saat 

pembelajaran berlangsung. 
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3. Bagi peneliti selanjutnya yang akan menerapkan model pembelajaran kooperatif 

tipe berkirim salam dan soal, sebaiknya dapat mengalokasikan waktu dengan sebaik 

mungkin agar tahapan modelnya dapat terlaksana dengan baik. 
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Abstract  
Understanding mathematical concepts is one of the important objectives in 

learning, providing understanding of the material being learned to students not 

only for memorization but more than that, with understanding students can better 

understand the concept of the subject matter itself. This study supports in the 

material Linear Two Variable Equation System (SPLDV). The low understanding of 

mathematical concepts is shown from the results of interviews and research results 

that the ability to understand students mathematical concepts is the most important 

part in learning mathematics is still far from what is expected, students are still 

confused in solving the problems of the Linear Two Variable Equation System 

(SPLDV). If students do not understand the concept, it will lead to errors in solving 

the problems given by the teacher. 
 

Keywords: Concept understanding ability, mathematics, SPLDV material 

 

Abstrak  
Pemahaman konsep matematika adalah salah satu tujuan penting dalam 

pembelajaran, memberikan pengertian bahwa materi-materi yang diajarkan kepada 

siswa bukan hanya sebagai hafalan namun lebih dari itu, dengan pemahaman siswa 

dapat lebih mengerti akan konsep materi pelajaran itu sendiri. Penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa 

MTs pada materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV). Rendahnya 

pemahaman konsep matematis ditunjukkan dari hasil wawancara dan hasil 

penelitian bahwa kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yang 

merupakan bagian terpenting dalam pembelajaran matematika masih jauh dari apa 

yang diharapkan, siswa masih kebingungan dalam menyelesaikan soal-soal Sistem 

Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV). Apabila siswa tidak paham dengan 

konsep, maka akan mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam menyelesaikan 

permasalahan yang diberikan oleh guru. 
 

Kata kunci: Kemampuan pemahaman konsep, matematika, materi SPLDV 

 

PENDAHULUAN 
 

Matematika merupakan mata pelajaran yang dinilai berperan sangat penting, 

dengan belajar matematika dapat menjadikan siswa berpikir secara logis, kritis, rasional, 

sistematis, serta dapat melatih siswa untuk menyelesaikan masalah, sehingga mampu 

mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa, karena itu matematika diajarkan 

mulai dari jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) sampai dengan perguruan tinggi. 

Pelajaran matematika di Sekolah Dasar merupakan dasar bagi penerapan konsep untuk 

jenjang berikutnya. Karim (2011) Peranan matematika juga terlihat pada pengaruh 

terhadap mata pelajaran lainnya. Contohnya, mata pelajaran geografi, fisika dan kimia. 
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Dalam mata pelajaran geografi, konsep matematika digunakan menghitung skala atau 

perbandingan dalam membuat peta. Sedangkan dalam fisika dan kimia konsep 

matematika digunakan untuk mempermudah penurunan rumus-rumus yang dipelajari. 
 

Pembelajaran matematika sendiri memiliki beberapa tujuan. Tujuan 

pembelajaran matematika (Kemendikbud, 2017:10) adalah agar siswa: 
 

1. Memahami konsep matematika.  
2. Menggunakan pola sebagai dugaan dalam penyelesaian masalah dan mampu 

membuat generalisasi berdasarkan fenomena atau data yang ada.  
3. Menggunakan penalaran.  
4. Mengkomunikasikan gagasan.  
5. Memiliki sifat menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan.  
6. Memiliki sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai dalam matematika dan 

pembelajarannya.  
7. Melakukan kegiatan-kegiatan motoriotoric menggunakan pengetahuan matematika.  
8. Menggunakan alat peraga sederhana maupun hasil teknologi untuk melakukan 

kegiatan-kegiatan matematika. 
 

Apabila kita cermati salah satu tujuan pendidikan matematika disekolah setelah 

proses pembelajaran siswa diharapkan dapat memahami konsep matematika sehingga 

dapat menyelesaikan masalah-masalah dalam matematika. Seperti yang dikatakan 

Maulana (Patni et al, 2018, p.23) bahwa “Pemahaman konsep matematika adalah salah 

satu tujuan penting dalam pembelajaran, memberikan pengertian bahwa materi-materi 

yang diajarkan kepada siswa bukan hanya sebagai hafalan, namun lebih dari itu dengan 

pemahaman siswa dapat lebih mengerti akan konsep materi pelajaran itu sendiri”. 
 

Sesuai dengan tujuan pembelajaran matematika di atas maka setelah proses 

pembelajaran siswa diharapkan dapat memahami konsep matematika sehingga peserta 

didik dapat menggunakan kemampuan tersebut dalam menghadapi masalah-masalah 

matematika. Maka dapat dikatakan bahwa pemahaman konsep matematika merupakan 

bagian yang paling penting dalam pembelajaran matematika, artinya dalam 

pembelajaran matematika haruslah terlebih dahulu memahami konsep matematika agar 

peserta didik dapat menyelesaikan masalah-masalah matematika dan mampu 

menerapkan konsep yang telah dipelajari dalam dunia nyata. 
 

Salah satu tujuan terpenting dalam pembelajaran matematika adalah pemahaman 

kosep matematika, dengan pengertian bahwa materi yang telah disampaikan kepada 

peserta didik bukan hanya sebagai hafalan tetapi membutuhkan pemahaman dan peserta 

didik diharapkan dapat memahami akan konsep materi dari pelajaran itu sendiri. 

Adapun indikator pemahaman konsep matematis siswa menurut Kilpatric, Swafford, & 

Findell (2001) sebagai berikut: (1) Menyatakan ulang secara verbal konsep yang telah 

dipelajari; (2) Mengklasifikasi objek-objek berdasarkan dipenuhi atau tidaknya 

persyaratan untuk membentuk sebuah konsep tersebut; (3) Menerapkan secara 

alogaritma; (4) Menyajikan konsep dalam berbagai macam bentuk representasi 

matematika; dan (5) Mengaitkan berbagai konsep (internal dan eksternal matematika). 
 

Siswa dapat dikatakan sudah memahami konsep matematis apabila telah 
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memenuhi indikator tersebut. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu 

guru bidang studi matematika di salah satu sekolah, masih ada siswa yang kesulitan 

dalam memahami konsep matematika, hal ini terlihat ketika siswa diberikan soal cerita 

pada materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV). Siswa mengalami 

kesulitan ketika diberikan soal yang berbeda dari contoh yang diberikan, siswa hanya 

menghafal rumus tanpa memahami bagaimana cara mendapatkan rumus tersebut karena 

siswa hanya mencatat materi yang telah diberikan oleh guru tanpa memahaminya 

terlebih dahulu. 
 

Penelitian yang dilakukan oleh Fajar et al., (2018) terhadap 30 siswa kelas VIII 

7 di SMP Negeri 17 Kendari menunjukkan bahwa pemahaman konsep matematis 

dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu tinggi, sedang dan rendah. Dari 30 siswa 

diperoleh 1 siswa termasuk dalam kategori tinggi, 3 siswa termasuk dalam kategori 

sedang dan 26 siswa termasuk dalam kategori rendah. Berdasarkan hasil penelitian 

kemampuan pemahaman konsep matematis siswa kelas VIII 7 kategori rendah. Hal ini 

disebabkan karena siswa menganggap soal matematika sulit sehingga membuat mereka 

kurang antusias untuk memahami soal dan mereka masih bingung untuk 

merepresentasikan/memodelkan matematika dari soal cerita pada materi sistem 

persamaan linear dua variabel. 
 

Dari hasil wawancara dan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yang merupakan bagian terpenting 

dalam pembelajaran matematika masih jauh dari apa yang diharapkan, siswa masih 

kebingungan dalam menyelesaikan soal-soal Sistem Persamaan Linear Dua Variabel 

(SPLDV). Apabila siswa tidak paham dengan konsep, maka akan mengakibatkan 

terjadinya kesalahan dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh guru. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Siswa MTs pada Materi Sistem 

Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV)” 
 

KAJIAN DAN HASIL PEMBAHASAN 
 

Belajar matematika merupakan suatu proses yang terkait dengan ide-ide, 

gagasan, aturan atau hubungan yang diatur secara logis sehingga dalam pemebelajaran 

matematika harus mencapai pemahaman, karena pemahaman merupakan kemampuan 

untuk memahami makna dan arti dari bahan yang telah dipelajari. Menurut Sumarmo 

(Kesumawati, 2008, p. 230) “Pemahaman diartikan dengan kata Understanding”. Proses 

terjadinya pemahaman karena adanya kemampuan dalam menghubungkan materi yang 

baru dengan materi yang telah dipelajari. 
 

Keberhasilan siswa dalam menguasai konsep awal matematika menjadi jalan 

pembuka untuk materi-materi yang akan dipelajari selanjutnya. Pemahaman konsep 

matematika merupakan landasan yang sangat penting berpikir dalam menyelesaikan 

permasalahan dalam matematika maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dengan 

pemahaman konsep matematika yang baik, siswa akan mudah mengingat, menggunakan 

dan menyusun kembali suatu konsep yang telah dipelajari serta dapat menyelesaikan 

berbagai macam variasi soal matematika. 
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Sunaryo (2018) menyatakan bahwa pemahaman matematik meskipun termasuk 

kemampuan berpikir tingkat rendah akan tetapi merupakan gerbang awal bagi siswa 

dalam memasuki kemapuan berpikir tingkat tinggi. Depdiknas (2003) mengungkapkan 

bahwa pemahaman konsep merupakan salah satu kecakapan atau kemahiran matematika 

yang diharapkan dapat tercapai dalam belajar matematika yaitu dengan menunjukkan 

pemahaman konsep matematika yang dipelajarinya, menjelaskan keterkaitan antar 

konsep dan mengaplikasikan atau alogaritma secara luwes, akurat, efisien, dan tepat 

dalam pemecahan masalah. Sedangkan menurut NCTM (2000) untuk mencapai 

pemahaman yang bermakna maka pembelajran harus di arahkan pada pengembangan 

kemampuan koneksi matematik antar berbagai ide, memahami bagaimana ide-ide 

matematik saling terkait satu sama lain sehingga terbangun pemahaman menyeluruh, 

dan menggunakan matematik dalam konteks di luar matematika. 
 

KESIMPULAN 
 

Belajar matematika merupakan suatu proses yang terkait dengan ide-ide, 

gagasan, aturan atau hubungan yang diatur secara logis sehingga dalam pemebelajaran 

matematika harus mencapai pemahaman, karena pemahaman merupakan kemampuan 

untuk memahami makna dan arti dari bahan yang telah dipelajari. 
 

Pemahaman konsep matematis siswa adalah kemampuan dimana siswa mampu 

mengaplikasikan apa yang telah dipahami kedalam kegiatan belajar dan mampu 

menghubungkan konsep-konsep pembelajaran yang telah dipelajari sehingga siswa 

mampu menyelesaikan soal secara prosedur. 
 

REKOMENDASI  
Berdasarkan hasil kajian, beberapa rekomendasi diantaranya sebagai berikut: 

 

1. Dalam pembelajaran matematika peserta didik harus lebih memahami konsep 

matematika sehingga dapat menyelesaikan masalah-masalah dalam matematika.  
2. Bagi peneliti lain yang akan meneliti tentang pemahaman konsep matematis 

sebaiknya lebih memperbanyak kajian tentang pemahan konsep matematis. 
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Abstract  
The SAVI learning model is used as an alternative for the teachers to help students in 

learning mathematics difficulties. SAVI learning model is a model that involves 

combining limb movements with intellectuals and the use of sensory devices in the 

learning process which includes activities of trying, seeing, listening, observing, 

describing and problems solving. The model emphasizes that in the learning process, 

students should use their sense devices. Basically humans have 4 components, namely 

the somatic (S), auditory (A), visual (V) and intellectual (I). The SAVI learning model 

will be more effective if it is equipped with the supporting media. The aimed of the study 

to find out how the SAVI learning model assisted by the Geogebra software is applied in 

mathematics learning at the junior high school in terms of various theories and 

previous study. The results of the study showed that the SAVI learning model with 

Geogebra software be more effective and maximal in learning process. The students 

would be more active and the teacher is only as a facilitator, and improving students 

mathematical abilities and learning outcomes. Using the Geogebra software SAVI 

learning model is expected to improve student learning styles, so students will be more 

active in the learning process, especially in learning mathematics. 
 

Keywords: Geogebra, mathematics, learning model, savi learning model, junior high 

school 

 

Abstrak  
Model pembelajaran SAVI dijadikan salah satu alternatif yang digunakan guru untuk 

membantu kesulitan siswa dalam pembelajaran matematika. Model pembelajaran SAVI 

merupakan suatu model yang melibatkan penggabungan gerak anggota tubuh dengan 

intellectual beserta penggunaan alat indra dalam proses pembelajaran yang meliputi 

kegiatan mencoba, melihat, mendengar, mengamati, menggambarkan sampai 

memecahkan masalah. Model tersebut menekankan bahwa dalam proses pembelajaran, 

siswa harus menggunakan alat indra yang dimiliki. Pada dasarnya manusia memiliki 4 

komponen, yaitu tubuh/somatic (S), pendengaran/auditory (A), penglihatan/visual (V) 

dan pemikiran/intellectual (I). Model pembelajaran SAVI akan lebih efektif jika 

dilengkapi dengan media yang mendukung. Tujuan dari kajian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana model pembelajaran SAVI berbantuan software Geogebra 

diaplikasikan dalam pembelajaran matematika pada jenjang SMP yang ditinjau dari 

berbagai teori dan penelitian terdahulu. Hasil kajian menunjukkan bahwa model 

pembelajaran SAVI dengan berbantuan software Geogebra lebih efektif dan maksimal, 

siswa menjadi lebih aktif dan guru hanya menjadi fasilitator, serta mampu 

meningkatkan beberapa kemampuan matematis dan hasil belajar siswa. Dengan 

menggunakan model pembelajaran SAVI berbantuan software Geogebra diharapkan 

dapat memperbaiki gaya belajar siswa, sehingga siswa akan lebih aktif dalam proses 

pembelajaran, terutama dalam pembelajaran matematika. 
 

Kata kunci: Geogebra, matematika, model pembelajaran, model pembelajaran SAVI,  
SMP 
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PENDAHULUAN 
 

Pembelajaran merupakan proses penyajian informasi dan aktivitas-aktivitas yang 

dapat memfasilitasi siswa untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam proses belajar 

(Smith & Ragan dalam Setyosari, 2017, p. 21). Seorang guru memiliki peran penting 

dalam proses keberlangsungan pembelajaran, karena dalam pembelajaran guru bukan 

hanya sebagai penyalur pengetahuan/informasi saja melainkan harus melibatkan siswa 

dari berbagai kegiatan jika menginginkan tujuan pendidikan terwujud. Sejalan dengan 

pendapat Hiltz (Setyosari, 2009, p. 22) yang menyatakan bahwa “pembelajaran berpusat 

pada peserta didik (learner-centered) bukan berpusat pada guru (teacher-centered)”. 

Agar dapat melibatkan siswa dalam proses pembelajaran, maka guru harus lebih kreatif 

dalam memilih strategi dan model pembelajaran yang tepat dengan materi yang akan 

disajikan. Keterlibatan siswa dalam pembelajaran dapat meningkatkan keterampilan 

(skill) pada diri siswa. 
 

Prinsip pembelajaran yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang standar proses “Pembelajaran adalah 

peningkatan keseimbangan antara keterampilan teknis dan keterampilan nonteknis”. 

Menurut Hendriana, Rohaeti & Sumarmo (2017, p. 1) keterampilan teknis merupakan 

kemampuan menguasai ilmu pengetahuan dan kemampuan yang berhubungan dengan 

bidang ilmunya. Hendriana, Rohaeti & Sumarmo (2017, p. 2) menyatakan bahwa 

keterampilan nonteknis merupakan kemampuan dalam mengatur dirinya untuk 

mengembangkan secara maksimal dalam melakukan suatu pekerjaan. 
 

Alternatif yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keterampilan teknis dan 

keterampilan nonteknis matematis siswa yaitu dengan menerapkan model pembelajaran 

yang efektif. Model pembelajaran tersebut dapat digunakan sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan pembelajaran hingga siswa mampu menyelesaikan permasalahan 

matematika dengan kemampuan yang dimiliki. Sesuai yang tercantum pada Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang standar proses 

pembelajaran, bahwa salah satu prinsip umum pembelajaran adalah dengan menerapkan 

berbagai model pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai. 
 

Model pembelajaran yang sesuai dan dapat dijadikan sebagai alternatif dalam 

mencapai kompetensi matematis siswa adalah model pembelajaran SAVI. Menurut 

Nurhamidah, Nuraeni & Umbara (2018, p. 16) pembelajaran SAVI merupakan 

pembelajaran yang mengikutsertakan hampir semua indera dalam proses melatih pola 

pikir siswa untuk memecahkan masalah. Dengan menggunakan model tersebut siswa 

akan lebih aktif dan mendapat pengetahuan lebih banyak dengan mencoba, bertanya dan 

mengekspresikan pengetahuan yang diperoleh. Sesuai dengan pernyataan Meire (dalam 

Khusna, H & Heryaningsih, 2018, p. 2) bahwa “Siswa dapat meningkatkan kemampuan 

untuk mengekspresikan ide mereka (intellectual) jika mereka memindahkan sesuatu 

(somatic) untuk menghasilkan gambar, diagram, grafik, dan lain-lain (visual) sambil 

membahas apa yang mereka lakukan (auditory)”. 
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Model pembelajaran SAVI terdiri dari beberapa komponen diantaranya adalah 

somatic, auditory, visual, intellectual. Untuk mendapatkan hasil yang optimal 

dibutuhkan media pembelajaran yang mendukung proses visual. Salah satu media 

pembelajaran berbasis teknologi yang dapat digunakan adalah software Geogebra, 

karena pada tahap visualisasi dapat lebih maksimal dan siswa akan lebih mudah 

memahami materi. Menurut Oktaria, Alam, & Sulistiawati (2016, p. 101). Pemanfaatan 

teknologi di dalam kegiatan pembelajaran dapat memberikan dampak terhadap proses 

dan hasil belajar siswa (Zakiah & Fajriadi, 2020). 
 

Geogebra merupakan media pembelajaran yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran matematika pada materi geometri, aljabar dan kalkulus. Geogebra 

termasuk media pembelajaran yang dinamis, bebas dan multi-platform. Software 

geogebra dapat dijadikan sebagai media yang membuat konsep matematika yang rumit 

menjadi lebih sederhana, serta membantu siswa menghubungkan ide-ide matematika 

dengan bidang lain diluar topik matematika atau dengan kehidupan nyata (Nurhayati, 

et.al, 2020). Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui bagaimana model 

pembelajaran SAVI berbantuan software Geogebra diaplikasikan dalam pembelajaran 

matematika pada jenjang SMP yang ditinjau dari berbagai teori dan penelitian 

terdahulu. 
 

HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN  

1. Model Pembelajaran SAVI  
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 1. Lambang Model Pembelajaran SAVI  
Sumber : Dave Meier (Yudantoko, 2013, p. 34) 

 

Pencetus atau pencipta model pembelajaran SAVI adalah Dave Meier, beliau 

adalah seorang pendidik, pelatih dan penggagas model accelerated learning. Dave 

Meier (dalam Yudantoko 2013, p. 33) mengemukakan bahwa SAVI merupakan 

pendekatan belajar bardasarkan pada aktivitas. Belajar berdasarkan pada aktivitas 

berarti bergerak aktif secara fisik ketika belajar, memanfaatkan indra sebanyak mungkin 

dan membuat seluruh tubuh/pikiran terlibat dalam proses belajar. 
 

Menurut Sardin (2016, p. 38) pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, Visual, 

dan Intellectual) adalah model pembelajaran yang menyatakan belajar yang paling baik 

yaitu melibatkan emosi, seluruh tubuh, semua indera, dan menghormati gaya belajar 

individu lain dengan menyadari bahwa individu belajar dengan cara-cara yang berbeda. 

Selain itu Kusdiyanti (2013, p. 198) mengatakan bahwa model pembelajaran SAVI 

merupakan cara belajar yang menggabungkan antara gerakan fisik, dengan aktivitas 

intelektual, dan penggunaan semua indra untuk memberikan pengaruh yang besar pada 

proses pembelajaran. 
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Sesuai dengan singkatan dari SAVI yaitu somatic, auditory, visual dan 

intellectual, maka SAVI terdiri dari 4 unsur yaitu: 
 

a. Somatic 
 

Menurut arti etimologi, somatic berasal dari bahasa yunani soma yang berarti 

tubuh. Jika dikaitkan dengan belajar maka dapat diartikan sebagai belajar dengan 

bergerak atau berbuat. Sehingga somatic dalam proses pembelajaran melibatkan 

gerakan fisik anggota tubuh (panca indra, alat gerak, melibatkan fisik dan menggerakan 

tubuh sewaktu pembelajaran berlangsung). 
 

Ketika pembelajaran berlangsung jika seorang siswa duduk terlalu lama di 

dalam kelas maupun di depan komputer dapat menyebabkan tenaga pun berkurang. 

Sedangkan jika siswa bergerak, berdiri dan melakukan aktivitas secara fisik saat 

pembelajaran akan membuat seluruh tubuh terlibat, sehingga dapat memperbaiki 

sirkulasi ke otak dan pembelajaran akan meningkat. Kegiatan somatic yang dapat 

dilakukan ketika proses pembelajaran diantaranya: gerak tangan menggambar bangun 

ruang, gerak tangan melengkapi bahan ajar dan gerakan organ tubuh tertentu untuk 

mendukung proses pembelajaran. 
 

b. Auditory 
 

Auditory memliki arti mendengar. Dalam proses ini, guru harus mampu 

mengajak siswa untuk berbicara tentang apa yang sedang dipelajari. Menurut Sharon 

Bowman (dalam Yudantoko 2013, p. 35) bahwa orang yang berbicara paling banyak 

adalah yang paling banyak belajar. Ketika siswa berbicara tentang apa yang sedang 

dipelajari, merangsang korteks (selaput otak) indra dan motor (serta area otak lainnya) 

untuk mengintegrasikan pembelajaran. 
 

Hal di atas dapat disimpulkan bahwa dalam proses pembelajaran hendaknya 

siswa mengajak siswa lainnya untuk berdiskusi tentang apa yang sedang dipelajari. Dan 

seorang pendidik juga dalam proses pembelajaran harus mengajak siswanya untuk 

berbicara saat memecahkan masalah, membuat pemodelan matematika, mengumpulkan 

informasi, menguasai keterampilan dan menciptakan makna-makna pribadi bagi diri 

mereka sendiri. Kegiatan auditory yang dapat dilakukan siswa dalam proses 

pembelajaran diantaranya: mendengar materi yang disampaikan guru, merangkum 

materi yang didengar, berbicara dan berdiskusi mengenai materi dengan guru atau 

temannya. 
 

c. Visual 
 

Visual memiliki makna belajar dengan mengamati dan menggambarkan. Dalam 

visual meliputi melihat, menciptakan dan mengintegrasikan segala macam visual. 

Dalam otak kita terdapat perangkat memproses informasi visual lebih banyak dari 

indera yang lainnya. Sehingga seseorang yang menggunakan komunikasi visual lebih 

mudah memahami dan mempelajari daripada komunikasi verbal. 
 

Kegiatan visual yang dapat dilakukan siswa dalam proses pembelajaran 

diantaranya: mengamati gambar yang ditampilkan, memperhatikan langkah-langkah 

yang dilakukan guru dan memvisualisasikannya ke dalam bentuk gambar atau model 

matematis. 
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d. Intellectual 
 

Intellectual memiliki makna belajar dengan memecahkan permasalahan 

menggunakan pikiran untuk merenungkan pengalaman dan menciptakan suatu makna. 

Pikiran manusia memiliki sifat “autodidak”, yang berarti pikiran akan mengajari dirinya 

sendiri melalui pemecahan masalah atau perenungan dan akan timbul dengan 

menciptakan model-model mental dari pengalamannya. 
 

Kegiatan intellectual yang dapat dilakukan siswa pada proses pembelajaran 

diantaranya: menemukan pemecahan masalah ke dalam model matematis, 

menyelesaikan masalah pada lembar kerja siswa (LKS) dan menyimpulkan hasil dari 

pembelajaran yang telah dilakukan. 
 

Berdasarkan kajian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa model pembelajaran 

SAVI (Somatic, Auditory, Visual dan Intellectual) merupakan suatu model 

pembelajaran yang melibatkan penggabungan gerak anggota tubuh dengan intellectual 

beserta penggunaan alat indra dalam proses pembelajaran yang meliputi kegiatan 

mencoba, melihat, mendengar, mengamati, menggambarkan sampai memecahkan 

masalah. 
 

Langkah-langkah  model  pembelajaran  SAVI  (Somatic,  Auditory,  Visual  dan 
 

Intellectual) adalah sebagai berikut (Mulyono, 2016, p. 168): 
 

1) Tahap Persiapan (kegiatan pendahuluan) 
 

Pada tahap ini guru harus membangkitkan motivasi, minat, perasaan positif siswa 

mengenai pengalaman belajar yang akan didapat dan menempatkan siswa dalam kondisi 

maksimal untuk belajar. 
 

2) Tahap Penyampaian (Kegiatan Inti) 
 

Pada tahap ini guru membantu siswa menemukan materi baru dengan cara 

menyenangkan, relevan, melibatkan pancaindra dan dapat digunakan untuk semua gaya 

belajar. 
 

3) Tahap Pelatihan (Kegiatan Inti) 
 

Pada tahap ini guru membantu siswa untuk menyerap pengetahuan dan 

keterampilan yang didapat dengan berbagai cara. 
 

4) Tahap Penampilan Hasil (Kegiatan Penutup) 
 

Pada tahap ini guru membantu siswa mengaplikasikan dan memperluas 

pengetahuan atau keterampilan yang baru didapat pada pekerjaan sehingga hasil belajar 

akan melekat dan penampilan hasil akan terus meningkat. 
 

Kelebihan dari model pembelajaran SAVI diantaranya: (1) Dapat menciptakan 

suasana belajar yang menyenangkan, efektif, aktif dan kondusif, (2) Meningkatkan 

psikomotor dan kreativitas siswa, (3) Melatih siswa untuk berpikir, berani dalam 

bertanya dan mengemukakan pendapat, sehingga dapat meningatkan kecerdasan siswa, 
 

(4) Meningkatkan kecerdasan siswa melalui gerak fisik anggota tubuh dengan aktivitas 

intellectual. Selain itu, model pembelajaran SAVI memiliki beberapa kelemahan 

diantaranya: (1) Keberhasilan pembelajaran tergantung pada guru dalam 

mengkolaborasikan keempat komponen SAVI secara utuh, (2) Membutuhkan sarana 
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dan prasarana yang memadai, (3) Membutuhkan waktu yang lama untuk membiasakan 

siswa berpikir dan mengemukakan pendapatnya. 
 

2. Software Geogebra 
 

Geogebra adalah software pembelajaran matematika yang bersifat dinamis 

dikembangkan oleh Howenwarter tahun 2001 dalam proyek tesis masternya di 

Universitas Salzburg. Beliau lahir pada tanggal 24 Juni 1976. Dia seorang 

matematikawan Austria dan profesor di Universitas Johannes Kepler (JKU) Linz. Selain 

itu, beliau juga adalah ketua Lembaga Pendidikan Matematika di Universitas tersebut. 

Selama menjalani pendidikannya di Universitas (Ilmu komputer dan matematika 

terapan), beliau mengembangkan perangkat lunak Geogebra. Dengan mengembangkan 

Geogebra beliau memenangkan berbagai penghargaan software di Eropa dan Amerika 

Serikat. Setelah disertasinya selesai di Universitas Salzburg pada tahun 2006, dia 

bekerja di Florida State University dan Florida Atlantic University. Bertepatan tanggal 1 

Februari 2010 ia ditunjuk menjadi profesor di Institut Pendidikan Matematika JKU 

Linz. 
 

Menurut Hohenwarter (2008, p. 2) “Geogebra adalah software matematika 

dinamis yang menggabungkan geometri, aljabar, dan kalkulus”. Sedangkan Hidayat, 

Fadjar Noer & H, Muh Tamimuddin (2015, p. 6) menyatakan bahwa “Geogebra adalah 

perangkat lunak matematika yang dinamis, bebas, dan multi-platform yang 

menggabungkan geometri, aljabar, tabel, grafik, statistik dan kalkulus dalam satu paket 

yang mudah dan bisa digunakan untuk semua jenjang pendidikan”. 
 

Arti dinamis dalam pernyataan di atas memliki arti bahwa pengguna dengan 

Geogebra dapat menghasilkan aplikasi matematika yang interaktif. Bebas memiliki 

artinya bahwa Geogebra dapat digunakan dan digandakan dengan gratis serta termasuk 

dalam perangkat lunak open source yang dapat menyebabkan setiap orang dapat 

memperbaiki atau mengubah programnya menjadi lebih baik. Multi-platform berarti 

Geogebra tersedia untuk berbagai jenis komputer seperti tablet, PC dan berbagai sistem 

komputer lainnya. 
 

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas mengenai Geogebra, maka peneliti 

menyimpulkan bahwa Geogebra merupakan suatu media pembelajaran yang efektif 

untuk membantu dalam proses pembelajaran terutama dalam bentuk visualisasi suatu 

objek. 
 

Syahbana (2016, p. 2) mengemukakan terdapat beberapa manfaat program 

Geogebra dalam pembelajaran matematika sebagai berikut: a) Menghasilkan lukisan 

geometri secara tepat dan cepat. b) Terdapat fasilitas animasi dan manipulasi yang bisa 

memudahkan dalam memahami konsep dengan pengalaman visual. c) Dapat dijadikan 

sebagai alat evaluasi untuk meyakinkan kebenaran pada lukisan geometri yang telah 

dibuat. d) Mempermudah untuk menunjukkan sifat-sifat pada suatu objek geometri. 
 

Tampilan awal software Geogebra disajikan pada Gambar 3. 
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Bilah Masukan Bantuan 
 

 

Gambar 2. Tampilan Awal Geogebra 

 

Tampilan awal software Geogebra terdiri dari: 
 

a. Menu, menu utama pada software Geogebra terdiri dari file, edit, view, option, tools, 

windows dan help  
b. Tool bar, berisi icon-icon  
c. Jendela kiri, terdiri dari objek-objek bebas dan objek-objek terikat. Jendela ini 

merupakan tempat ditampilkannya bentuk aljabar dari objek geometri yang muncul 

pada jendela grafik  
d. Jendela kanan, tempat ditampilkannya grafik 2D  
e. Bilah masukan, tempat memasukkan rumus dan nilai suatu objek  
f. Bilah perfektif, terdiri dari graphing (tampilan aljabar dan grafik), CAS (tampilan 

CAS dan grafik), Geometry (tampilan grafik), 3D graphics (tampilan aljabar dan 

geometri 3D), spreadsheet (tampilan grafik dan spreadsheet) dan probability.  
g. Bilah masukan bantuan, terdiri dari simbol-simbol untuk memasukkan rumus pada 

bilah masukan 
 

3. Model Pembelajaran SAVI berbantuan Geogebra 
 

Model pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, Visual dan Intellectual) 

merupakan suatu model pembelajaran yang melibatkan penggabungan gerak anggota 

tubuh dengan intellectual beserta penggunaan alat indra dalam proses pembelajaran 

yang meliputi kegiatan mencoba, melihat, mendengar, mengamati, menggambarkan 

sampai memecahkan masalah. 
 

Model pembelajaran SAVI menekankan bahwa dalam proses pembelajaran 

siswa harus menggunakan semua alat indra yang dimiliki. Pembelajaran tersebut akan 

lebih efektif jika dilengkapi dengan media pembelajaran yang mendukung. Salah satu 

media pembelajaran yang mendukung adalah software Geogebra karena pada tahap 

visual Geogebra dapat memberikan ilustrasi gambar untuk memperjelas suatu masalah 

sehingga siswa memperoleh pengalaman visual dengan maksimal. Sesuai dengan 

fungsinya Geogebra bermanfaat sebagai media demonstrasi, visualisasi, sebagai alat 

konstruksi serta sebagai alat bantu proses penemuan. 
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Berbagai penelitian yang telah berhasil menggunakan model pembelajaran SAVI 

berbantuan Geogebra, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Sahadatina (2018) 

berupa penelitian tindakan kelas dengan 2 siklus dan menerapkan pembelajaran 

geometri dengan pendekatan SAVI berbantuan Geogebra pada kelas VII IT 1 MTs 

Negeri Probolinggo. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
 

a. Berdasarkan hasil tes dan wawancara, pada siklus I terdapat 14 dari 34 siswa 

mengalami peningkatan kemampuan analogi matematis dan pada siklus II terdapat 

33 dari 34 siswa yang mengalami peningkatan kemampuan analogi matematis. 
 

b. Berdasarkan observasi, pada siklus I peran aktif siswa dalam pembelajaran SAVI 

meningkat sampai 75% dengan kriteria keberhasilan cukup. Pada siklus II, peran 

aktif siswa meningkat sampai 90% dengan kriteria keberhasilan sangat baik. 
 

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Umbara (2017) dengan menerapkan 

model pembelajaran Somatic Auditory Visualization Intelectually (SAVI) berbantuan 

program geogebra pada materi statistik kelas IX di MTsN 1 Kelayan Banjarmasin. Hasil 

penelitian ini menunjukan bahwa: (i) kemampuan pemecahan masalah matematis siswa 

melalui model pembelajaran Somatic Auditory Visualization Intelectually (SAVI) 

berbantuan program geogebra berada dalam kualifikasi baik. (ii) kemampuan 

pemecahan masalah matematis siswa melalui model pembelajaran konvensional berada 

pada kualifikasi baik. Dan (iii) terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan 

pemecahan masalah matematis siswa melalui model pembelajaran Somatic Auditory 

Visualization Intelectually (SAVI) berbantuan program geogebra dengan model 

pembelajaran konvensional. 
 

Dengan demikian, hasil dari kajian pada artikel ini menunjukkan bahwa model 

pembelajaran SAVI berbantuan Geogebra dapat meningkatkan kemampuan matematis 

siswa, diantaranya kemampuan analogi matematis dan kemampuan pemecahan masalah. 

Penerapan model pembelajaran SAVI berbantuan Geogebra dapat meningkatkan peran aktif 

siswa, sehingga dapat tercipta pembelajaran yang terpusat pada siswa. 
 

KESIMPULAN 
 

Pembelajaran yang terpusat pada siswa dapat diwujudkan, salah satunya dengan 

memilih model pembelajaran yang tepat dan sesuai materi. Pembelajaran dengan 

bantuan media pembelajaran yang mendukung dapat membantu setiap langkah pada 

model tersebut. Model pembelajaran SAVI berbantuan adalah salah satu model 

pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pembelajaran matematika di SMP. Model 

pembelajaran SAVI dengan berbantuan Geogebra lebih efektif dan maksimal, siswa 

menjadi lebih aktif dan guru hanya menjadi fasilitator, serta mampu meningkatkan 

kemampuan matematis dan hasil belajar siswa. Dengan menggunakan model 

pembelajaran SAVI berbantuan Geogebra diharapkan dapat memperbaiki gaya belajar 

siswa, sehingga siswa akan lebih aktif dalam proses pembelajaran, terutama dalam 

pembelajaran matematika. 
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Abstract  
This research is motivated by the students’ low self-regulated learning ability. Given 

the importance of self-regulated learning in students, teachers should foster and 

enchance students’ self-regulated learning in learning mathematics so that learning 

ovectives can be achieved properly. One learning strategy that can be used to 

improve self-regulated learning is Inquiry Based Learning. Inquiry Based Learning 

is a series of learning activities that maximally involve all students’ abilities to 

search and investigate systematically, critically, logically, analytically, so that they 

formulated their own findings to the fullest involvement of students in learning 

activities, develop an attitude of confidence in students about what is found in the 

inquiry process. 
 

Keyword: Self-regulated learning, inquiry based learning 

 

Abstrak  
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kemampuan self-regulated learning siswa yang 

masih rendah. Mengingat pentingnya self-regulated learning dalam diri siswa, guru 

seharusnya menumbuhkan dan meningkatkan self-regulated learning pada siswa saat 

belajar matematika agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal. Salah 

satu strategi pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan self-regulated 

learning adalah Inquiry Based Learning. Inquiry Based Learning adalah suatu 

rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan seluruh kemampuan siswa secara 

maksimal untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, 

sehingga siswa mampu merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh pada 

keterlibatan siswa secara maksimal dalam proses pembelajaran, meningkatkan 

kepercayaan diri pada siswa tentang sesuatu yang ditemukan dalam proses inkuiri. 
 

Kata kunci: Self-regulated learning, inquiry based learning 

 

PENDAHULUAN 
 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang sering dianggap sulit 

oleh siswa. Efek negatif dari anggapan tersebut mengakibatkan ada banyak siswa yang 

merasa takut dan anti terhadap pelajaran matematika sebelum mereka benar-benar 

mempelajarinya. Pada akhirnya akan tertanam dalam diri siswa bahwa matematika itu 

sulit. Banyak siswa yang malas mempelajari matematika karena matematika sulit. 

Alasan lain yang membuat siswa malas belajar matematika adalah minimnya 

pengetahuan tentang manfaat mempelajari matematika dalam kehidupan sehari-hari. 
 

Matematika adalah salah satu mata pelajaran yang selalu dimanfaatkan dalam 

berbagai bidang sehingga perlu adanya perubahan dalam pembelajaran matematika. 

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Permendikbud tahun 2016 nomor 22 bahwa proses 

pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta 
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memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai 

dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Untuk itu, 

pembelajaran perlu dirancang sebaik-baiknya agar dapat mendukung suasana proses 

belajar mengajar. 
 

Proses pembelajaran lebih menekankan kemandirian siswa, namun 

pelaksanaannya masih belum sesuai harapan. Masih sedikit siswa yang mengunjungi 

perpustakaan hal itu disebabkan karena belum ada kesadaran siswa untuk belajar 

sendiri. Terdapat beberapa siswa dalam satu kelas yang minat belajarnya sangat kurang 

pada beberapa mata pelajaran, sehingga pada saat jam pelajaran berlangsung siswa 

tersebut tidak mengikuti pelajaran dengan baik dan sering meninggalkan kelas tanpa 

sepengetahuan guru. Kurangnya tanggung jawab dan kesadaran siswa dalam proses 

pembelajaran yang ditunjukkan dengan tidak memiliki jadwal belajar yang tetap, dan 

hanya belajar jika akan ada ulangan harian dan ujian semester atau jika ada pekerjaan 

rumah. Guru masih sering menjumpai kecurangan-kecurangan yang dilakukan siswa 

dalam menyelesaikan tugas harian maupun ulangan. Masih terdapat siswa yang 

melakukan kecurangan yaitu mencontek hasil pekerjaan teman lainnya atau dengan 

meminjam lembar kerja siswa lain. Rendahnya partisipasi aktif siswa menyebabkan 

kurangnya siswa mengendalikan sefl-regulated_ learning untuk mengendalikan pikiran, 

perilaku, dan emosinya dalam metakognisis siswa. Keadaan seperti ini dapat 

mengakibatkan tujuan pembelajaran matematika belum tercapai sesuai dengan harapan. 
 

Adapun tujuan pembelajaran matematika dalam Peraturan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan RI Nomor 59 Tahun 2014, dijelaskan bahwa tujuan pembelajaran 

matematika di sekolah adalah agar siswa memiliki kemampuan sebagai berikut: 
 

1. Memahami konsep matematika, merupakan kompetensi dalam menjelaskan 

keterkaitan antar konsep dan menggunakan konsep maupun algoritma secara luwes, 

akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah.  
2. Menggunakan pola sebagai dugaan dalam pemecahan masalah, dan mampu 

membuat generalisasi berdasarkan peristiwa atau data yang sudah ada.  
3. Menggunakan penalaran pada sifat, melakukan manipulasi matematika baik dalam 

penyederhanaan, maupun menganalisa unsur yang ada dalam pemecahan masalah 

dalam konteks matematika maupun di luar matematika.  
4. Mengkomunikasikan gagasan, penalaran, serta mampu menguraikan bukti 

matematika dengan menggunakan kalimat lengkap dengan simbol, tabel, diagram 

atau menggunakan media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah.  
5. Memiliki sikap menghargai manfaat mempelajari matematika dalam kehidupan 

yaitu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, perhatian, dan minat dalam mempelajari 

matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. 
 

6. Mempunyai sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dalam matematika 

dan pembelajarannya, seperti taat azas, konsisten, menjunjung tinggi kesepakatan, 

toleran, menghargai pendapat orang lain, santun, demokrasi, ulet, tangguh, kreatif, 

menghargai kesemestaan (konteks lingkungan), kerjasama, adil, jujur, teliti, cermat, 

bersikap luwes dan terbuka, memiliki kemauan berbagi rasa dengan orang lain. 
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7. Melakukan kegiatan-kegiatan motorik yang memanfaatkan pengetahuan 

matematika.  
8. Menggunakan alat peraga sederhana maupun hasil teknologi untuk melaksanakan 

kegiatan pembelajaran matematika. 
 

Berdasarkan tujuan pembelajaran tersebut, dijelaskan bahwa siswa harus 

memiliki kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemampuan afektif di 

antaranya perasaan ingin tahu, perhatian, dan minat dalam belajar, serta rasa percaya 

diri. Kemampuan afektif tersebut identik dengan self-regulated learning. Jadi self-

regulated learning sangat penting dimiliki oleh siswa. 
 

Dapat dikatakan bahwa self-regulated learning adalah aspek yang mengontrol 

metakognitif dengan cara menggunakan pengetahuan sebelumnya untuk mendapatkan 

pengetahuan yang baru. Metakognitif merupakan sebuah jalan pikiran dalam 

menyelesaikan masalah maupun memproses informasi. Dalam setiap langkah dari 

proses self-regulated learning menggunakan pengetahuan metakognitif serta melibatkan 

pengalaman sebelumnya untuk mengidentifikasi kondisi pada aspek kognitif, motivasi 

dan lingkungan sehingga mampu menemukan solusi yang efektif dalam menyelesaikan 

masalah. Kecenderungan pembelajaran di tingkat SMP yang terjadi adalah siswa kurang 

dapat mengatur cara belajarnya sendiri, mengungkapkan ide atau pemikiran. Hal 

tersebut terlihat dari masih sedikitnya siswa yang berani mengajukan pertanyaan atau 

mengungkapkan ide selama pembelajaran berlangsung. 
 

Mengingat pentingnya self-regulated learning dalam diri siswa, maka guru 

seharusnya menumbuhkan dan meningkatkan self-regulated learning siswa dalam 

belajar matematika agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal. Salah 

satu strategi pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan self-regulated 

learning adalah inquiry based learning. Menurut Roestiyah (2001) inquiry adalah suatu 

tehnik atau cara yang digunakan guru untuk mengajar di depan kelas. Tujuannya agar 

siswa lebih semangat dalam menyelesaikan tugas, aktif mencari serta meneliti sendiri 

pemecahan masalah, mencari sumber yang relevan bersama dalam kelompok. 

Pengajaran berdasarkan inquiry adalah suatu strategi yang terpusat pada siswa dimana 

kelompok-kelompok siswa ke dalam suatu permasalahan atau mencari jawaban 

terhadap pertanyaan-pertanyaan di dalam suatu prosedur dan struktur kelompok yang 

digariskan secara jelas (Hamalik, 2009). 
 

HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN  

1. Self-Regulated Learning 
 

Menurut Febrianela (2001), self-regulated learning adalah kemampuan 

seseorang untuk mengelola secara efektif pengalaman belajarnya sendiri dalam berbagai 

cara sehingga mencapai belajar yang optimal. Menurut Ormrod (2008), self-regulated 

learning merupakan suatu kondisi dimana individu mengembangkan suatu pemahaman 

mengenal respon-respon mana yang sesuai dan mana yang tidak sesuai, serta 

mengontrol dan memonitor perilaku individu sendiri. Self-regulated learning 

merupakan bentuk belajar individual dengan bergantung pada motivasi belajar mereka, 
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secara otonomi mengembangkan pengukuran (kognisi, metakognisi, dan perilaku), dan 

memonitor kemajuan belajarnya (Baumert, 2002). 
 

Dari beberapa pengertian yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa self-

regulated learning adalah kemampuan seseorang untuk mengelola atau 

mengembangkan suatu pemahaman respon-respon mana yang sesuai, serta memonitor 

kemajuan belajar sehingga mencapai belajar yang optimal. Indikator self-regulated 

learning yang dirangkum oleh Sumarmo (Oktavera, 2017), yaitu: (1) inisiatif dan 

motivasi belajar instrinstrik; (2) kebiasaan mendiagnosa kebutuhan belajar; (3) 

menetapkan tujuan/target belajar; (4) memonitor, mengatur, dan mengontrol belajar; (5) 

memandang kesulitan sebagai tantangan; (6) memanfaatkan dan mencari sumber yang 

relevan; (7) memilih dan menerapkan strategi belajar; (8) mengevaluasi proses dan hasil 

belajar; serta (9) self efficacy/konsep diri/kemampuan diri. 
 

2. Inquiry Based Learning 
 

Khoirul Anam (2015, h. 7) mengemukakan bahwa: Secara bahasa, inkuiri 

berasal dari bahasa Inggris yaitu inquiry yang berarti; penyelidikan/meminta 

keterangan; terjemahan bebas yang berkaitan dengan konsep ini adalah “siswa diminta 

untuk mencari dan menemukan sendiri”. Dalam konteks metode belajar mengajar, 

inkuiri ini menjadikan siswa ditempatkan sebagai subjek pembelajaran, yang berarti 

siswa memilki peran besar dalam menentukan suasana model pembelajaran. Model 

inquiry berupaya menumbuhkan dasar-dasar berpikir ilmiah dalam diri siswa, dan 

menempatkan siswa dalam suatu peran yang menuntut inisiatif tinggi dalam 

menemukan hal-hal penting untuk diri siswa tersebut. Menurut Carin & Sund (Ahmadi, 

2005) berpendapat bahwa metode inkuiri diatrikan sebagai suatu rangkaian proses 

pembelajaran yang melibatkan seluruh kemampuan siswa secara maksimal untuk 

mencari dan menyelidiki masalah dengan sistematis, kritis, logis, dan analisis sehingga 

siswa mampu merumuskan sendiri penemuan mereka dengan rasa percaya diri. 
 

Dari beberapa pendapat tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa inquiry based 

learning berarti suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal 

seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan meyelidiki secara sistematis, kritis, logis, 

analitis, sehingga mereka mampu merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh 

pada keterlibatan siswa secara maksimal dalam kegitan belajar, meningkatkan 

kepercayan diri pada siswa tentang sesuatu yang ditemukan dalam proses inkuiri. 
 

Langkah-langkah strategi inquiry based learning yang akan dilakukan di kelas 
 

adalah sebagai berikut: 
 

a. Orientasi 
 

Pada langkah ini guru mengondisikan kelas agar siswa siap untuk melaksanakan 

proses pembelajaran. Guru mendorong siswa untuk berpikir dan memecahkan masalah. 

Langkah orientasi adalah langkah yang sangat penting. Keberhasilan strategi ini sangat 

tergantung pada kemauan siswa untuk beraktivitas memanfaatkan kemampuannya 

untuk menyelesaikan masalah, tanpa adanya kemauan dan kemampuan itu proses 

pembelajaran tidak akan berjalan dengan lancar. 
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b. Merumuskan Masalah 
 

Merumuskan masalah adalah langkah untuk membawa siswa pada suatu 

persoalan yang mengandung teka-teki. Persoalan yang diberikan adalah persoalan yang 

menantang siswa untuk berpikir dalam memecahkan masalah teka-teki itu. Proses yang 

sangat penting dalam strategi ini adalah saat mencari jawaban, karena siswa akan 

mendapatkan pengalaman yang sangat berharga sebagai salah satu cara 

mengembangkan mental melalui proses berpikir. c. Merumuskan Hipotesis 

 

Hipotesis merupakan simpulan sementara dari suatu permasalahan yang sedang 

dikaji. Karena jawaban sementara, maka hipotesis perlu diuji kebenarannya. Perkiraan 

sebagai hipotesis bukan sembarang perkiraan tetapi harus mempunyai landasan berpikir 

yang kuat sehingga hipotesis yang muncul itu bersifat rasional dan logis. Kemampuan 

berpikir logis itu akan sangat dipengaruhi oleh kedalaman wawasan yang dimilki serta 

luasnya pengalaman dari siswa tersebut. Oleh karena itu, setiap individu yang kurang 

memiliki wawasan akan sulit untuk mengembangkan hipotesis yang rasional dan logis. 

d. Mengumpulkan Data 
 

Mengumpulkan data yaitu kegiatan menjaring informasi yang diperlukan untuk 

menguji hipoetasis yang diajukan. Dalam startegi Inquiry Based Learning, 

mengumpulkan data adalah proses mental yang sangat penting untuk mengembangkan 

intelektual. Proses mengumpulkan data bukan hanya membutuhkan motivasi dalam 

belajar, akan tetapi juga memerlukan ketekukan dan kemampuan menggunakan potensi 

berpikirnya. Tugas dan peran guru pada tahap mengumpulkan data ini adalah 

mengajukam pertanyaan-pertanyaan kepada siswa untuk berpikir dan mencari informasi 

yang dibutuuhkan. 
 

e. Menguji Hipotesis 
 

Tahap menguji hipotesis merupakan proses untuk menentukan jawaban yang 

dianggap diterima sesuai dengan data atau informasi yang didapatkan berdasarkan 

pengumpulan data. Saat pengujian hipotesis yang terpenting adalah mencari tingkat 

keyakinan siswa atas jawaban yang diberikan. Selain tiu, menguji hipotesis juga berarti 

mengembangkan kemampuan berpikir rasional. Artinya, kebenaran jawaban yang 

dikemukakan bukan hanya berdasarkan argumentasi dan opini saja, akan tetapi harus 

didukung dengan data yang didapatkan dan bisa dipertanggungjawabkan. f. 

Merumuskan Kesimpulan 
 

Merumuskan kesimpulan yaitu proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh 

berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Agar mampu mencapai kesimpulan yang akurat 

maka sebaiknya guru dapat menunjukkan data mana yang relevan kepada siswa. 
 

Menurut Arikunto (2014) berpendapat bahwa kelebihan strategi inquiry based 

learning: 
 

a. Pembelajaran ini adalah pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan 

aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang, sehingga pembelajaran ini 

dianggap jauh lebih bermakna. 
 

b. Pembelajaran  ini dapat memberikan tempat kepada  siswa  untuk  belajar  sesuai 
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dengan gaya belajar mereka. 
 

c. Pembelajaran ini adalah strategi yang dianggap sesuai dengan pengembangan 

psikologi belajar modern yang menganggap belajar sebagai proses perubahan tingkah 

laku berkat adanya pengalaman. 
 

d. Keuntungan lain yaitu mampu melayani kebutuhan siswa yang mempunyai 

kemampuan di atas rata-rata. Artinya, siswa yang mempunyai kemampuan belajar 

yang bagus tidak akan terhambat oleh siswa yang lemah dalam belajar. 
 

Menurut Arikunto (2014) berpendapat bahwa kekurangan strategi Inquiry Based 

Learning: 
 

a. Sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa.  
b. Sulit dalam merencanakan pembelajaran oleh karena terbentuk dengan kebiasaan 

siswa dalam belajar. 
 

c. Dalam mengimplementasikannya, membutuhkan waktu yang panjang, sehingga guru 

sulit menyesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan.  
d. Semua kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa menguasai 

materi dalam mengimplementasikannya. 
 

KESIMPULAN 
 

Kesimpulan dari penelitian ini diharapkan meningkatkan self-regulated learning 

siswa dengan menggunakan strategi Inquiry Based Learning. 
 

REKOMENDASI  
Berdasarkan hasil kajian, beberapa rekomendasi diantaranya: 

 

1. Untuk mengatasi kendala pada saat penerapan strategi inquiry based learning di 

kelas, diharapkan untuk dapat melakukan simulasi terlebih dahulu sebelum proses 

pembelajaran dimulai, salah satunya bisa dengan menjelaskan terlebih dahulu 

langkah-langkah pembelajaran dari model pembelajaran inquiry based learning.  
2. Bagi peneliti yang lain, yang akan menerapkan strategi inquiry based learning, 

diharapkan untuk bisa mengalokasikan watu agar setiap tahapan pada self-regulated 

learning siswa terlaksana dengan baik. 
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Abstract  
Mathematical creative thinking ability is an important mathematical ability 

possessed by students to generate new ideas or ideas in order to create a new way to 

solve mathematical problems because in learning mathematics between materials 

are interconnected. This article describes the ability to think mathematically 

creative in terms of various theories and previous research. There are 8 articles 

reviewed to determine the importance of mathematical creative thinking abilities 

and indicators.The results showed that the ability to think creatively mathematically 

is important for students to solve mathematical problems. The indicators of the 

ability to think creatively in previous studies often use the opinion of Munandar 

(1992), which includes flexibility, flexibility, authenticity, and elaboration. 
 

Keywords: Mathematical creative thinking ability, indicator of creative thinking 

ability 

 

Abstrak  
Kemampuan berpikir kreatif matematis merupakan kemampuan matematis yang 

penting dimiliki siswa untuk menghasilkan ide atau gagasan yang baru agar tercipta 

suatu cara baru untuk menyelesaikan masalah matematis karena dalam pembelajaran 

matematika antar materi saling berhubungan. Artikel ini mendeskripsikan 

kemampuan berpikir kreatif matematis yang ditinjau dari berbagai teori dan 

penelitian terdahulu. Terdapat 5 artikel yang dikaji untuk mengetahui pentingnya 

kemampuan berpikir kreatif matematis serta indikatornya. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa kemampuan berpikir kreatif matematis penting dimiliki siswa 

untuk menyelesaikan masalah matematis. Adapun indikator kemampuan berpikir 

kreatif pada penelitian-penelitian sebelumnya banyak menggunakan pendapat 

Munandar (1992), yaitu meliputi kelanacaran, kelenturan, keaslian, dan elaborasi. 
 

Kata kunci: Kemampuan berpikir kreatif matematis, indikator kemampuan berpikir 

kreatif 

 

PENDAHULUAN 
 

Pendidikan merupakan hal penting dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber 

Daya Manusia baik dari segi spiritual, intelegensi, maupun skill untuk menunjang 

kehidupannya. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan 

Nasional Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Tujuan 

Pendidikan Nasional “Untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

berilmu, cakap, mandiri dan menjadi Warga Negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab.” Pendidikan tentunya tidak terlepas dari kegiatan belajar mengajar di kelas. 

Kegiatan belajar mengajar sangat dibutuhkan adanya interaksi antara pendidik dan 

peserta didik. Pembelajaran matematika merupakan mata pelajaran yang sangat penting 
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dalam pendidikan dan wajib dipelajari pada setiap jenjang pendidikan. Matematika 

adalah kunci utama dari pengetahuan-pengetahuan lain yang dipelajari di sekolah. 

Tujuan utama dari pendidikan matematika pada jenjang pendidikan dasar dan menengah 

adalah menekankan pada penataan nalar dan pembentukan kepribadian (sikap siswa 

agar dapat menerapkan atau menggunakan matematika dalam kehidupan). 
 

Pada dasarnya belajar matematika merupakan belajar konsep, sedangkan 

konsep-konsep dasar matematika merupakan kesatuan yang bulat dan utuh. Walaupun 

pengajaran matematika dilakukan dengan memperhatikan urutan konsep dan dimulai 

dari hal yang sederhana, tetapi sampai saat ini matematika masih dianggap sebagai 

pelajaran yang sulit. Akibatnya banyak siswa yang bersikap acuh dalam proses belajar 

mengajar matematika. Anggapan inilah yang dapat melemahkan semangat belajar siswa 

sehingga akan menjadi malas dan tidak suka dengan pelajaran matematika. 
 

Salah satu kemampuan yang harus dimiliki siswa agar dapat memahami masalah 

matematika yaitu kemampuan berpikir kreatif matematis, dalam matematika 

kemampuan berpikir kreatif sangatlah diperlukan karena kemampuan berpikir kreatif 

dapat mendorong sesorang terampil memecahkan masalah dalam matematika dan 

menemukan alternatif-alternatif pemecahan yang bervariasi. Kemampuan berpikir 

kreatif merupakan suatu kemampuan berpikir original dan refleksif serta menghasilkan 

sesuatu yang kompleks termasuk mensintesiskan gagasan-gagasan, memunculkan ide-

ide baru, menentukan efektivitas suatu gagasan, mampu membuat keputusan dan 
 

memunculkan generalisasi. Selain itu, berpikir kreatif matematis merupakan 

kemampuan matematis esensial yang perlu dikuasai dan dikembangkan pada siswa yang 

belajar matematika untuk menyelesaikan masalah matematika. 
 

Menurut Risnanosanti (2010) yang menyatakan bahwa kemampuan berpikir 

kreatif matematis siswa masih kurang dalam menyelesaiakan soal-soal kebaruan karena 

tidak terbiasa menyelesaikan permasalahan dengan cara sendiri. Hal ini menunjukkan 

bahwa berpikir tingkat tinggi matematis siswa seperti berpikir kreatif masih kurang. 

Oleh karena itu, pembelajaran matematika perlu dirancang sedemikian rupa sehingga 

menjadi sarana yang tepat dalam mengembangkan kemampuan berpikir kreatif. 

Semiawan (Sumarmo, 2014:201) mengumukakan kreativitas adalah kemampuan 

menyusun ide baru dan menerapkannya dalam pemecahan masalah, dan kemampuan 

mengidentifikasikan asosiasi antara dua ide yang kurang jelas. Menurut Ahmad yang 

dilansir dari Sindonews.com mengungkapkan bahwa “Lemahnya penguatan matematika 

pelajar Indonesia, menurutnya disebabkan sejumlah faktor”. Salah satunya karena 

pengaturan kelas yang monoton dimana murid hanya menghadap ke papan tulis. 
 

Menurut hasil observasi langsung diperoleh data bahwa hasil-hasil ujian 

matematika baik ulangan harian, Ujian Tengah Semester maupun Ujian Akhir Semester 

belum memuaskan. Sikap dan keterampilan berpikir kreatif matematis siswa cenderung 

masih rendah. Kenyataan yang terjadi saat ini adalah baik guru maupun siswa sulit 

untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif dalam mata pelajaran matematika. 

Menurut Yuliana (2015:165), “Guru pada umumnya tidak menyajikan latihan kepada 

siswa untuk berpikir kreatif karena setiap latihan yang diberikan hanya berorientasi 
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pada hasil tanpa melihat bagaimana proses yang dijalankan oleh siswa”. Dengan 

demikian, perlu adanya upaya untuk memperbaiki pembelajaran matematika di kelas. 

Untuk mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju maka diharapkan peserta 

didik untuk lebih aktif dan kreatif. 
 

Keberhasilan belajar matematika dapat dipengaruhi berbagai faktor agar dapat 

mencapai hasil belajar yang maksimal yaitu dengan memahami faktor-faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan belajar. Hal tersebut dapat dilihat dari faktor pelaksana 

pembelajaran yaitu guru dan siswa. Salah satu model yang dianggap efektif untuk 

diterapkan dalam pembelajaran matematika yaitu model pembelajaran kooperatif. 

Penerapan model kooperatif menurut penelitian yang selama ini dilakukan terbukti 

efektif untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Semua metode kooperatif 

menitikberatkan pada proses belajar dalam kelompok dan bukan mengerjakan bersama 

dalam kelompok. Salah satu model pembelajaran kooperatif yang dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir kreatif matematis siswa adalah model pembelajaran cooperative 

script. Slavin (1994, hlm. 175) mengatakan bahwa salah satu model pembelajaran yang 

dapat meningkatkan daya ingat siswa adalah model pembelajaran Cooperative Script. 

Cooperative script adalah metode belajar di mana siswa bekerja berpasangan dan secara 

lisan mengikhtisarkan bagian-bagian dari materi yang dipelajari. 
 

Dalam pembelajaran kooperatif, para siswa dilatih untuk dapat kerja sama dan 

mengakui perbedaan pendapat dengan orang lain, sedangkan cooperative script adalah 

metode belajar dimana siswa bekerja berpasangan dan secara lisan mengikhtisarkan 

bagian-bagian dari materi yang dipelajari. Setiap model pembelajaran mempunyai 

berbagai kelebihan dan kekurangan, kelebihan dari model pembelajaran cooperative 

script adalah: (1) melatih pendengaran, ketelitian/kecermatan; (2) setiap siswa 

mendapat peran; (3) melatih mengungkapkan kesalahan orang lain dengan lisan. 

Sedangkan kekurangan dari metode cooperative script adalah (1) hanya digunakan 

untuk mata pelajaran tertentu; (2) hanya dilakukan dua orang (tidak melibatkan seluruh 

kelas sehingga koneksinya hanya sebatas pada dua orang tersebut). Dengan demikian 

siswa harus memiliki keaktifan pada saat proses pembelajaran. Menurut Dansereau 

(Slavin, 2005:40) dalam model pembelajaran cooperative script, siswa tersebut 

berperan sebagai pembaca dan pendengar. Mereka membaca satu bagian teks, kemudian 

pembaca merangkum informasi sementara pendengar mengoreksi kesalahan, mengisi 

materi yang hilang, dan memikirkan cara bagaimana kedua siswa dapat mengingat 

gagasan utamanya, pada bagian berikutnya siswa bertukar peran. 
 

Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis 
 

Kemampuan berpikir kreatif merupakan suatu kemampuan berpikir original dan 

refleksif serta menghasilkan sesuatu yang kompleks termasuk mensintesiskan gagasan-

gagasan, memunculkan ide-ide baru, menentukan efektivitas suatu gagasan, mampu 

membuat keputusan dan memunculkan generalisasi. Selain itu, berpikir kreatif 

matematis merupakan kemampuan matematis esensial yang perlu dikuasai dan 

dikembangkan pada siswa yang belajar matematika untuk menyelesaikan masalah 

matematika. Peran aktif dari siswa sangat penting dalam rangka pembentukan generasi 
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yang kreatif, yang mampu menghasilkan sesuatu untuk kepentingan dirinya dan orang 

lain. Pembelajaran seperti ini diperoleh dengan menerapkan model pembelajaran. 
 

Pada dasarnya berpikir kreatif matematis merupakan kemampuan matematis 

esensial yang perlu dikuasai dan dikembangkan pada siswa yang belajar matematika. 

Kemampuan berpikir kreatif adalah kemampuan untuk menghasilkan ide atau gagasan 

yang baru dalam menghasilkan suatu cara dalam menyelesaikan masalah, bahkan 

menghasilkan cara yang baru sebagai solusi alternatif. Guru dapat melatih kemampuan 

berpikir kreatif siswa dalam suasana pembelajaran di kelas. Salah satunya menerapkan 

pembelajaran yang bisa memberikan siswa kesempatan dalam mengemukakan dan 

mengembangkan gagasan mereka secara bebas namun tetap dibawah bimbingan guru 

sebagai fasilitator. Untuk melihat peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis 

perlu adanya penilaian terhadap kemampuan berpikir kreatif. Penilaian tersebut harus 

meliputi indikator kemampuan berpikir kreatif. 
 

Menurut Torrance (1969) mengemukakan bahwa indikator kemampuan berpikir 

kreatif, yaitu: 
 

a. Kelancaran (fluency), yang mempunyai banyak ide/gagasan dalam berbagai kategori.  
b. Keluwesan (flexibility), mempunyai ide/gagasan yang beragam.  
c. Keaslian (originality), yaitu mempunyai ide/gagasan baru untuk menyelesaikan 

persoalan.  
d. Elaborasi (elaboration), yaitu mengembangkan ide/gagasan untuk menyelesaikan 

masalah secara rinci. 
 

METODE PENELITIAN 
 

Pendekatan masalah yang digunakan didalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif. Penelitian ini menggunakan metode Eksperimen Semu (Quasi Eksperimen). 

Menurut Cook & Campell (1979) mengemukakan bahwa eksperimen semu (quasi 

eksperimen) sebagai eksperimen yang memiliki perlakuan, pengukuran dampak, unit 

eksperimen namun tidak mengguanakan penugasan acak untuk menciptakan 

perbandingan dalam rangka menyimpulkan perubahan yang disebabkan perlakuan. 

Desain yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pretest-posttest control 

group design yang melibatkan dua kelompok. Berdasarkan desain penelitian yang 

digunakan menurut Lestari & Yudhanegara (2015:138) adalah sebagai berikut: 
 
 

O X O 
 

----------------------------- 
 

O O 
 

Gambar 2. Desain Penelitian  
Keterangan: 

 

X : Perlakuan terhadap kelompok eksperimen yaitu model pembelajaran 

cooperative script 
 

O :  Pretest/Postest (kemampuan berpikir kreatif)  
----   :  Sampel yang diambil tidak secara acak 
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Adapun populasi dalam penelitian adalah adalah seluruh siswa kelas VIII MTs 

Cinyasag Tahun Ajaran 2019-2020 yang terdiri dari dua kelas . Teknik pengambilan 

sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik Purposive 

sampling. Menurut Sugiyono (2012, p.126) menjelaskan bahwa purposive sampling 

adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan yang 

digunakan adalah bahwa pada kedua kelas tersebut tidak terdapat kelas yang 

diunggulkan, semua subjek dalam kelas dianggap homogen sehingga dapat mewakili 

keseluruhan populasi. Adapun instrument dalam penelitian ini menggunakan instrumen 

berupa tes. Melalui tes subjektif atau tes yang berbentuk soal uraian (essay), siswa 

dituntut untuk menyusun jawaban secara terurai dan menjelaskan atau mengekspresikan 

gagasannya melalui bahasa tulisan secara lengkap dan jelas. Dengan demikian, selain 

harus menguasai materi yang diteskan, siswa juga ditutut untuk dapat mengungkapkan 

jawabannya dalam bahasa tulisan dengan baik. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Penelitian tentang pengaruh model pembelajaran Cooperative Script terhadap 

kemampuan berpikir kreatif merupakan penelitian yang terdiri dari satu variabel bebas 

dan satu variabel terikat. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah 

model pembelajaran cooperative script, sedangkan kemampuan berpikir kreatif sebagai 

variabel terikat. Keberhasilan pembelajaran matematika dapat dilihat dari kemampuan 

siswa dalam memahami masalah matematika. Salah satu kemampuan yang harus 

dimiliki siswa agar dapat memahami masalah matematika yaitu kemampuan berpikir 

kreatif matematis. 
 

1. Model Pembelajaran Cooperative Script 
 

Model Cooperative Script memiliki arti yaitu metode berasal dari Bahasa 

Yunani “Methodos” yang berarti cara atau jalan yang ditempuh. Sehubung dengan 

upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami 

objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Adapun pengertian lain metode 

adalah cara yang telah diatur dan berpikir baik-baik untuk mencapai tujuan. 

Cooperative berasal dari kata Cooperate yang artinya bekerja sama, bantu membantu, 

gotong royong. Sedangkan kata Cooperation memiliki arti kerja sama, koperasi 

persekutuan. Cooperative adalah strategi belajar siswa dalam kelompok kecil yang 

memiliki kemampuan yang berbeda. Script yang memiliki arti uang kertas darurat, surat 

saham sementara dan surat andil sementara. Cooperative script adalah naskah tulisan 

tangan, surat saham sementara. Metode Cooperative Script menurut Dapartemen 

Nasional yaitu dimana siswa berpasangan dan bergantian secara lisan mengikhtisarkan 

bagian-bagian materi yang dipelajari. 
 

Suprijono (2012:126) menyatakan skrip kooperatif merupakan metode belajar 

dimana siswa bekerja berpasangan dan bergantian secara lisan mengikhtisarkan, bagian-

bagian dari materi yang dipelajari. Model pembelajaran cooperative script merupakan 

salah satu bentuk atau model pembelajaran kooperatif. 
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Langkah-langkah model pembelajarn cooperative script: 
 

a. Guru membagi siswa untuk berpasangan.  
b. Guru membagikan wacana/materi tiap siswa untuk dibaca dan membuat ringkasan.  
c. Guru dan siswa menetapkan siapa yang berperan sebagai pembicara dan siapa yang 

berperan sebagai pendengar.  
d. Pembicara membacakan ringkasannya selengkap mungkin, dengan memasukkan 

ide-ide pokok dalam ringkasannya. Sementara pendengar:  
1) Menyimak/mengoreksi ide-ide pokok yang kurang lengkap.  
2) Membantu mengingat atau menghafal ide-ide pokok dengan menghubungkan 

materi sebelumnya atau materi lainnya.  
e. Bertukar peran, siswa yang semula menjadi pembicara ditukar menjadi pendengar 

dan sebaliknya.  
f. Kesimpulan siswa bersama-sama dengan guru.  
g. Penutup. 

 

Menurut Miftahul A‟la (2011, p.97), model pembelajaran cooperative script 

disebut juga Skrip kooperatif adalah metode belajar dimana siswa bekerja berpasangan 

dan secara lisan mengikhtisarkan bagian-bagian dari materi yang dipelajarinya dalam 

ruangan kelas. Cooperative script merupakan model pembelajarn yang dapat 

meningkatkan daya ingat siswa (Slavin 1994:175). Hal tersebut sangat membantu siswa 

dalam mengembangkan serta mengaitkan fakta-fakta dan konsep-konsep yang pernah 

didapatkan dalam pemecahan masalah. Pembelajaran Cooperative script merupakan 

salah satu bentuk atau model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran cooperative adalah 

pembelajaran yang mengatur interaksi siswa seperti ilustrasi kehidupan sosial siswa 

dengan lingkungannya sebagai individu, dalam keluarga, kelompok masyarakat, dan 

masyarakat yang lebih luas (Schank dan Abelson dalam Hadi, 2007). 
 

Menurut Kiranawati (2008) cooperative script adalah metode belajar di mana 

siswa bekerja berpasangan dan secara lisan mengikhtisarkan bagian-bagian dari materi 

yang dipelajari. Langkah-langkahnya yaitu guru membagi kelompok kepada siswa 

untuk berpasangan, guru membagikan wacana atau materi bahan pelajaran dan lembar 

diskusi berupa Lembar Diskusi Siswa untuk didiskusikan bersama kelompoknya, guru 

dan siswa menetapkan siapa yang pertama berperan sebagai pembicara dan siapa yang 

berperan sebagai pendengar, pembicara menjelaskan materi yang telah diterima kepada 

pendengar. Sementara pendengar menyimak, mengoreksi dan menanyakan bagian-

bagian tertentu yang belum dipahami, bertukar peran, semula sebagai pembicara ditukar 

menjadi pendengar dan sebaliknya, kemudian melakukan kegiatan yang sama seperti di 

atas, kemudian guru memberikan kesimpulan. 
 

Model pembelajaran Cooperartive script dalam pengembangannya mengalami 

banyak adaptasi sehingga melahirkan beberapa pengertian dan bentuk yang sedikit 

berbeda antara satu dengan lainnya. Script merupakan salah satu tipe model 

pembelajaran kooperatif dimana siswa bekerja berpasangan dan saling bertukar peran 

dalam membacakan script yang diberikan guru. Pembelajaran ini cocok digunakan 
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untuk materi yang bersifat hafalan guna meningkatkan daya ingat siswa. Menurut 

Yudhanegara & Lestari (2015, p.53) tahapan pembelajaran script pada Tabel 1. 
 

Tabel 1. Tahap Pembelajaran Script  

Fase Deskripsi 
  

Paired Guru mengarahkan siswa untuk bekerja berpasangan . 
  

Script Guru  memberikan  script  berupa  tulisan  atau  bacaan  berisi 

 materi yang harus dikuasai oleh siswa. 
  

Role play Siswa  menghafalkan  script  yang  diberikan  guru,  kemudian 

 membacakan script dihadapan pasangannya sementara siswa 

 yang lainnya menyimak, mendengarkan, dan mengoreksi jika 

 rekannya melakukan kesalahan. Selanjutnya, siswa bertukar 

 peran,yangsemulamembacakanscriptmenjadi 

 mendengarkan   sementara   yang   awalnya   mendengarkan 

 menjadi membacakan. 
  

Clarification Klarifikasi. 
  

 

1. Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis 
 

Pada dasarnya berpikir kreatif matematis merupakan kemampuan matematis 

esensial yang perlu dikuasai dan dikembangkan pada siswa yang belajar matematika. 

Menurut Krulick & Rudnick (Nani, 2007: 35) memberi pengertian terhadap kemampuan 

berpikir kreatif yaitu merupakan suatu kemampuan berpikir original dan refleksif serta 

menghasilkan sesuatu yang kompleks termasuk mensintesiskan gagasan-gagasan, 

memunculkan ide-ide baru, menentukan efektivitas suatu gagasan, mampu membuat 

keputusan dan memunculkan generalisasi. Beberapa rasional yang mendasari 

pernyataan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: 
 

a. Berpikir kreatif matematis termuat dalam kurikulum dan tujuan pembelajran 

matematika (KTSP, 2006, Kurikulum Matematika, 2013), dan sesuai dengan visi 

matematika antara lain : Melatih berpikir yang logis, sistematis, krirtis, kreatif, dan 

cermat serta berpikir objektif dan terbuka untuk menghadapi masalah dalam 

kehidupan sehari-hari serta untuk mengahadapi masa depan yang selalu berubah. 
 

b. Berpikir kreatif secara umum dalam matematika merupakan bagian keterampilan 

hidup yang sangat diperlukan siswa dalam menghadapi kemajuan IPTEKS yang 

semakin pesat serta tantangan, tuntutan, dan persaingan global yang semakin ketat.  
c. Individu yang diberi kesempatan berpikir kretif akan tumbuh sehat dan mampu 

mengahdapi tantangan. Sebaliknya, individu yang tidak diperkenankan berpikir 
 

kreatif akan menjadi frustasi dan tidak puas. 
 

Beberapa pakar (Alvino dalam Cotton, 1991, Coleman & Hammen dalam 

Yudha, 2004, Munandar, 1987, 1992, Musbikin, 2006 Semiawan, 1984) mendefinisikan 

berpikir kreatif dengan ungkapan yang beragam, namun memuat empat komponen 

utama: kelancaran (fluency), kelenturan (flexibility), keaslian (originality), dan elaborasi 

(elaboration). Beberapa definisi berpikir kreatif merupakan bagian: 
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a. Menyusun ide baru dan menerapkannya dalam pemecahan masalah, dan kemampuan 

mengidentifikasi asosiasi antara dua idea yang kurang jelas (Semiawan, 1984).  
b. Melakukan kegiatan yang di klasifikasikan dalam empat komponen yaitu: 

kelancaran, kelenturan, keaslian, dan elaborasi (Alvino dalam Cotton, 1991, Fisher, 

1990, Munandar 1992, 2000, Puccio dan Murdock dalam Costa, ed., 2001).  
c. Mendefinisikan bahwa kreatifitas merupakan kinerja seorang individu yang 

menghasilkan sesuatu yang baru dan tidak terduga (Pehkonen, 1997).  
d. Pemecahan masalah dan berpikir matematik secara deduktif dan logis (Silver, 1997, 

Sriraman, 2004). Memulai ide, melihat hubungan yang baru atau tidak diduga 

sebelumnya, memformulasikan konsep yang bukan hafalan, menciptakan jawaban 

baru untuk masalah lama dan mengajukan pertanyaan baru (Musbikin, 2006). 
 

e. Berpikir yang menghasilkan sesuatu yang baru dalam konsep, pengertian, penemuan 

dan karya seni (Coleman & Hammen dalam Yudha, 2004).  
f. Kemampuan menghasilkan ide atau cara baru dalam menghasilkan suatu produk 

(Martin, 2009).  
Kemampuan berpikir kreatif adalah kemampuan untuk menghasilkan ide atau 

 

gagasan yang baru dalam menghasilkan suatu cara dalam menyelesaikan masalah, 

bahkan menghasilkan cara yang baru sebagai solusi alternatif. Indikator kemampuan 

berpikir kreatif matematis menurut Torrance (1969), yaitu : 
 

a. Kelancaran (fluency), yang mempunyai banyak ide/gagasan dalam berbagai kategori.  
b. Keluwesan (flexibility), mempunyai ide/gagasan yang beragam.  
c. Keaslian (originality), yaitu mempunyai ide/gagasan baru untuk menyelesaikan 

persoalan.  
d. Elaborasi (elaboration), yaitu mengembangkan ide/gagasan untuk menyelesaikan 

masalah secara rinci. 
 

Munandar (1987, 1992), merinci ciri-ciri keempat komponen berpikir kreatif 

sebagai berikut: 
 

a. Ciri-ciri kelancaran (fluency) meliputi:  
1. Mencetuskan banyak ide, banyak jawaban, banyak penyelesaian masalah, 

banyak pertanyaan dengan lancar;  
2. Memperbanyak cara atau saran untuk melakukan berbagai hal;  
3. Selalu memikirkan lebih dari satu jawaban.  

b. Ciri-ciri kelenturan (flexibility) diantaranya adalah:  
1. Menghasilkan gagasan, jawaban, atau pertanyaan yang bervariasi, dapat melihat 

suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda-beda;  
2. Mencari banyak alternatif atau arah yang berbeda-beda;  
3. Mampu mengubah cara pendekatan atau cara pemikiran.  

c. Ciri-ciri keaslian (originality) diantaranya adalah:  
1. Mampu melakukan ungkapan yang baru dan unik;  
2. Memikirkan cara yang tidak lazim untuk mengungkapkan diri;  
3. Mampu membuat kombinasi-kombinasi yang tidak lazim dari bagian-bagian 

atau unsur-unsur. 
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d. Ciri-ciri elaborasi (elaboration) antara lain adalah:  
1. Mampu memperkaya dan mengembangkan suatu gagasan atau produk;  
2. Menambah atau memerinci detail-detail dari suatu objek, gagasan, atau situasi 

sehingga menjadi lebih menarik. 
 

Khusus dalam matematika, Balka (Mann, 2005) menyatakan bahwa kemampuan 

berpikir kreatif matematika meliputi kemampuan berpikir konvergen dan divergen, 

yang dirinci menjadi: 
 

a. Kemampuan memformulasikan hipotesis matematika yang difokuskan pada sebab 

dan akibat dari suatu situasi masalah matematis; 
 

b. Kemampuan menentukan pola-pola yang ada dalam situasi-situasi masalah 

matematis; 
 

c. Kemampuan memecahkan kebuntuan pikiran dengan mengajukan solusi-solusi baru 

dan masalah-masalah matematis;  
d. Kemampuan mengemukakan ide-ide matematika yang tidak biasa dan dapat 

mengevaluasi konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya;  
e. Kemampuan mengidentifikasi informasi matematis yang hilang dan masalah yang 

diberikan;  
f. Kemampuan merinci masalah matematis yang umum kedalam sub-sub masalah yang 

lebih spesifik.  
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa berpikir kreatif matematis 

 

adalah sebagai kemampuan menemukan dan menyelesaikan masalah matematika yang 

meliputi komponen-komponen kelancaran, fleksibilitas, keaslian, dan elaborasi. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya, model pembelajaran kooperatif dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika. Berikut ini beberapa 

hasil penelitian yang relevan yang dijadikan bahan telaah bagi peneliti. 
 

1. Penelitian mengenai model pembelajaran Cooperative Script telah dilakukan oleh  
Desi Purnama (2016) yang berjudul “Pengaruh model pembelajaran Cooperative 

Script terhadap kemampuan berpikir kreatif matematis siswa SMP”. Peneliti 

menyimpulkan bahwa kemampuan berpikir kreatif matematis siswa yang 

mendapatkan model pembelajaran Cooperative Script lebih baik dari pada siswa 

yang mendapatkan model pembelajaran ekspositori dan juga siswa bersikap positif 

terhadap penggunaan model pembelajaran Cooperative Script dalam pembelajaran 

matematika. 
 

2. Penelitian dilakukan oleh Siti Nuralif (2012) yang berjudul “Penerapan Accelerated 

Learning Cycle pada Model Pembelajaran Berbasis Masalah ntuk meningkatkan  
Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa SMP”, subjek dalam penelitian ini adalah siswa 

kelas VIII SMP Negeri 1 Lembang serta objek yang digunakan adalah kelas VIII B 

sebagai kelas eksperimen dan kelas VIII C sebagai kelas kontrol. Peneliti 

menyimpulkan bahwa model pembelajaran Accelerated Learning Cycle dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa SMP pada model pembelajaran 

berbasis masalah. 
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3. Penelitian yang dilakukan oleh Suryani (2012)  yang berjudul “Penerapan Model  
Pembelajaran  Cooperative  Script  untuk  Meningkatkan  Hasil  Belajar  Matematika  
Siswa Kelas X SMA Taruna Mandiri Pekanbaru”. Peneliti menyimpulkan bahwa 

penerapan model pembelajaran Cooperative Script dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika siswa kelas SMA Taruna Mandiri Pekanbaru. 
 

Teknik Analisis Data 
 

Teknik pengolah dan analisis data bertujuan untuk mengetahui normalitas dan 

homogenitasnya sebelum data tersebut dianalisis dengan menggunakan rumus uji-t. 

Selain itu, analisis data bertujuan untuk melihat apakah terdapat perbedaan peningkatan 

kemampuan berpikir kreatif matematis antara siswa yang memperoleh model 

pembelajaran cooperative script dengan siswa yang memperoleh pembelajaran 

konvensional. Alur teknik analisis data dapat dilakukan sebagai berikut : 
 

1. Data skor siswa diolah dengan menggunakan analisis Gain ternormalisasi (N-Gain)  
2. Uji Normalitas  

a. Jika data berdistribusi normal maka dapat dihitung menggunakan Kolmogorov-

smirnov.  
b. Jika data berdistribusi tidak normal maka dapat dihitung menggunakan Uji 

Mann-Whitney.  
3. Uji homogenitas (Uji F), jika data berdistribusi normal maka dilanjutkan dengan uji 

homogenitas  
a. Jika data homogen maka dapat dihitung menggunakan uji perbedaan dua rerata 

(Uji-t).  
b. Jika data tidak homogen dapat dihitung menggunakan uji perbedaan dua rerata 

(Uji-t’).  
4. Membuat kesimpulan 

 

Berikut ini hasil analis data pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Yudiawati & Yusepa (2017). Penerapan Model Pembelajaran Cooperative Script untuk 

Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) disajikan pada Tabel 2. 
 

Tabel 2. Statistik Deskripsi Data Hasil Pretest  
 
 
 
 
 
 

 

Dari Tabel 2 dapat disimpulkan bahwa kemampuan awal siswa kelas eksperimen 

lebih tinggi daripada siswa kelas kontrol. Lakukan terlebih dahulu uji prasyarat 

normalitas untuk mengetahui skor pretest berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas 

skor pretest dari data di atas dihitng menggunakan Shapiro-Wilk pada taraf signifikan α 

= 0,05. 
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Tabel 3. Uji Normalitas Skor Pretes Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis  
 
 
 
 
 

 

Nilai signifikan kedua kelas lebih besar dari 0,05. Maka, dapat disimpulkan 

bahwa data tes awal kedua kelas berdistribusi normal, maka dilakukan uji homogenitas 

varians menggunakan statistik uji Levene’s test foe equality dengan taraf signifikan 

0,05. 
 

Tabel 4. Uji Homogenitas Dua Varians Skor Pretest Kemampuan Berpikir Kreatif 

Matematis  
 
 
 

 

Berdasarkan Tabel 4 Terlihat bahwa data pretest kedua kelas memiliki nilai 

signifikan yang lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,149. Kedua kelas tersebut 

berdistribusi normal dan memiliki varians yang homogen, selanjutnya dilakukan uji 

kesamaan dua rerata dengan uji-t melalui program SPSS 18.0 for windows dengan 

menggunakan Independent Sample t-Test dengan asumsi kedua varians homogen (equal 

varins assumed) dengan taraf signifikannya 0,05. 
 

Tabel 5. Uji Kesamaan Dua Rerata  
 
 
 
 
 
 

Dari Tabel 5 terlihat bahwa nilai signifikan dengan asumsi kedua varians 
homogen (equal varians assumed) adalah 0,040. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. 

Sehingga 0 ditolak dan 1 diterima. Selanjutnya analisis data dilanjutkan dengan analisis 
data gain. Karena hasil pretes menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kreatif 
matematis siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol pada tes awal berbeda secara 
signifikan, maka selanjutnya akan dilakukan analisis data gain untuk mengetahui 
keberartian dan peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa dari pretest 
ke posttest antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

 

Tabel 6. Statistika Deskriptif Data Gain  
 
 
 
 
 
 
 
 

Berdasarkan Tabel 6 menunjukkan bahwa rata-rata gain siswa kelas eksperimen 

adalah 33,84. Sedangkan rata-rata gain siswa kelas kontrol adalah 25,32. Kemudian 

diperoleh simpangan baku untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol sebesar 20,66 dan 
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17,70. Hasil analisis deskriptif ini memberikan gambaran bahwa rata-rata gain siswa 

kelas eksperimen berbeda dengan rata-rata gain siswa kelas kontrol. Selanjutnya untuk 

mengetahui apakah perbedaan rata-rata gain cukup berarti atau tidak dihitung dengan 

menggunakan uji t-tes dengan bantuan software SPSS 18.0 for windows. 
 

Tabel 7. Output Uji Kesamaan Dua Rerata Data Gain Kelas Eksperimen dan Kelas 

Kontrol 
 
 
 
 
 
 
 

 

Berdasarkan Tabel 7 terlihat bahwa nlai signifikan uji dua pihak (sig.2-tailed) 

dengan asumsi kedua varians homogen (equal varians assumed) adalah 0,086. Sehingga 

berdasarkan kriteria pengujian ditolak dan 1 diterima. Peningkatan berpikir kreatif 

matematis siswa yang mendapatkan model pembelajaran Cooperative Script lebih besar 

daripada peningkatan berpikir kreatif matematis siswa yang mendapatkan model 

pembelajaran konvensional. Hal ini terlihat dari hasil nilai rata-rata skor gain kelas 

eksperimen lebih tinggi daripada rata-rata skor gain kelas kontrol. 
 

KESIMPULAN 
 

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan yang telah dikemukakan, kesimpulan 

yang diperoleh adalah bahwa peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa 

yang menggunakan model pembelajaran Cooperative Script lebih baik daripada siswa 

yang menggunakan model pembelajaran konvensional. 
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Abstract  
In 21th century simple skill of math studies provides student on skill they needed, 

students are expected to achieve 4C, it is: 1. Critical thinking, 2. Creativity, 3. 

Communication, 4. Collaboration, and one of the important approach for guiding 

student to achieve 4C it is creative problems solving. Creative problems solving 

approach it can be the one of approaching that can solve the problems with 

critically and analytical thinking, creativity, and teamwork. The method used in this 

approach is discussion in each group, while some student sometimes passive to 

understand for solving the math problems, and with a Algebrator software would 

complete creative problems solving approach because they are a complete math-

facility, which can help passive student to understand the solution for math 

problems. In some studies article, the result indicate that a creative problems 

solving coupled with algebator software could indirectly guiding student to achieve 

4C skill. 
 

Keywords: Algebrator, creative problem solving approach, 21st century skills 

 

Abstrak  
Keterampilan Abad 21 pada pembelajaran matematika secara sederhana 

memberikan kecakapan dalam keterampilan yang harus dimiliki oleh siswa, yaitu 

4C yang meliputi: (1) Berpikir Kritis, (2) Kreativitas, (3) Komunikasi, dan (4) 

Kolaborasi. Salah satu pendekatan yang diharapkan dapat membentuk keterampilan 

4C adalah pendekatan creative problem solving. Pendekatan creative problem 

solving merupakan pendekatan untuk memecahkan suatu masalah dengan berpikir 

kritis dan analitis, kerja tim, dan kreativitas. Metode yang digunakan dalam 

pendekatan ini adalah diskusi dalam suatu kelompok, sementara ada beberapa siswa 

yang terkadang pasif sehingga kurang memahami penyelesaian permasalahan 

matematika. Software Algebrator akan melengkapi pendekatan creative problem 

solving karena terdapat fasilitas math-tutoring lengkap, sehingga dapat membantu 

siswa yang pasif untuk memahami penyelesaian dari permasalahan matematika. 

Dalam beberapa artikel yang dikaji, hasilnya menunjukkan bahwa pendekatan 

creative problem solving yang dilengkapi dengan software algebrator secara tidak 

langsung dapat membentuk keterampilan 4C pada siswa. 
 

Kata kunci: Algebrator, pendekatan creative problem solving, keterampilan abad 21 

 

PENDAHULUAN 
 

Sumber daya manusia di Indonesia pada abad 21 harus menguasai keterampilan. 

Karena seseorang tidak mempunyai keterampilan sejak lahir maka harus disiapkan 

dengan salah satu cara yang efektif melalui pendidikan. Beberapa keterampilan abad ke- 
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21 yang harus dimiliki siswa menurut King, et al., (Redhana, 2019) pada National 

Education Association (n.d.) telah mengidentifikasi keterampilan abad ke-21 sebagai 

keterampilan “The 4Cs.” “The 4Cs” meliputi berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, 

dan kolaborasi. (p. 2241). Penguasaan Keterampilan bagi siswa sangat penting, hal 

tersebut dikemas dalam beberapa mata pelajaran utama, salah satunya yaitu mata 

pelajaran matematika. 
 

Matematika sangat penting dipelajari karena dapat membentuk kepribadian 

siswa dan mengembangkan kemampuan tertentu yang ada pada siswa. Sebagaimana 

yang dijelaskan dalam suatu Kurikulum Matematika sekolah menurut pendapat 

Soedjadi (Suryani et al. 2013) bahwa tujuan diberikannya Matematika pada 

pembelajaran di sekolah antara lain agar siswa mampu menghadapi perubahan keadaan 

di dunia yang selalu berkembang, melalui latihan atas dasar pemikiran secara logis, 

rasional, kritis cermat, jujur, efektif dan efisien. Setelah siswa mengikuti pembelajaran 

matematika, maka siswa akan terbentuk untuk memiliki keterampilan berpikir kritis, 

kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Fungsi dari pendidikan diantaranya 

mengembangkan kemampuan inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan 

kooperatif (Zakiah & Fajriadi, 2020). 
 

Keterampilan “The 4Cs” ini akan dikembangkan melalui salah satu pendekatan, 

yaitu Creative Problem Solving. Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 

Creative Problem Solving ini dapat membangun berpikir kritis secara analitis, 

kreativitas dan juga kerja tim yang baik. Creative Problem Solving (CPS) menurut 

Karen (Fauziah, 2017, p.3) menyebutkan bahwa suatu pendekatan pembelajaran yang 

berpusat pada keterampilan pemecahan masalah yang diikuti dengan penguatan 

kreativitas. Adapun Menurut Sanjaya (Fauziah, 2017, p. 3), kelebihan pendekatan 

creative problem solving yaitu: (1) Merupakan teknik yang cukup bagus untuk 

memahami isi pelajaran. (2) Dapat menantang kemampuan siswa serta memberikan 

kepuasan untuk menemukan. (3) Dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa. (4) 

Dapat membantu siswa bagaimana mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami 

masalah dalam kehidupan nyata. (5) Dapat membantu siswa dalam mengembangkan 

kemampuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan 

dan (6) Dapat mendorong evaluasi sendiri baik terhadap hasil maupun proses 

belajarnya. 
 

Selain itu, pendekatan creative problem solving, menurut Muslich (Kirana, 

2016, p.24) mempunyai kekurangan, salah satunya yaitu, pendekatan pembelajaran ini 

tidak efektif apabila terdapat beberapa siswa yang cenderung pasif. Siswa yang 

cenderung pasif pada suatu kelompok secara tidak langsung bisa kurang memahami dari 

permasalahan matematis yang sedang dipecahkan dalam kelompok tersebut, maka 

Algebrator dapat menjadi solusi untuk membantu siswa yang cenderung pasif supaya 

bisa memahami dari permasalahan matematis dengan fasilitas yang disediakan oleh 

software tersebut. 
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KAJIAN LITERATUR  

1. Keterampilan Abad 21 
 

National Education Association (n.d.) telah mengidentifikasi keterampilan abad 

ke-21 sebagai keterampilan “The 4Cs.” “The 4Cs” meliputi berpikir kritis, kreativitas, 

komunikasi, dan kolaborasi. Aspek keterampilan tersebut dimaksudkan para siswa dapat 

menggunakan berbagai teknik untuk membuat ide-ide baru yang bermanfaat, merinci, 

memperbaiki, menganalisis, dan mengevaluasi ide-ide mereka guna mengembangkan 

dan memaksimalkan usaha kreatif dan mendemonstrasikan keaslian temuan, baik secara 

individu maupun kelompok. 
 

a. Keterampilan Berpikir Kritis (Critical Thinking Skill) 
 

Luther (Nahdi, 2019, p.136) mengemukakan fungsi dari pendidikan adalah 

untuk mengajar seseorang supaya berpikir intensif dan berpikir kritis. Redhana (2019, 

p.2244) membuat pertimbangan dan keputusan mengenai keterampilan berpikir kritis 

meliputi (1) menganalisis dan mengevaluasi bukti, argumen, klaim, dan keyakinan 

secara efektif, (2) menganalisis dan mengevaluasi pandangan alternatif, (3) mensintesis 

dan membuat hubungan antara informasi dan argumen, (4) menginterpretasi informasi 

dan menarik simpulan yang didasarkan atas analisis terbaik, dan (5) melakukan refleksi 

secara kritis pada proses dan pengalaman belajar. Berdasarkan hal-hal tersebut, 

kemampuan berpikir kritis merupakan komponen penting dalam pembelajaran 

matematika. Masalah matematika dapat dihubungkan dengan masalah dalam kehidupan 

yang dialami oleh siswa. Membiasakan siswa untuk memiliki sikap memahami masalah 

yang dihadapi terlebih dahulu sebelum menyelesaikannya serta selalu bekerja keras 

dalam menyelesaikan masalah. 
 

b. Keterampilan Berpikir Kreatif (Creative Thinking Skill) 
 

Huda (Nahdi, 2019, p.137) mengemukakan bahwa kreatif merupakan 

kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan 

maupun karya nyata, baik dalam bentuk karya baru maupun kombinasi dari hal-hal yang 

sudah ada. Sedangkan berpikir kreatif adalah berpikir terbuka dan menemukan banyak 

kemungkinan. Redhana (2019, p.2244) mengemukakan berpikir kreatif meliputi (1) 

menggunakan sejumlah teknik penciptaan ide yang luas, (2) menghasilkan ide-ide baru, 

dan (3) mengelaborasi, menganalisis, dan mengevaluasi ide-ide sendiri untuk 

memperbaiki dan memaksimalkan usaha-usaha kreatif. Kemudian LTSIN secara khusus 

mendefinisikan berpikir kreatif adalah “creative thinking is the process which we use 

when we come up with a new idea. It is the merging of ideas which have not been 

merged before”. LTSIN menyatakan bahwa berpikir kreatif adalah proses (bukan hasil) 

untuk menghasilkan ide baru dan ide itu merupakan gabungan dari ide-ide yang 

sebelumnya belum disatukan (Izzati dalam Nahdi, 2019, p,137). Sehingga, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa berpikir kreatif adalah proses untuk menghasilkan ide baru, serta 

menemukan banyak kemungkinan jawaban dari suatu masalah. 
 

c. Keterampilan Komunikasi (Communication Skill) 
 

Asikin (Nahdi, 2019, p,138) mengemukakan komunikasi sebagai suatu peristiwa 

saling berhubungan atau dialog yang terjadi dalam suatu lingkungan kelas dan 
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menghasilkan pengalihan pesan dari satu orang ke orang lainnya. Menurut Redhana 

(2019, p.2244) berkomunikasi secara efektif meliputi (1) mengartikulasikan pikiran dan 

ide-ide secara efektif dengan menggunakan keterampilan komunikasi oral, tertulis, dan 

nonverbal dalam sejumlah bentuk dan konteks, (2) mendengarkan secara efektif untuk 

memahami makna, (3) menggunakan komunikasi untuk sejumlah tujuan, (4) 

menggunakan beragam media dan teknologi, dan menilai dampaknya, dan (5) 

berkomunikasi secara efektif dalam lingkungan yang berbeda. Sedangkan keterampilan 

komunikasi merupakan kemampuan yang dimiliki individu untuk berkomunikasi 

dengan jelas, menggunakan lisan, tulisan dan bahasa nonverbal. Komunikasi dilakukan 

oleh siswa dalam pembelajaran matematika melalui diskusi siswa dengan siswa, siswa 

dengan guru, atau yang lainnya dapat mengeksplorasi dan mengonsolidasikan 

pemikiran, serta pengetahuan dan pengembangan dalam memecahkan masalah. 
 

d. Keterampilan Kolaborasi (Collaboration Skill) 
 

Menurut Sunardi (Nahdi, 2019, p.140) aktivitas yang dilakukan dalam 

kolaborasi antara lain: siswa yang sama-sama mencari pengetahuan, membangun 

kelompok, menyusun tujuan, mengelola waktu, mengemukakan pendapat dan 

menyelesaikan konflik yang ada dalam kelompok. Membangun kelompok berarti bahwa 

bagaimana seseorang mampu membangun kelompok agar setiap anggota kelompok 

berperan aktif dalam kerja kelompok. Menyusun tujuan berarti bagaimana kelompok 

mampu menyusun tujuan yang akan dicapai selama proses kerja kelompok berlangsung. 

Mengelola waktu berarti bagaimana kelompok mampu mengelola waktu disediakan 

agar tujuan kelompok tercapai tepat waktu. Mengemukakan pendapat berarti setiap 

anggota kelompok dapat berperan aktif menyampaikan pendapat yang bertujuan untuk 

keberhasilan kelompok, dan mampu menyelesaikan konflik yang timbul selama kerja 

kelompok berlangsung baik itu konflik yang berasal dari dalam maupun dari luar 

kelompok. Sementara itu, Assessment and Teaching of 21st Century Skills 

mengorganisasikan keterampilan, pengetahuan, sikap, nilai, dan etik abad ke-21 ke 

dalam empat kategori (Saavedra dan Opfer dalam Nahdi, 2019). Pertama, cara berpikir 

(ways of thinking) meliputi kreativitas dan inovasi, berpikir kritis, pemecahan masalah, 

pembuatan keputusan, dan belajar tentang belajar (metakognisi). Kedua, cara bekerja 

(ways of working) meliputi keterampilan berkomunikasi, berkolaborasi, dan kerja tim. 

Ketiga, alat-alat untuk bekerja (tools of working) meliputi pengetahuan umum dan 

literasi teknologi komunikasi dan informasi. Keempat, hidup di dunia (living in the 

world) meliputi kewarganegaraan, hidup dan karir, tanggung jawab personal dan sosial, 

serta kompetensi dan kesadaran budaya. Keterampilan abad ke-21 yang sangat 

diperlukan oleh lulusan untuk berprestasi dan berkompetisi di abad ke-21 telah 

diidentifikasi oleh The Partnership for 21st Century Skills (2008). Keterampilan ini 

dapat meningkatkan kemampuan daya jual (marketability), kemampuan bekerja 

(employability), dan kesiapan menjadi warga negara (readiness for citizenship) yang 

baik. 
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2. Pendekatan Creative Problem Solving 
 

Menurut Bakharuddin (Aris Shoimin, 2014, p.56) creative problem solving 

merupakan variasi dari pembelajaran dengan pemecahan masalah melalui teknik 

sistematik dalam mengorganisasikan gagasan kreatif untuk menyelesaikan suatu 

permasalahan. Hal ini sejalan dengan pendapat K.L. Pepkin (Mahmudah et all., 2015, 
 

931) creative problem solving adalah suatu pendekatan yang melakukan pemusatan 

pada pengajaran dan keterampilan pemecahan masalah, yang diikuti dengan penguatan 

kreativitas. Jadi, creative problem solving dapat diartikan sebagai pendekatanyang 

memusatkan pada keterampilan dengan suatu gagasan kreatif untuk menyelesaikan 

suatu permasalahan. 
 

Adapun langkah-langkah dalam Creative Problem Solving, menurut Kowalik 

(Novitasari, 2015, p.45) adalah sebagai berikut: 
 

a. Mess-finding  
Tahap pertama merupakan suatu usaha untuk mengidentifikasi suatu situasi.  

b. Fact-finding  
Tahap kedua dilakukan dengan mendaftar semua fakta yang diketahui dan 

berhubungan dengan situasi tersebut untuk menemukan informasi yang tidak 

diketahui tetapi esensial pada situasi yang sedang diidentifikasi dan dicari.  
c. Problem-finding  

Pada tahap menemukan masalah, diupayakan siswa dapat mengidentifikasi semua 

kemungkinan pernyataan masalah dan kemudian memilih apa yang paling penting 

atau yang mendasari masalah.  
d. Idea-finding  

Pada tahap ini, diupayakan untuk menemukan sejumlah idea dan gagasan yang 

mungkin dapat digunakan untuk memecahkan masalah.  
e. Solution-finding  

Pada tahap penemuan solusi, idea dan gagasan yang telah diperoleh pada tahap 

idea-finding diseleksi untuk menemukan idea yang paling tepat dalam memecahkan 

masalah.  
f. Acceptance-finding  

Berusaha untuk memperoleh penerimaan atas solusi masalah, menyusun rencana 

tindakan, dan mengimplementasikan solusi tersebut. 
 

3. Software Algebrator 
 

Menurut Khatimah (2019, p.11), algebrator ialah salah satu software yang 

diperuntukan sebagai media dalam bidang matematika yang dapat membantu peserta 

didik dalam menyelesaikan permasalahan matematika dengan tahap-tahap yang mudah 

dipahami. Hal ini sesuai dengan pendapat Umbara dan Rahmawati, (2018, p.12), 

software algebrator adalah solusi math–tutoring lengkap, sesuai untuk memecahkan 

masalah matematika. Software algebrator adalah sebuah aplikasi yang sangat baik 

untuk menyelesaikan semua masalah aljabar. 
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Menurut Julikah (2017, p.61), algebrator merupakan media bagi siswa untuk 

belajar, sehingga menjadikan pembelajaran menjadi lebih nyata dan menyenangkan. 

Maka dari itu, algebrator menyajikan kemudahan yang berhubungan dengan 

matematika dari perhitungan, manipulasi pernyataan matematis, grafik dan dapat 

membantu peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan matematika dengan tahap-

tahap yang mudah dipahami. 
 

Menurut Novianti & Wahyuni, (2018, p.58), software algebrator siswa terbantu 

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dan dapat teratasi dan dapat meningkatkan 

keaktifan siswa. Berkenaan dengan hal tersebut, Algebrator ini mempunyai keuntungan 

dalam pembelajaran matematika di sekolah, seperti halnya yang dikemukakan oleh 

Yulian (2016, p.22) diantaranya: 
 

a. Software algebrator dapat menyelesaikan masalah matematis dengan menggunakan 

langkah-langkah tradisional dan modern.  
b. Software algebrator dapat menampilkan jawaban langkah– perlangkah dan menjadi 

tutor siswa dalam menyelesaikan masalah matematis.  
c. Software algebrator memvisualisasikan soal matematika ke dalam bentuk grafik.  
d. Dapat menyelesaikan soal matematika dengan cepat dan akurat. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Pembelajaran matematika saat ini harus dapat membentuk sumber daya 

manusia, sebagai upaya dalam berkontribusi terhadap penyiapan menghadapi 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan kompetensi-

kompetensi penting yang diajarkan siswa dalam konteks bidang studi inti dan tema abad 
 

21. US-based Partnership for 21st Century Skills (P21), mengidentifikasi kompetensi 

yang diperlukan di abad ke-21 yaitu “The 4Cs” meliputi communication, collaboration, 

critical thinking, dan creativity. (Griffin, McGaw & Care (Sutiono 2018) 

mengemukakan Assessment and Teaching of 21st Century Skills (ATC21S) 

mengkategorikan keterampilan abad ke-21 menjadi 4 kategori, yaitu way of thinking, 

way of working, tools for working dan skills for living in the world. Kompetensi-

kompetensi tersebut dapat dibentuk melalui pendekatan creative problem solving. 
 

Creative problem solving membentuk kompetensi-kompetensi pada 4C melalui 

tahap pembelajaran dengan peningkatan keterampilan berpikir (mess finding) baik 

dalam proses menemukan fakta (fact finding), menemukan masalah (problem finding), 

menemukan ide (idea finding), atau menemukan solusi (solution finding) hingga 

mengecek jawaban dengan cara (mengerjakan/langkah/jawaban) berbeda (Acceptance 

finding). Kategori Way of thinking mencakup kreativitas, inovasi, berpikir kritis, 

pemecahan masalah, dan pembuatan keputusan. Melalui pendekatan creative problem 

solving dapat memberikan kenyamanan dan antusias. Siswa memperlihatkan 

kemampuan berhipotesis, menggeneralisasi, dan mengaplikasikan konsep, serta siswa 

terlibat aktif dalam proses pembelajaran, mengerjakan soal latihan, dan 

mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. Selain itu, kreativitas dan inovasi akan 

semakin berkembang jika siswa diberikan kesempatan untuk berpikir divergen. Siswa 

harus diarahkan untuk berpikir di luar kebiasaan dengan melibatkan cara berpikir yang 
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baru, sehingga siswa memperoleh kesempatan untuk mengemukakan ide-ide dan solusi-

solusi baru hingga mengajukan pertanyaan yang tidak lazim, dan mencoba mengajukan 

dugaan jawaban. Sedangkan Kategori Way of working mencakup keterampilan 

berkomunikasi, berkolaborasi dan bekerjasama dalam tim. Keterampilan berkomunikasi 

dan berkolaborasi terbentuk melalui tahap pengungkapan pendapat pada pendekatan 

creative problem solving, sehingga menuntut siswa untuk aktif dalam berinteraksi 

dengan siswa lainnya, siswa juga dapat mengeksplorasi kemampuannya untuk berpikir 

lebih dalam, sehingga konsep yang didapatkan tidak hanya diingat tapi dipahami. 

Keterampilan komunikasi dan kolaborasi yang efektif disertai dengan keterampilan 

menggunakan teknologi dan sosial media akan memungkinkan terjadinya kolaborasi 

dengan kelompok-kelompok internasional. 
 

Pada era literasi digital dimana arus informasi sangat berlimpah, siswa perlu 

memiliki kemampuan untuk memilih sumber dan informasi yang relevan, menemukan 

sumber yang berkualitas dan melakukan penilaian terhadap sumber dari aspek 

objektivitas, reliabilitas, dan kemutahiran. Saat proses pembelajaran, mereka hanya 

sibuk bercerita dan mengerjakan pekerjaan lain yang tidak ada kaitannya dengan 

pelajaran. Dengan demikian, pada proses pembelajaran melalui pendekatan creative 

problem solving dapat dilengkapi dengan menggunakan alat bantu yaitu software 

Algebrator. Software Algebrator ini sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini, 

dimana dapat membantu siswa dalam menyelesaikan permasalahan matematis dengan 

fasilitas-fasilitas didalamnya yang dapat memudahkan pengguna untuk 

bereksperimentasi dan mengekplorasi terutama materi yang berhubungan Aljabar. 

Begitu pula, algebrator ini dapat membantu siswa yang pasif dalam kelompoknya untuk 

mengerjakan persoalan matematika dengan fasilitas math-tutoring, sehingga siswa tidak 

mengalami ketertinggalan dalam memahami dan mengerjakan persoalan tersebut. Hal 

ini memicu siswa menjadi lebih memaknai pembelajaran matematika karena dijadikan 

sebagai pembelajaran beraktivitas yang membuat siswa tidak pasif dan dihadapkan pada 

permasalahan kontekstual serta penggunaannya cukup efektif karena bisa menggunakan 

android sehingga tidak harus moving class ke laboratorium komputer. 
 

KESIMPULAN 
 

Software Algebrator merupakan salah satu solusi untuk melengkapi proses 

pembelajaran matematika yang menggunakan pendekatan creative problem solving 

sebagai math-tutoring bagi siswa dalam bereksperimentasi dan mengekplorasi dalam 

menyelesaikan persoalan matematika dengan jawaban perlangkah dan visualisasi grafik, 

terutama dalam materi yang berhubungan dengan aljabar. 
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Abstract  
The purpose of this study is to find a general description of the application of 

scaffolding techniques in mathematics learning in terms of various theories and 

previous research. Sacffolding technique is a technique in the form of special 

assistance which is given to students in stages. The assistance can be in the form of 

instructions, questions, warnings, encouragement or suggestions that direct students 

to learning so that students are able to achieve mathematical abilities that must be 

possessed. Scaffolding techniques have been widely used and researched and 

research results show that scaffolding techniques can help students to achieve 

mathematical abilities. There are several articles that are reviewed to find a general 

description of the application of scaffolding techniques in learning mathematics at 

junior high school level. Learning steps in applying scaffolding techniques, namely: 
 

(a) intentionality; (b) appropriateness; (c) structure; (d) collaboration; and (e) 

internlization. 
 

Keywords: Scaffolding technique, mathematics learning 

 

Abstrak  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran umum mengenai 

penerapan teknik scaffolding dalam pembelajaran matematika yang ditinjau dari 

berbagai teori dan penelitian terdahulu. Teknik sacffolding merupakan sebuah teknik 

berupa bantuan-bantuan khusus yang diberikan kepada siswa secara bertahap. Bantuan 

tersebut dapat berupa bentuk petunjuk, pertanyaan, peringatan, dorongan ataupun saran 

yang mengarahkan siswa kepada pembelajaran agar siswa mampu mencapai 

kemampuan-kemampuan matematis yang harus di miliki. Teknik scaffolding telah 

banyak digunakan dan diteliti serta hasil penelitiannya menunjukkan bahwa teknik 

scaffolding dapat membantu siswa untuk mencapai kemampuan matematis. Terdapat 

beberapa artikel yang dikaji untuk mengetahui gambaran umum penerapan teknik 

scaffolding dalam pembelajaran matematika pada jenjang SMP. Langkah pembelajaran 

dalam menerapkan teknik scaffolding, yaitu: (a) intentionality; (b) appropriateness; (c) 

structure; (d) collaboration; dan (e) internlization. 
 

Kata kunci: Teknik scaffolding, pembelajaran matematika 

 

PENDAHULUAN 
 

Matematika merupakan salah satu disiplin ilmu yang berperan penting dalam 

dunia pendidikan dan penentuan masa depan. Di setiap jenjang sekolah dari mulai 

sekolah dasar hingga perguruan tinggi, matematika merupakan mata pelajaran yang 

selalu diajarkan. Dalam proses pembelajarannya siswa dilatih untuk memenuhi 

kemampuan-kemampuan yang harus dimilikinya dan mengaplikasikannya dengan 

kehidupan sehari-hari atau dengan disiplin ilmu lainnya. Pembelajaran yang mengaitkan 

materi pembelajaran dengan konteks dunia nyata dapat memberikan siswa banyak 
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pengalaman dalam menafsirkan masalah (Zakiah, 2017). Untuk mengatasi 

ketidakmampuan siswa dalam memahami konsep matematika guru perlu menerapkan 

suatu teknik pembelajaran. Salah satu teknik pembelajaran yang dapat diterapkan oleh 

guru adalah teknik scaffolfing. Dimana teknik ini merupakan pemberian bantuan berupa 

petunjuk, pertanyaan, peringatan, dorongan, menguraikan masalah ke dalam langkah-

langkah pemecahan masalah, memberikan contoh ataupun saran yang mengarahkan 

siswa kepada tujuan pembelajarannya. 
 

Sumanto (Ariyana, 2014) Vygotsky mengungkapkan perlu adanya scaffolding, 

yaitu dukungan sementara yang diberikan orang tua, guru, atau lainnya yang diberikan 

kepada anak dalam melakukan tugasnya sampai anak tersebut mampu melakukannya 

sendiri. Anak secara aktif membangun pengetahuan dan keterampilan baru dengan 

bantuan orang lain. Dengan begitu siswa dapat membangun pengetahuan dan 

keterampilannya dengan lebih mudah dan terarah. 
 

Rachmawati & Purnama (2019) teknik scaffolding merupakan skenario 

pembelajaran dua arah atau student center. Teknik ini memberikan kebebasan untuk 

mencapai tahapan yang dapat diraih oleh siswa. Untuk mengantar siswa mengenal objek 

matematika guru menghadapkan siswa pada masalah kontekstual. Hal tersebut 

melibatkan siswa secara aktif selama proses pembelajaran berlangsung. Berdasarkan 

uraian di atas maka tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengkaji teknik scaffolding 

dalam pembelajaran matematika. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Ariyana (2014) mengatakan bahwa pembelajaran didasarkan pada premis bahwa 

guru adalah pengambil keputusan. Seorang guru perlu mempertimbangkan banyak hal 

kemudian memutuskan untuk memilih salah satu yang terpenting, baik dalam membuat 

perencanaan, melakukan pengajaran, dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Begitu juga 

dalam proses belajar, seorang siswa yang baik akan mengawali aktifitas belajar dengan 

merencanakan apa yang akan dilakukan ketika belajar, dan akan memutuskan apakah ia 

menguasai apa yang telah dipelajari. Pembelajaran yang terjadi merupakan aktifitas 

yang melibatkan proses refleksi terhadap apa yang dilakukan. Ini menunjukkan bahwa 

proses refleksi (perenungan) perlu dimiliki guru maupun siswa. 
 

Amir (2014) mengatakan bahwa pembelajaran matematika adalah proses 

pemberian pengalaman belajar kepada peserta didik melalui serangkaian kegiatan yang 

terencana sehingga peserta didik memperoleh pengetahuan tentang matematika yang 

dipelajari, cerdas, terampil, mampu memahami dengan baik bahan yang diajarkan. 

Dalam pembelajaran matematika, keberhasilan suatu pengajaran dipengaruhi oleh faktor 

yang terangkum dalam sistem pengajaran. 
 

Yuningsih et al., (2019) mengatakan bahwa teknik scaffolding merupakan ide 

penting dari Vygotsky, di mana pemberian bantuan oleh pendidik kepada siswa pada 

proses pembelajaran disaat yang tepat dan menghentikan bantuan tersebut dengan 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengambil alih tanggung jawab setelah 

siswa mampu untuk menyelesaikan permasalahan sehingga dapat mencapai tujuannya. 
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Anonim (Memolo, 2019) pedoman untuk menerapkan scaffolding yaitu: (1) pilih 

tugas yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan siswa; (2) memungkinkan 

siswa untuk membantu menciptakan tujuan pengajaran (ini dapat meningkatkan 

motivasi siswa dan komitmen mereka untuk belajar); (3) mempertimbangkan latar 

belakang siswa dan pengetahuan sebelumnya untuk menilai kemajuan mereka dari 

materi yang terlalu mudah karena akan dengan cepat membuat siswa bosan dan 

mengurangi motivasi. Di sisi lain, materi yang terlalu sulit dapat mematikan tingkat 

minat siswa; (4) memberikan dorongan dan pujian serta mengajukan pertanyaan dan 

meminta siswa menjelaskan; (5) memantau kemajuan siswa melalui umpan balik (selain 

umpan balik dari guru, mintalah siswa merangkum apa yang telah mereka capai 

sehingga mereka menyadari kemajuan mereka dan apa yang belum mereka selesaikan); 
 

(6) menciptakan lingkungan belajar yang ramah, aman, dan sportif yang mendorong 

siswa untuk mengambil risiko dan mencoba alternatif (setiap siswa harus merasa 

nyaman mengekspresikan pikiran mereka tanpa takut akan tanggapan negatif).  
Adapun tingkatan pembelajaran scaffolding menurut Deta (Safitri, 2019) 

tingkatan scaffolding dibagi menjadi 3 level, yakni: (1) environmental Provisions, pada 

level pertama, scaffolding dapat diberikan dengan cara melakukan pengkondisian 

lingkungan belajar yang mendukung kegiatan belajar siswa; (2) explaining, reviewing, 

dan restructuring, pada level selanjutnya, memberikan penjelasan, melakukan review, 

dan melakukan restrukturisasi secukupnya terkait dengan materi yang disampaikan; dan 
 

(3) developing conceptual thinking, pada level akhir, proses ini diarahkan untuk dapat 

mengembangkan pola berpikir konseptual siswa.  
Langer (Damayanti et al, 2018) mengidentifikasi ada lima langkah dalam 

pembelajaran dengan menerapkan teknik scaffolding, yaitu (1) intentionality yaitu 

mengelompokkan bagian yang kompleks yang hendak di kuasai siswa menjadi beberapa 

bagian yang spesifik dan jelas. Bagian-bagian itu merupakan satu kesatuan untuk 

mencapai kompetensi secara utuh; (2) appropriateness yaitu memfokuskan pemberian 

bantuan pada aspek-aspek yang belum dapat dikuasai siswa secara maksimal; (3) 

structure yaitu pemberian model agar siswa dapat belajar dari model yang di tampilkan. 

Model tersebut dapat diberikan melalui proses berpikir, model yang di verbalkan 

dengan kata-kata dan model melalui perbuatan atau performansi. Kemudian siswa 

diminta untuk menjelaskan apa yang telah di pelajari dari model tersebut; (4) 

collaboration yaitu guru melakukan kolaborasi dan memberikan respons terhadap tugas 

yang dikerjakan siswa. Peran guru di sini bukan sebagai evaluator, tetapi sebagai 

kolaborator; dan (5) internalization yaitu pemantapan pemilikan pengetahuan yang 

dimiliki siswa agar benar-benar dikuasainya dengan baik. 
 

Dalam pembelajaran matematika siswa dituntun untuk membangun pemahaman 

yang lebih kompleks, dengan begitu guru dapat membantu siswa untuk menguasai 

pemahaman matematis dengan melibatkan siswa untuk terlibat secara aktif melalaui 

dorongan ataupun mendiskusikan ide-ide mereka. Dengan pemberian teknik scaffolding 

diharapkan agar siswa menerima bantuan yang dibutuhkan untuk memenuhi 

kemampuan-kemampuan matematis yang harus dimilikinya. Menurut Yamin (Irfandi et 
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al, 2016) keuntungan pembelajaran dengan teknik scaffolding diantaranya: (1) siswa 

diposisikan sebagai mitra guru sehingga siswa lebih termotivasi untuk belajar; (2) 

pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri; (3) siswa aktif mengkonstruksi secara terus 

menerus sehingga terjadi perubahan konsep ilmiah; dan (4) memberi petunjuk yang 

jelas untuk membantu siswa terfokus pada tujuan pembelajaran. 
 

SIMPULAN 
 

Pemberian teknik scaffolding dalam pembelajaran matematika dapat membantu 

siswa menyelesaikan pembelajarannya. Bantuan yang diberikan mampu mendorong 

siswa membangun pemahamannya dengan benar dan terarah. Terdapat lima langkah 

dalam pembelajaran dengan menerapkan teknik scaffolding, yaitu: (1) intentionality; (2) 

appropriateness; (3) structure; (4) collaboration; dan (5) internlization. 
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Abtract  
The ability to solve mathematical problems is one of the goals of learning in 

mathematics, even the process of solving mathematical problems is the heart of 

mathematics. This article will describe the ability to solve mathematical problems 

in terms of various theories and previous research. There are 12 articles reviewed 

to determine the importance of problem solving skills and indicators at the junior 

and senior high school levels. The results show that it is very important for students 

to have the ability to solve mathematical problems to solve problems from both 

routine and non-routine problems. Indicators of mathematical problem-solving 

abilities at the junior and senior high school levels mostly use Polya's opinion. 
 

Keywords : The ability to solve mathematical problems 

 

Abstrak  
Kemampuan pemecahan masalah matematis merupakan salah satu tujuan 

pembelajaran dalam matematika, bahkan proses pemecahan masalah matematis 

merupakan jantung matematika. Artikel ini akan mendeskripsikan kemampuan 

pemecahan masalah matematis yang ditinjau dari berbagai teori dan penelitian 

terdahulu. Terdapat 10 artikel yang dikaji untuk mengetahui pentingnya 

kemampuan pemecahan masalah matematis serta indikatornya pada jenjang SMP 

dan SMA. Hasilnya menunjukkan bahwa siswa sangat penting memiliki 

kemampuan pemecahan masalah matematis untuk menyelesaikan permasalahan 

dari soal-soal rutin maupun non rutin. Indikator kemampuan pemecahan masalah 

matematis di tingkat SMP maupun tingkat SMA sebagian besar banyak yang 

menggunakan pendapat Polya. 
 

Kata kunci: Kemampuan pemecahan masalah matematis 

 

PENDAHULUAN 
 

Pendidikan merupakan salah satu kewajiban bagi semua orang untuk 

mengembangkan potensi yang dimilikinya dan juga suatu hal yang sangat penting 

dalam menentukan kualitas sumber daya manusia (Hakim, 2014, p.196). Hal ini sesuai 

dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Bab I Pasal I, “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 (Diknas, 2003). 

Mengingat sangat pentingnya pendidikan, maka mutu dalam pendidikan juga harus 

ditingkatkan. 
 

Salah satu mata pelajaran yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya mutu 

pendidikan yaitu matematika, karena matematika merupakan ilmu dasar dan juga 
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ratunya ilmu bagi disiplin ilmu yang lain. (Lestari, 2015, p.45). Begitu pentingnya 

peranan matematika dalam pendidikan, maka setiap jenjang pendidikan dimulai dari 

pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, matematika menjadi salah satu mata 

pelajaran yang wajib diberikan kepada siswa, karena siswa memerlukan matematika 

untuk memenuhi kebutuhan praktis dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-

hari. Misalnya, untuk bisa berhitung, mengetahui berat suatu benda, mengumpulkan, 

mengolah, menyajikan dan menafsirkan data, mengetahui luas suatu lahan dan 

sebagainya. Untuk itu pelajaran matematika mengharuskan setiap siswa untuk memiliki 

kemampuan logika, berhitung, memahami rumus, menentukan rumus, menganalisis dan 

mengelompokkan objek, dan lain sebagainya, dan semuanya dipelajari dalam 

matematika. 
 

Pemecahan masalah matematis mempunyai dua makna yaitu sebagai pendekatan 

pembelajaran dan sebagai kemampuan matematis. Pemecahan masalah sebagai suatu 

pendekatan pembelajaran berarti untuk menemukan kembali dan memahami 

materi/konsep/prinsip matematika. Sedangkan pemecahan masalah sebagai kemampuan 

matematis berarti kemampuan untuk mengidentifikasi kecukupan data untuk pemecahan 

masalah, membuat model matematik, memilih dan menerapkan strategi, 

menginterpretasi hasil sesuai permasalahan asal dan memeriksa kebenaran hasil atau 

jawaban, Sumarmo (Saputri, 2019, p.72). 
 

Branca (Saputri, 2019, p.72) menyatakan bahwa pemecahan masalah matematis 

merupakan salah satu tujuan penting dalam pembelajaran matematika bahkan proses 

pemecahan masalah matematis merupakan jantung matematika. Mengingat pentingnya 

pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika, maka setiap siswa dituntut untuk 

memiliki kemampuan dalam pemecahan masalah matematis. Ada dua macam masalah 

yang dikenal, yaitu masalah soal cerita dan masalah proses. Masalah soal cerita 

merupakan pemecahan masalah yang diberikan setelah siswa mengetahui konsep atau 

teori dari materi yang diajarkan, sedangkan masalah proses diberikan diawal kegiatan, 

dimana siswa menemukan teori atau konsep materi berdasarkan masalah yang diberikan 

(Isdarni, 2014). 
 

Dalam penelitiannya, Isdarni mengemukakan Pemecahan masalah matematis 

yang sering dijumpai yaitu dalam bentuk soal cerita, bentuk ini menjadikan matematika 

dapat dilihat secara nyata atau realistis. Akan tetapi masalah soal cerita juga menjadi 

salah satu penyebab rendahnya kemampuan pemecahan masalah matematis siswa, 

karena siswa sulit untuk memecahkan masalah matematika dalam bentuk soal cerita. 

Penyebabnya yaitu kurangnya pemahaman siswa dalam membaca soal, artinya siswa 

kurang memahami seluruh kalimat yang terdapat didalam soal cerita dan menuliskan 

serta menyusun atau merubahnya kedalam bentuk model matematika. Maka ketika 

membaca soal matematika, siswa tidak hanya membaca secara harfiahnya saja namun 

membutuhkan cara berfikir logisnya juga. Dengan kata lain, membaca soal harus 

menekankan pada pemahaman makna serta menganalisis makna yang terkandung dalam 

kalimat yang dibaca tersebut. 
 

Menurut  penelitian  Burns  (Nurkhaffah,  2012,  p.2)  kemampuan  siswa  untuk 

 

ISBN 978-623-95169-0-1 136 



 

menyelesaikan suatu masalah masih sangat rendah dibanding dengan kemampuan 

dalam berhitung. Hal ini disebabkan siswa tidak mengetahui bagaimana memilih 

operasi yang benar untuk diterapkan pada masalah yang diberikan. 
 

Berdasarkan observasi di sekolah dan pernyataan dari guru bidang studi 

matematika SMPN 4 CIAMIS, diketahui bahwa siswa mengalami kesulitan dalam 

menyelesaikan soal dalam bentuk pemecahan masalah, siswa disana juga banyak yang 

beranggapan bahwa matematika itu sulit dan menakutkan, dan itu juga menjadi salah 

satu penyebab siswa tidak suka terhadap matematika, dan enggan untuk mengerjakan 

soal soal atau memahami matematika. Berdasarkan uraian di atas artikel ini akan 

mengkaji mengenai “Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis dalam Pembelajaran 

Matematika”. 
 

HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN 
 

Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis memiliki dua tipe masalah, yaitu 

masalah non rutin dan masalah rutin. Masalah matematika adalah soal matematika yang 

penyelesaiannya dapat diselesaikan dengan tipe non rutin. Pemecahan masalah 

merupakan bagian dari kurikulum matematika yang sangat penting karena dalam proses 

pembelajaran maupun penyelesaian, siswa dimungkinkan memperoleh pengalaman 

menggunakan pengetahuan serta keterampilan yang sudah dimiliki untuk diterapkan 

pada pemecahan masalah yang bersifat tidak rutin (Suherman et al, 2003). Menurut 

Polya (Amir, 2015) pemecahan masalah merupakan usaha untuk mencari jalan keluar 

dari suatu kesulitan untuk mencapai tujuan yang tidak segera dapat tercapai. 
 

Berdasarkan definisi tersebut, maka kemampuan pemecahan masalah adalah 

proses berpikir seseorang untuk mencari solusi atau penyelesaian dari suatu 

permasalahan agar diperoleh suatu tujuan yang ingin dicapai. 
 

Beberapa indikator kemampuan pemecahan masalah matematis menurut 
 

Herdian & Sumarmo, (2014, p. 23) adalah sebagai berikut: 
 

1. Mengidentifikasi unsur yang diketahui, ditanyakan, dan kecukupan unsur yang 

diperlukan.  
2. Merumuskan masalah matematis atau menyusun model matematis.  
3. Menerapkan strategi untuk menyelesaikan masalah.  
4. Menjelaskan atau menginterpretasi hasil penyelesaian masalah. 

 

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP, 2006) menyatakan bahwa indikator 

yang menunjukkan pemecahan masalah matematika, yakni sebagai berikut: 
 

1. Menunjukkan pemahaman masalah  
2. Mengorganisasikan data dan memilih informasi yang relevan  
3. Menyajikan masalah secara matematik 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 permasalahan.  
7. Menyelesaikan masalah yang tidak rutin. 

 

Menurut Polya (Amir, 2015) menyatakan ada empat langkah yang harus 

dilakukan dalam pemecahan masalah yaitu: 
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1. Memahami masalah  
Meminta siswa untuk mengulangi pertanyaan dan siswa sebaiknya mampu 

menyatakan pertanyaan dengan fasih, menjelaskan bagian terpenting dari 

pertanyaan yang meliputi : apa yang ditanyakan?, apa sajakah data yang diketahui?, 

dan bagaimana syaratnya?  
2. Merencanakan penyelesaian  

Untuk menjawab masalah yang ditanyakan, siswa harus membuat rencana untuk 

menyelesaikan, mengumpulkan informasi-informasi atau data-data yang ada dan 

menghubungkan dengan beberapa fakta yang berhubungan dan sudah pernah 

dipelajari sebelumnya.  
3. Melaksanakan rencana penyelesaian  

Siswa menyelesaikan masalah sesuai dengan rencana penyelesaian, siswa harus 

yakin bahwa setiap langkah sudah benar.  
4. Memeriksa kembali penyelesaian  

Dengan memeriksa kembali hasil yang diperoleh dapat menguatkan pengetahuan 

mereka dan mengembangkan kemampuan mereka menyelesaiakan masalah, siswa 

harus mempunyai alasan yang tepat dan yakin bahwa jawabnnya benar, dan 

kesalahan akan sangat mungkin terjadi sehingga pemeriksaan kembali perlu 

dilakukan.  
Empat tahap pemecahan masalah menurut Polya (Amir, 2015) sebagai berikut: 

 
1. Pemahaman pada masalah (explore the problem)  

Membaca masalah dan mengidentifikasikan apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan. Mencatat informasi dan menggambarkan tabel atau digram jika itu 

membantu. Kemudian memikirkan bagaimana fakta atau informasi tersebut 

terhubung. Jika suatu persamaan digunakan untuk menyelesaikan masalah itu, pilih 

salah satu variabel untuk menunjukkan suatu bilangan yang tidak diketahui. Baca 

kembali masalah dan gunakan variabel itu dalam menuliskan ekspresi bilangan 

yang tidak diketahui lainnya.  
2. Perencanaan solusi pemecahan masalah (plan the solution)  

Banyak perbedaan strategi yang boleh digunakan. Jika suatu rumus digunakan. jika 

suatu rumus akan digunakan untuk memecahkan masalah, baca kembali masalah 

itu. Putuskan bagaimana menghubungkan bilangan yang tidak diketahui dengan 

informasi yang diberikan. Selanjutnya tulis persamaan yang menyatakan 

permasalahan tersebut.  
3. Menyelesaikan masalah atau pemecahan masalah (solve the problem).  

Tahap ini melibatkan pekerjaan matematika dan mengeinterprestasikan jawaban, 

jika suatu persamaan sudah ditulis, selesaikan persamaan itu dan interprestasikan 

penyelesaiannya.  
4. Menguji kembali solusi (examine the problem)  

Apakah jawaban memberikan arti terhadap pertanyaan, sesuai dengan kondisi yang 

diberikan dalam masalah? Jika tidak, periksa kembali cara kerja matematik. Jika 

caranya sudah benar, suatu kesalahan yang dibuat ‟‟menentukan” masalah. Pada 
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kasus ini, selidiki kembali masalah dan coba dengan cara lain. 
 

Dari sepuluh artikel yang dikaji tentang pemecahan masalah matematis dari 

jenjang SMP dan SMA, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kemampuan 

pemecahan masalah matematis siswa masih rendah terutama dalam soal yang berbentuk 

soal cerita. Kemampuan siswa dalam membaca dan memahami soal dalam bentuk cerita 

masih kurang. Sehingga penting bagi guru untuk meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah matematis siswa untuk menyelesaikan soal yang diberikan. Untuk melihat 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa mengacu pada indikator kemampuan 

pemecahan masalah matematis. Dari sepuluh artikel yang dikaji banyak peneliti yang 

indikatornya menggunakan pada indikator menurut pendapat Polya. 

 

KESIMPULAN 
 

Kemampuan pemecahan masalah matematis adalah kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan suatu permasalahan matematis dan juga merupakan metode penemuan 

solusi melalui tahap-tahap pemecahan masalah. Adapun indikator atau langkah-langkah 

pemecahan masalah meliputi: (1) Memahami masalah; (2) Merencanakan penyelesaian 

(3) Melakukan perhitungan; dan (4) Memeriksa kembali hasil. 
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Abstract  
The purpose of this study is to examine the pairs checks learning model and 

students' mathematical communication skills. Mathematical communication skills 

are very important in the learning process, the importance of communication skills 

need also a learning model that can improve these abilities, including the ability to 

communicate ideas or ideas logically. The method in this research is the study of 

documents. From various literatures, literature studies and previous researchers, 

that the pairs checks learning model can have a better effect on students' 

mathematical communication skills. 
 

Keywords: PC (pairs checks), mathematical communication ability 

 

Abstrak  
Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengekaji model pembelajaran pairs checks 

dan kemampuan komunikasi matematis siswa. Kemampuan komunikasi matematis 

sangat penting dalam proses pembelajaran, pentingnya kemampuan komunikasi 

perlu juga model pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan tersebut, 

diantaranya kemampuan mengkomunikasikan suatu gagasan atu ide secara logis. 

Adapun metode dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Dari berbagai literatur, 

kajian pustaka dan peneliti terdahulu, bahwa model pembelajaran pairs checks dapat 

berpengaruh lebih baik terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa. 
 

Kata kunci: PC (pairs checks), kemampuan komunikasi matematis 

 

PENDAHULUAN 
 

Pendidikan sangatlah penting bagi setiap warga negara, mengingat pentingnya 

pendidikan itu, maka mutu pendidikan harus ditingkatkan. Terdapat 5 standar proses 

dalam pembelajaran matematika di antaranya pemecahan masalah, penalaran, 

kemampuan komunikasi matematis, kemampuan mengkoneksi, dan kemampuan 

representasi matematis (NCTM, 2000). Dari 5 standar tersebut setelah proses 

pembelajaran dilaksanakan diharapkan siswa bisa memahami suatu konsep matematika 

sehingga dapat mengkomunikasikan gagasan dalam simbol, tabel, diagram atau ekspresi 

matematis untuk memperjelas keadaan atau masalah, dan memilih sikap menghargai 

kegunaan matematika dalam kehidupan, sikap rasa ingin tahu, perhatian, dan minat 

dalam mempelajari matematika serta ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah 

(Nuraida, 2018). Dari pernyataan di atas dapat di simpulkan bahwa kemampuan 

komunikasi matematis sangatlah penting dalam suatu pembelajaran matematika. 
 

Namun pada kenyataannya berdasarkan hasil yang dilakukan oleh Programe 

International for Student Assessment (PISA) dibawah (OECD, 2018) Organization for 

Economic Cooperation and Development yang dilakukan oleh 79 negara di dunia pada 
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tahun 2018 mengatakan bahwa kemampuan matematis siswa Indonesia menduduki 

peringkat ke-73 dengan skor rata-rata sebesar 379, sedangkan skor rata-rata OECD 

adalah 489. Hal ini terbukti bahwa peringkat kemampuan matematis siswa indonesia 

masih di bawah standar rata-rata yang di tetapkan oleh OECD. Sebagaimana pada 

kenyataannya kemampuan komunikasi matematis jarang mendapat perhatian di sekolah 

yang pada akhirnya mengakibatkan kemampuan komunikasi matematis di indonesia 

masih rendah. Sedangkan kemampuan komunikasi termasuk salah satu aspek yang 

diamati oleh PISA. 
 

Berdasarkan hasil observasi yang di lakukan di SMPN 1 Panjalu, menurut 

penjelasan guru mata pelajaran matematika kelas VIII mengatakan bahwa masih banyak 

siswa yang belum mampu akan berkomunikasi matematis dengan baik secara lisan 

maupun tulisan yang mengakibatkan sulitnya mengaplikasikan matematika dalam 

kehidupan sehari hari, maka dari itu dapat di asumsikan bahwa di sekolah tersebut 

kemampuan komunikasi matematis siswa masih rendah. Sehubungan dengan rendahnya 

kemampuan komunikasi di sekolah tersebut penulis mengambil salah satu alternatif 

dengan menerapkan model pembelajaran pairs checks, adapun kelebihan dari model 

pembelajaran ini yaitu siswa dapat menciptakan kerjasama di antara siswa, dan 

meningkatkan pemahaman konsep,dan kemampuan berkomunikasi. 
 

Sebagaimana yang telah dipaparkan diatas penulis tertarik untuk penelitian dengan 

judul Penggunaan Model Pembelajaran Pairs Checks Terhadap Kemampuan 
 

Komunikasi Matematis Siswa 
 

HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN  

1. Model Pembelajaran pairs checks 
 

Model pembelajaran Pairs checks adalah model pembelajaran kooperatif 

menurut sunal dan hans dalam (Isjoni, 2009) mengemukakan bahwa pembelajaran 

kooperatif merupakan suatu cara pendekatan atau serangkaya stategi yang khusus di 

rancang untuk memberi dorongan kepada siswa agar bekerja sama selama proses 

pembelajaran. Menurut (Susanto, 2015) dalam jurnalnya mengatakan bahwa model 

pairs checks mengandung pengertian sebagai suatu sikap prilaku kerjasama atau 

membantu di antara sesama dalam struktur kerjasama yang teratur dalam kelompok 

yang terdiri dari 2 orang, dimana keberhasilan kerja sangat dipengaruhi oleh 

keterlibatan di setiap anggota kelompok itu sendiri. 
 

Adapun langkah-langkah model pembelajaran pairs checks Menurut (Huda, 

2014) adalah sebagai berikut: (1) Guru menjelaskan konsep; (2) Siswa dibagi ke dalam 

beberapa tim. Setiap tim terdiri dari 4 orang. Dalam satu tim ada 2 pasangan; (3) Setiap 

pasangan dalam satu tim dibebani masing-masing satu peran yang berbeda yaitu pelatih 

dan rekan; (4) Guru membagikan soal kepada rekan; (5) Rekan menjawab soal, dan 

pelatih bertugas mengecek jawabannya. Rekan yang menjawab satu soal dengan benar 

berhak mendapat satu kupon dari pelatih; (6) Pelatih dan rekan saling bertukar peran, 

pelatih menjadi rekan, dan rekan menjadi pelatih; (7) Guru membagikan soal kepada 

rekan; (8) Rekan menjawab soal, dan pelatih bertugas mengecek jawabannya. Rekan 

yang menjawab satu soal dengan benar berhak mendapat satu kupon dari pelatih; (9) 
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Setiap pasangan kembali ke tim awal dan mencocokkan jawaban satu sama lain; (10) 

Guru membimbing dan memberikan arahan atas jawaban dari berbagai soal; (11) Setiap 

tim mengecek jawabannya; dan (12) Tim yang paling banyak mendapat kupon diberi 

hadiah oleh guru. 
 

Dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran pairs checks ini adalah model 

pembelajaran kooperatif dan model pembelajaran modivikasi dari model pembelajaran 

think pairs share, dalam model ini siswa berkelompok dengan tujuan untuk membantu 

siswa yang kurang aktif atau pasif dalam pembelajaran, melatih rasa 143ocial siswa, 

meningkatkan pemahaman konsep dan kemampuan berkomunikasi serta kemampuan 

memberi penilaian 
 

2. Kemampuan komunikasi Matematis 
 

Kemampuan komunikasi dalam pembelajaran matematika dapat berjalan dan 

berperan dengan kemampuan komunikasi matematis adalah kemampuan menyampaikan 

suatu ide matematika secara lisan maupun tulisan, maka dari itu komunikasi matematis 

sangat berperan penting dalam matematika. Menurut Barody (Kadir, 2008) ada dua 

alasan penting mengapa komunikasi menjadi salah satu fokus dalam pembelajaran 

matematika: (1) matematika pada dasarnya adalah sebuah bahasa bagi matematika itu 

sendiri; (2) belajar dan mengajar matematika merupakan aktifitas sosial yang 

melibatkan paling sedikit dua pihak yaitu guru dan murid. Baik, jika kita 

mengembangkan tujuan kemampuan komunikasi matematis. Maka dari itu 

mengembangkan tujuan kemampuan komunikasi matematis dalam pembelajaran sangat 

penting sebagaimana yang di kemukakan oleh NCTM, bahwa Tujuan mengembangkan 

kemampuan komunikasi matematis dalam pembelajaran adalah sebagai berikut: 
 

a. Menggorganisasikan dan menghubungkan cara berfikir matematik, mendorong 

belajar konsep baru dengan cara menggambar objek, menggunakan diagram, 

menulis, dan menggunakan simbol matematis. 
 

b. Mengkomunikasikan pemikiran matematika secara logis dan jelas sehingga mudah 

dimengerti. 
 

c. Mengganalisis dan mengevalusi pemikiran matematik dan stategi lain, bereksplorasi 

mencari cara dan stategi lain dalam menyelsaikan masalah.  
d. Menggunakan bahasa matematika untuk mengekspretasikan ide–ide dengan benar . 

Adapun indikator dalam kemampuan komunikasi matematis yang akan di 
 

gunakan dalam penelitian ini yaitu menurut (Kadir, 2008): (1) Menulis (Written Text) 

yaitu memberikan jawaban dengan menggunakan bahasa sendiri; (2) Menggambar 

(Drawing) yaitu merefleksikan benda-benda nyata, gambar dan diagram ke dalam ide-

ide matematika dan sebaliknya; (3) Ekpresi matematik (Mathematichal Expression) 

yaitu mengekpresikan konsep matematika dengan menyatakan peristiwa sehari-hari 

dalam bahasa atau simbol matematika. 
 

Pentingnya kemampuan komunikasi matematis dalam pembelajaran, perlu 

adanya strategi atau model yang mampu berpengaruh terhadap kemampuan komunikasi 

matematis. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Senjaya (Sudrajat, 2008) bahwa 

strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus di kerjakan guru 
 

ISBN 978-623-95169-0-1 143 



 

dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat di capai serta efektif dan efisien. Maka dari 

itu untuk memenuhi kebutuhan siswa terhadap kemampuan pembelajaran di kelas 

hendaknya di rancang terlebih dahulu sebelum pembelajaran dilaksanakan, sebagaimana 

yang dikemukakan oleh (Umar, 2012) dalam jurnalnya bahwa salah satu fungsi 

pembelajaran matematika adalah sebagai cara mengkomunikasikan gagasan secara 

praktis, sistematis, dan efisien. 
 

Model pembelajaran sangat dibutuhkan untuk mengkomunikasikan dari suatu 

gagasan, ide, secara logis/praktis, sistematis dan efisien yang telah siswa pahami serta 

dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran di kelas. Model 

pembelajaran yang memenuhi kriteria tersebut adalah model pembelajaran pairs checks, 

yang dimana dalam model ini terutama pada langkah pengecekan (setiap pasangan 

kembali ke tim awal dan mencocokan jawaban satu dengan yang lainnya). Di dalam 

langkah inilah siswa dilatih untuk mengkomunikasikan sebuah ide, situasi, dan relasi 

matematik dengan logis secara lisan maupun secara tulisan dengan kelompoknya. Hal 

inilah yang menyebabkan terjadinya komunikasi matematis antar siswa berjalan dalam 

upaya menyelesaikan suatu permasalahan dengan mencari jawaban yang tepat serta 

dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa. 
 

KESIMPULAN 
 

Model pembelajaran pairs checks dapat di terapkan dalam pembelajaran 

matematika untuk memaksimalkan kemampuan komunikasi matematis siswa, melalui 

proses dan langkah-langkah yang jelas pada model pairs checks siswa dapat 

mengkomunikasikan suatu ide-ide dengan baik secara lisan maupun tulisan. 
 

REKOMENDASI  
Berdasarkan hasil kajian, ada beberapa rekomendasi diantaranya sebagai berikut: 

 

1. Untuk mengatasi kendala kegaduhan dan kebingungan siswa yang dialami selama 

proses pembelajaran di kelas, diharapkan untuk dapat melakukan simulasi model 

pembelajaran pairs cheks terlebih dahulu sebelum proses pembelajaran dimulai, 

bisa dengan arahan-arahan mengenai tahapan model pembelajaran pairs cheks.  
2. Bagi peneliti lain yang akan menerapkan model pembelajaran pairs cheks, 

sebaiknya bisa mengalokasikan waktu dengan baik, memastikan siswa mahir dalam 

pemahaman konsep agar setiap tahap pada model pairs cheks bisa terlaksana 

dengan baik. 
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Abstract  
One of the abilities that students must poses and develop is critical thinking skills. 

By having the ability to think critically students will be able to solve everyday 

problems, analyze, rethink, and come up with new ideas. This study to determinate 

the level of mathematical critical thinking ability of students in learning 

mathematics. The research method used is the literature method used is the 

literature method by examing several previous journals. There are 6 articles 

reviewed about students mathematical critical thinking abilities in learning 

mathematics. The results show that students mathematical critical thinking skills 

fall into the low category. 
 

Keywords: Mathematical critical thinking skills 

 

Abstrak  
Salah satu kemampuan yang harus dimiliki dan dikembangkan siswa adalah 

kemampuan berpikir kritis. Dengan memiliki kemampuan berpikir kritis siswa akan 

mampu memecahkan masalah sehari – hari, menganalisis, memikirkan ulang, 

maupun memunculkan ide – ide baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

tingkat kemampuan berpikir kritis matematis siswa dalam pembelajaran 

matematika. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode kepustakaan dengan 

mengkaji beberapa artikel yang telah diteliti oleh penelitian terdahulu. Terdapat 6 

artikel yang dikaji mengenai kemampuan berpikir kritis matematis siswa dalam 

pembelajaran matematika. Hasilnya menunjukan bahwa kemampuan berpikir kritis 

matematis siswa masih tergolong dalam kategori rendah. 
 

Kata kuci: Kemampuan berpikir kritis matematis 

 

PENDAHULUAN 
 

Salah satu yang ingin dicapai pada kurikulum 2013 adalah mencetak generasi 

yang memiliki kemampuan berpikir kritis. Ennis (1996) mengemukakan bahwa berpikir 

kritis merupakan suatu proses yang bertujuan agar kita dapat membuat keputusan-

keputusan yang masuk akal, sehingga apa yang kita anggap terbaik tentang suatu 

kebenaran dapat kita lakukan dengan benar. 
 

Krulik & Rudnick (Mahmuzah, 2015) mengklarifikasikan keterampilan berpikir 

ke dalam empat tingkat, yaitu: (1) menghafal (recall thinking); (2) dasar (basic 

thinking); (3) kritis (critical thinking), 4) kreatif (creative thinking). Selanjutnya, King 

(Mahmuzah, 2015) mengelompokkan keempat tingkatan berfikir tersebut menjadi dua 

kemampuan berfikir, yaitu kemampuan berfikir dasar dan kemampuan berfikir tingkat 

tinggi. Kemampuan berfikir dasar hanya terbatas pada hal-hal rutin dan bersifat 

mekanis, misalnya menghafal dan mengulang informasi yang pernah diperolehnya. 

Sedangkan kemampuan berfikir tingkat tinggi meliputi kemampuan pemecahan 

masalah, pengambilan keputusan, berfikir kritis dan berfikir kreatif. Hal ini 
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menunjukkan bahwa salah satu kemampuan berfikir tingkat tinggi adalah kemampuan 

berfikir kritis. 
 

Fisher (2009) mengemukakan bahwa kemampuan berpikir kritis adalah 

kemampuan menginterpretasi, menganalisis, dan mengevaluasi gagasan dan argumen. 

Berdasarkan informasi yang diterima kemudian diperiksa dan dibandingkan dengan 

pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki sebelumnya sehingga mampu memberikan 

kesimpulan terhadap informasi tersebut dengan disertai asumsi yang tepat. Menurut 

Sumarmo, pentingnya keterampilan berpikir kritis yang ditekankan kepada siswa 

didukung oleh visi pendidikan matematika yang mempunyai dua arah pengembangan, 

yaitu dapat memenuhi kebutuhan masa kini dan masa mendatang (Istianah, 2013). Visi 

pertama untuk kebutuhan masa kini adalah pembelajaran matematika yang mengarah 

pada pemahaman beberapa konsep yang diperlukan untuk memecahkan masalah 

matematika dan ilmu pengetahuan lain. Visi kedua untuk kebutuhan masa mendatang 

adalah pembelajaran matematika memberikan kemampuan penalaran yang logis, 

sistematis, kritis, dan cermat serta berpikir objektif dan terbuka, yang sangat diperlukan 

dalam kehidupan sehari-hari serta untuk menghadapi masa depan yang selalu berubah. 
 

METODE PENELITIAN 
 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kajian 

pustaka atau studi kepustakaan yaitu berisi teori-teori yang relevan dengan masalah-

masalah penelitian. Sumber dari pustaka ini adalah artikel atau karya ilmiah dari 

beberapa jurnal. Penelitian ini seutuhnya berdasarkan dari hasil analisis, data-data 

sekunder yang dapat dipercaya dan dijadikan sumber pemikiran, analisis dari berbagai 

artikel dari jurnal terkemuka. Penelitian ini lebih bersifat deskriptif, sehingga peneliti 

hanya mengumpulkan data-data yang bersifat fakta ataupun kata-kata yang relevan dari 

berbagai artikel, pengamatan langsung yang terjadi di lapangan. 
 

KAJIAN LITERATUR 
 

Berpikir kritis adalah kemampuan untuk menginterpretasikan, menganalisis, dan 

mengevaluasi ide dan argumen (Fisher, 2011). Berpikir kritis adalah jenis berpikir 

tingkat tinggi yang bukan hanya menghafal materi tetapi penggunaan dan manipulasi 

bahan-bahan yang dipelajari dalam situasi baru Pikket & Foster (Susiyati, 2014). 

Berpikir kritis matematis adalah kemampuan dan disposisi yang dikombinasi dengan 

pengetahuan awal, kemampuan penalaran matematik, dan strategi kognitif untuk 

mengeneralisasikan, membuktikan, mengakses situasi matematik yang tidak biasa 

secara reflektif (Glazer, 2001) . 
 

Kemampuan berpikir kritis matematis adalah kemampuan berpikir dalam 

menyelesaikan masalah matematika yang melibatkan pengetahuan matematika, 

penalaran matematika, dan pembuktian matematika Ennis (Lestari & Yudhanegara, 

2018). Indikator kemampuan berpikir kritis matematis, yaitu: 
 

1. Memberikan penjelasan sederhana (elementary clarification).  
2. Membangun keterampilan dasar (basic support).  
3. Membuat simpulan (inference). 
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4. Membuat penjelasan lebih lanjut (advances clarification).  
5. Menentukan strategi dan taktik (strategi and tactics) untuk menyelesaikan masalah. 

 

Sumarmo (Prihatini, Lestari, & Saputri, 2016) memaparkan bahwa kemampuan 

berpikir kritis meliputi kemampuan untuk: 
 

1. Menganalisis dan mengevaluasi argumen dan bukti.  
2. Menyusun klarifikasi.  
3. Membuat pertimbangan yang bernilai.  
4. Menyusun penjelasan berdasarkan data yang relevan dan tidak relevan,  
5. Mengidentifikasi dan mengevaluasi asumsi. 

 

Kemudian menurut Ennis (Sumarmo, Hidayat, Zukarnaen, & Sariningsih, 2012) 
 

indikator kemampuan berpikir kritis diantaranya: 
 

1. Memfokuskan diri pada pertanyaan.  
2. Menganalisis dan mengklarifikasi pertanyaan, jawaban, dan argumen.  
3. Mempertimbangkan sumber yang terpercaya.  
4. Mengamati dan menganalisis deduksi.  
5. Mengamati dan menganalisis induksi.  
6. Merumuskan eksplanatori.  
7. Kesimpulan dan hipotesis.  
8. Menarik pertimbangan yang bernilai.  
9. Mentapkan suatu aksi.  
10. Berinteraksi dengan orang lain. 

 

Sedangkan menurut Fisher (Fristadi & Bharata, 2015) mengemukakan enam 

indikator berpikir kritis yaitu: 
 

1. Mengidentifikasi masalah,  
2. Mengumpulkan berbagai informasi yang relevan,  
3. Menyusun sejumlah alternatif pemecahan masalah,  
4. Membuat kesimpulan,  
5. Mengungkapkan pendapat, dan  
6. Mengevaluasi argumen. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Berdasarkan beberapa artikel yang telah dikaji oleh peneliti, maka didapatkan 

hasil jawaban sebagai berikut: 
 

1. Kemampuan berpikir kritis matematis pada pokok bahasan Sistem Persamaan 

Linear Dua Variabel masih perlu ditingkatkan. Maya, dkk (2018) dalam 

penelitiannya menunjukan bahwa kemampuan berpikir kritis matematik siswa di 

satu SMK di desa Galanggang adalah kurang. Hal tersebut karena rata-rata 

persentase yang didapat dari ke-5 indikator kemampuan berpikir kritis matematik 

adalah 43.44%. Siswa tidak mampu menjawab pertanyaan yang disajikan pada soal 

nomor 3 yaitu aspek flexibility dan nomor 5 yaitu aspek elaboration, kedua soal 

tersebut mendapatkan persentase paling rendah yaitu sebesar 00.00%. Pada soal 

nomor 4, dengan indikator menganalisis dan mengklarifikasi pertanyaan, jawaban, 

dan argumen, dapat dilihat siswa hanya mampu menuliskan bentuk persamaan. 
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Siswa kesulitan dalam menemukan solusi dari permasalahan yang diberikan tanpa 

mencari terlebih dahulu informasi penting yang terdapat pada soal. Pada soal nomor 

5 dengan indikator mengevaluasi dan mempertimbangkan sumber terpercaya atau 

argumen, siswa belum dapat menentukan data apa saja yang dibutuhkan dalam 

menyelesaikan permasalahan. 
 

2. Kemampuan berpikir kritis matematis pada pokok bahasan baris dan deret 

berdasarkan tingkat kemampuannya masih harus ditingkatkan. Kharisma (2018) 

dalam penelitiannya menunjukan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa pada 

konsep barisan dan deret, yaitu: 1) siswa dengan kemampuan matematika tinggi 

kurang lengkap dalam menjelaskan dan menyelesaikan masalah, belum bisa 

memberikan penjelasan yang relevan, belum dapat menyelesaikan masalah, belum 

dapat mengevaluasi jawaban, dan belum dapat mengaplikasikan konsep; 2) siswa 

dengan kemampuan matematika sedang kurang lengkap dalam menjelaskan dan 

menyelesaikan masalah, belum bisa memberikan penjelasan yang relevan, belum 

dapat menyelesaikan masalah, belum dapat mengevaluasi jawaban, dan belum 

dapat mengaplikasikan konsep; dan 3) siswa dengan kemampuan matematika 

rendah juga kurang lengkap dalam menjelaskan dan menyelesaikan masalah, belum 

bisa memberikan penjelasan yang relevan, belum dapat menyelesaikan masalah, 

belum dapat mengevaluasi jawaban, dan belum dapat mengaplikasikan konsep. 

Siswa berkemampuan matematika sedang hanya memenuhi 3 dari 5 indikator 

berpikir kritis, yaitu indikator 1, 3, dan 5. Dengan kata lain, siswa berkemampuan 

sedang mampu merumuskan masalah dengan tepat, menentukan deduksi dan 

induksi dengan tepat walaupun hanya coba-coba, dan mengambil kesimpulan 

dengan tepat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ilma, Hamdani, dan Lailiyah (2017) 

bahwa sebelum siswa memiliki kemampuan menganalisis, terlebih dahulu harus 

memiliki kemampuan mengingat, memahami, dan menerapkan dengan baik. 

Kemampuan menganalisis yang baik merupakan salah satu indikator berpikir kritis. 

Siswa berkemampuan matematika rendah hanya memenuhi 2 dari 5 indikator 

berpikir kritis, yaitu indikator 1 dan 5. Dengan kata lain, siswa berkemampuan 

rendah mampu merumuskan masalah dengan tepat dan mampu mengambil 

kesimpulan, walaupun kesimpulan yang diambil belum tepat. 
 

3. Kemampuan berpikir kritis pada pokok bahasan Matriks masih tergolong rendah. 

Pertiwi (2018) dalam penelitiannya menunjukan bahwa kemampuan berpikir krits 

matematis peserta didik masih tergolong rendah. Hal tersebut disebabkan siswa 

yang memenuhi aspek masing-masing kemampuan berpikir kritis siswa masih 

banyak yang dibawah 50%. Kondisi seperti ini disebabkan konsep matriks siswa 

belum optimal. Pada aspek pertama kemampuan berpikir kritis siswa yaitu 

menginterprestasi sebanyak 19 siswa dapat memahami masalah yang ditunjukkan 

dengan menulis diketahui maupun yang ditanyakan soal dengan tepat. Artinya 

siswa mampu memahami masalah dengan baik. Selain itu sebanyak 17 siswa tidak 

dapat memahami masalah yang ditunjukkan dengan menulis diketahui maupun 

yang ditanyakan soal dengan tepat. Dari hal ini mengindikasikan bahwa 
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kemampuan siswa menginterprestasi masih rendah karena hanya 52,77% siswa 

yang mampu memahami masalah dengan baik. Pada aspek kedua kemampuan 

berpikir kritis siswa yaitu menganalisis sebanyak 15 siswa dapat mengidentifikasi 

hubungan-hubungan antara pernyataan-pernyataan, pertanyaan-pertanyaan, dan 

konsep-konsep yang diberikan dalam soal yang ditunjukkan dengan membuat 

model matematika dengan tepat dan memberi penjelasan dengan tepat. Artinya 

siswa tidak dapat menggunakan konsep matriks dengan baik. Selain itu sebanyak 

21 siswa tidak dapat mengidentifikasi hubungan-hubungan antara pernyataan 

pernyataan, pertanyaan pertanyaan, dan konsep-konsep yang diberikan dalam soal 

yang ditunjukkan dengan membuat model matematika dengan tepat dan memberi 

penjelasan dengan tepat. Dari hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan siswa 

menganalisis masih rendah karena hanya 41,66% siswa yang mampu menggunakan 

konsep matriks dengan baik. 
 

4. Kemampuan berpikir kritis dari setiap tingkatan kemampuan memiliki perbedaan. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tingkat kemampuan berpikir 

kritis matematis peserta didik kelas XI MIPA 5 SMA Negeri 2 Padang ditinjau dari 

indikator berpikir kritis Facione memiliki skor rata-rata pada indikator interpertasi 

yaitu 0,75, indikator analisis dengan skor rata-rata yaitu 1,85, indikator evaluasi 

dengan skor rata-rata yaitu 1,81 dan indikator inferensi dengan skor rata-rata yaitu 

0,18. Dengan demikian skor rata-rata terendah pada indikator keempat yaitu 

inferensi (kesimpulan) dan skor rata-rata tertinggi pada indikator kedua yaitu 

analisis dengan tidak ada subjek berada pada tingkat kemampuan berpikir kritis 

tinggi, 3 subjek berada ditingkat sedang, dan 3 subjek berada ditingkat rendah. 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir kritis 

matematis dalam pembelajaran matematika masih perlu ditingkatkan. Hal ini terlihat 

dari rata-rata skor yang diperoleh dari setiap indikator hasilnya dibawah 50%. 

Kemampuan berpikir kritis matematis dalam berberapa pokok bahasan memiliki 

perbedaan sesuai dengan tingkat kemampuan siswa diantaranya siswa berkemampuan 

tinggi, siswa berkemampuan sedang, dan siswa berkemampuan rendah. 
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Abstract  
Representation is one of the things that appears when someone studies mathematics 

at every level of education. Therefore the ability to express ideas and represent 

mathematics is one of the things that must be passed by everyone who is studying 

mathematics. The purpose of this study was to determine the improvement of 

students’ mathematical representation abilities. With the match mine type 

cooperative learning model students are given the opportunity to express ideas, 

reflect on ideas given by fiends and discuss ideas with friends. 
 

Keywords: Mathematical representation skills, cooperative learning models, match 

mine 

 

Abstrak  
Representasi merupakan salah satu hal yang muncul ketika seseorang mempelajari 

matematika pada setiap jenjang pendidikan. Oleh karena itu kemampuan 

mengungkapkan gagasan dan merepresentasikan matematika merupakan salah satu 

hal yang harus dilalui oleh setiap orang yang sedang belajar matematika. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan kemampuan representasi 

matematis siswa. Dengan model pembelajaran kooperatif tipe match mine siswa 

diberi kesempatan untuk mengungkapkan ide, merefleksikan gagasan yang 

diberikan teman dan berdiskusi menyamakan ide dengan temannya. 
 

Kata kunci: Kemampuan representasi matematis, model pembelajaran kooperatif, 

match mine 

 

PENDAHULUAN 
 

Matematika merupakan ilmu yang mendasari perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi modern. Matematika adalah kegiatan berpikir matematis yang terbentuk 

oleh pikiran manusia dan dihubungkan dengan ide, proses, dan penalaran. Untuk 

berpikir secara matematis, siswa harus dapat mengemukakan ide-ide matematikanya 

dalam berbagai cara. Hal ini yang disebut sebagai representasi. National of Teachers of 

Mathematics (NCTM) menetapkan bahwa standar kemampuan yang harus dimiliki 

siswa dalam pembelajaran matematika salah satunya adalah kemampuan representasi 

matematis. 
 

Representasi merupakan salah satu hal yang muncul ketika seseorang 

mempelajari matematika pada setiap jenjang pendidikan. Oleh karena itu dalam 

pembelajaran matematika di sekolah kemampuan mengungkapkan gagasan dan 

merepresentasikan matematika merupakan salah satu hal yang harus dilalui oleh setiap 

orang yang sedang belajar matematika. Kemampuan representasi itu sendiri merupakan 

konfigurasi (bentuk atau susunan) yang dapat menggambarkan, mewakili, atau 
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melambangkan sesuatu dalam satu cara. Misalnya, sutau kata dapat menggambarkan 

suatu objek nyata atau suatu angka dapat mewakili dalam garis bilangan. 
 

Sejalan dengan itu NCTM (2000) menyatakan bahwa kemampuan representasi 

dapat mendukung siswa dalam memahami konsep-konsep matematika yang dipelajari 

dan keterkaitannya untuk mengkomunikasikan ide-ide matematika siswa, untuk lebih 

mengenal keterkaitan (koneksi) diantara konsep-konsep matematika, ataupun 

menerapkan matematika pada permasalahan matematika. Didukung oleh Hiebert dan 

Cerpenter, bahwa belajar untuk memperoleh pemahaman akan mungkin terjadi jika 

konsep, pengetahuan, rumus dan prinsip menjadi bagian dari jaringan representasi 

seseorang. Hal ini berarti bahwa kemampuan representasi memberikan pengaruh yang 

sangat besar terhadap pemahaman siswa dalam mempelajari matematika. 
 

Namun demikian, berdasarkan kondisi di lapangan menurut hasil wawancara 

dengan guru di MTs Al Hidayah bahwa kemampuan representasi matematis siswa 

masih sangat rendah. Hal ini juga didukung oleh Programme for International Students 

Assesment (PISA) tahun 2015 bahwa pada level 3 yaitu kemampuan menjalankan 

langkah/prosedur yang dijelaskan dengan jelas, siswa Indonesia hanya mencapai 10% 

dan pada level 4 yaitu kemampuan bekerja secara efektif dengan model eksplisit pada 

siatuasi konkrit dan kompleks yang melibatkan kendala atau asumsi (mengintegrasikan 

representasi berbeda), siswa Indonesia hanya mencapai kurang dari 10%. Selain itu, 

Endah pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Jakarta Selatan tahun 2016, 

mengungkapkan bahwa kemampuan representasi multiple matematis siswa terdiri dari 

lima indikator yang diujikan yaitu, situasi nyata (real script), simbolik (written 

symbols), gambar (pictures or diagrams), verbal (spoken language), dan konkret 

(manipulatives models) memiliki skor rata-rata sebesar 3,67 dari skor ideal 6 untuk 

indikator representassi nyata (real scrept), 3,50 dari skor ideal 9 untuk indikator 

representasi simbolik (written symbols), 1,96 dari skor ideal 9 untuk indikator 

representasi gambar (pictures or diagrams), 1,61 dari skor ideal 3 untuk indikator 

representasi verbal (spoken language), dan 1,18 dari skor ideal 3 untuk indikator 

konkret (manipulation models), dan secara keseluruhan kemampuan representasi 

multiple matematis siswa masih tergolong rendah dengan rata-rata 11,93 atau sebesar 

39,76%. 
 

Melihat masih rendahnya kemampuan representasi matematis siswa, guru 

memerlukan suatu inovasi pembelajaran yang mampu mengubah sikap siswa dari tidak 

aktif menjadi aktif dan efektif. Banyak ahli yang berpendapat bahwa model 

pembelajaran kooperatif unggul dalam membantu siswa untuk memecahkan 

permasalahan yang diberikan melalui suatu representasi. Salah satu model pembelajaran 

kooperatif yang dapat digunakan dalam pembelajaran adalah match mine. Model 

pembelajaran ini adalah model pembelajaran dengan proses pengembangan ide 

matematika oleh siswa. Siswa mencoba menyamakan komposisi ide yang mereka miliki 

dengan ide teman mereka secara lisan atau tulisan. Dengan demikian, melalui model 

pembelajaran ini siswa dapat meningkatkan kemampuan representasi matematis siswa 
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melalui gagasan atau ide, gambar atau grafik, simbol-simbol dari permasalahan yang 

diberikan guru. 
 

HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN  

1. Kemampuan Representasi Matematis 
 

Pada tahap proses memahami konsep dan memecahkan suatu masalah yang 

relevan terdapat dua langkah dasar, yaitu representasi dan menyelesaikan masalah. 

Pemecahan masalah yang sukses tidak mungkin tanpa representasi masalah yang sesuai. 

Representasi masalah yang sesuai adalah dasar untuk memahami masalah dan membuat 

suatu rencana untuk memecahkan masalah. Siswa yang memiliki kesulitan dalan 

merepresentasikan masalah matematika akan memiliki kesulitan dalam melakukan 

pemecahan masalah. Dengan demikian seiring dengan pentingnya kemampuan 

pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika, maka kemampuan representasi 

matematis sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pemecahan masalah juga berperan 

dalam pembelajaran matematika. 
 

National Council of Teachers of Mathematics (NCTM, 2000 : 7) menyatakan 

bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran matematika telah mengalami perubahan, tidak 

lagi hanya menekankan peningkatan hasil belajar namun diharapkan dapat 

meningkatkan pemecahan masalah matematis (mathematical problem solving), 

komunikasi matematis (mathematical communication), penalaran matematis 

(mathematical reasoning), koneksi matematis (mathematical coonection), dan 

representasi matematis (mathematical representation). Menurut NCTM (dalam Teacher 

Professional Development and Classroom Resaurces Across the Curriculum), 

representasi membantu menggambarkan, menjelaskan, atau memperluas ide matematika 

dengan berfokus pada fitur-fitur pentingnya. Noman (Rosengrant, 2007) berpendapat 

bahwa representasi adalah inti kecerdasan. Demikian pula Triono mengungkapkan, 

“Representasi didalam matematika adalah suau proses dan bentuk yang terkait dengan 

konsep atau ide-ide matematis yang abstrak dan diwujudkan melalui simbol misalnya 

notasi, angka, dan persamaan aljabar melalui gambar seperti diagram, grafik, dan tabel. 

Selain itu dapat disimpulkan juga bahwa kemampuan representasi matematis digunakan 

sebagai alat untuk berkomunikasi, bernalar serta memecahkan permasalahan didalam 

matematika”. 
 

Ketika memikirkan dan mengkomunikasikan ide atau gagasan matematika 

diperlukan cara untuk mempresentasikannya. Dalam cara mengkomunikasikannya 

diperlukan representasi fisik, yaitu representasi eksternal dalam bentuk bahasa lisan, 

simbol tertulis, gambar/objek. Sebuah ide tertentu dapat di representasikan dengan salah 

satu atau dengan semua bentuk representasi. Akan tetapi representasi dalam 

pembelajaran matematika tidak terbatas hanya pada representasi fisik saja, tetapi pelu 

diperhatikan dalam befikir tentang ide matematika yang diperlukan untuk representasi 

secara internal. Oleh sebab itu, istilah representasi dapat dipergunakan juga bila 

menggambarkan proses kognitif untuk sampai pada pemahaman tentang suatu gagasan 

pada matematika. 
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Kemampuan representasi matematis siswa dapat diukur melalui beberapa 

indikator. Indikator itu sendiri menurut Amalia (2013, p.20) adalah sebagai berikut: a) 

representasi visual yaitu membuat bangun geometri untuk mmengerjakan masalah 

memfasilitasi penyelesaian; b) representasi persamaan atau ekspresi matematika yaitu 

membuat persamaan atau model matematika dari representasi lain yang disajikan; dan 
 

c) repressentasi kata-kata atau teks tertulis yaitu menuliskan langkah-langkah 

penyelesaian masalah matematika dengan kata-kata dan membuat situasi masalah 

berdasarkan data atau representasi yang diberikan. 
 

Mudzakir mengemukakan tentang indikator kemampuan representasi matematis. 

Tabel indikator kemampuan representasi matematis menurut Mudzakir tersebut :  
Tabel 1. Indikator Kemampuan Representasi Matematis  

No Representasi   Bentuk Operasional    
        

1 Visual 1. Menggunakan diagram, tabel, atau   grafik  untuk 

 a. Diagram,  grafik, menyelesaikan masalah.       

 atau tabel 2. Menyajikan kembali data atau informasi  dari suatu 

  representasi ke representasi diagram, grafik, atau tabel. 
       

 b. Gambar 1. Membuat gambar pola geometri     

  2. Membuat gambar untuk memperjelas dan memfasilitasi 

  penyelesaiannya         
        

2 Simbolik 1. Membuat persamaan atau model matematika dari 

 Persamaan atau representasi lain yang diberikan     

 ekspresi matematika 2. Membuat konjengtur dari suatu pola bilangan   

  3. Menyelesaikan masalah yang melibatkan ekspresi 

  matematika          
      

3 Verbal 1. Menulis  langkah-langkah penyelesaian masalah dengan 

 Teks tertulis atau kata-kata          

 lisan 2. Menyusun cerita sesuai presentasi yang diberikan   

  3. Menjawab soal daengan menggunakan kata-kata atau teks 

  tertulis          
            

 

2. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Match Mine 
 

Match mine dalam pembelajaran kooperatif di gagas oleh Spencer Kagan dalam 

karyanya Structural Approach to Cooperative Learning tahun 1989 (Kagan, 1989). 

Secara sederhana, match mine dapat diartikan bahwa siswa dapat mencoba 

menyesuaikan atau menyamakan susunan objek kisi-kisi siswa lain dengan 

menggunakan komunnikasi lisan ataupun tulisan. Model match mine memberikan 

banyak keuntungan bagi siswa diantaranya: (a) mengembangkan kosa kata matematika, 
 

(b) meningkatkan kemampuan komunikasi verbal, (c) meningkatkan kemampuan untuk 

mengarahkan, (d) memelihara keterampilan bekerjasama, (e) mengembangkan 

kemampuan menganalisa secara visual, dan (f) menambahkan pembendaharaan kata 

(Kagan, 2009: 8). 
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Adapun langkah-langkah dalam pembelajaran match mine, yaitu:  
a. Siswa dibentuk menjadi grup-grup yang berpasangan.  
b. Tiap grup terdapat penghalang diantara keduanya sehingga mereka tidak dapat 

melihat meja tulis mereka.  
c. Tiap siswa dalam grup menerima lembar diskusi.  
d. Orang pertama sebagai “penyampai”. Mengacu pada lembar diskusi, ia 

menjelaskan sebuah gambar diskusi, sehingga si “penerima” dapat menggambarkan 

atau menyamakan idenya dengan si “penyampai”.  
e. Setelah selesai, mereka secara bergantian bertukar posisi. Orang pertama yang 

bertugas menjadi “penyampai” bergantian dengan orang yang bertugas menjadi 

“penerima”, begitu sebaliknya.  
f. Mereka mendiskusikan hasilnya. 

 

Kagan (1989) menjelaskan lebih lanjut definisi dari pembelajaran kooperatif tipe 

match mine itu memiliki dua aktivitas pembelajaran: 
 

a. Draw What I Say, siswa memberi suatu perintah kepada siswa lainnya untuk 

menggambar apa yang dijelaskan olehnya. Siswa menyajikan matematika dengan 

gambar/diagram berdasarkan clue yang diberikan pasangannya. Dalam proses ini, 

sebelumnya siswa pertama menyampaikan ide atau gagasan, ia terlebih dahulu 

menggambarkan idenya atau gagasannya. Kemudian merefleksikan gambarnya 

secara lisan sehingga siswa kedua dapat membuat gambar yang sama atau 

memeberikan gagasan yang sama dengan teman yang pertama. Setelah selesai, 

keduanya mendiskusikan hasilnya. Menurut Grifin (2010) dari Draw What I Say  
“Discribe to them the picture that will be shown, so they can create on the match”.  

b. Build What I Write, siswa memberikan ide-idenya secara tertulis. Ide-ide tersebut 

dapat berupa gambar, grafik, tabel, permasalahan matematika dalam kehidupan 

sehari-hari dan sebagainya. Misalnya siswa pertama memberikan suatu gambar 

kepada pasangannya kemudian siswa kedua membangun ide yang diberikan oleh 

siswa pertama kemudian menjelaskan secara rinci maksud dari ide yang diberikan 

oleh siswa pertama baik berupa lisan atau non lisan. Siswa mengkomunikasikan 

secara matematis berdasarkan apa yang di gambar oleh pasangannya (dalam bentuk 

tabel, diagram, dll). Setelah selesai, keduanya berdiskusi untuk menyamakan ide 

yang dimaksud tersebut. 

 

KESIMPULAN 
 

Model pembelajaran kooperaif tipe match mine merupakan model pembelajaran 

yang dilakukan oleh guru untuk membantu membangun keterampilan komunikasi. 

Match mine memberikan kesempatan kepada siswa, seperti ide, merefleksikan gagasan 

yang diberikan teman dan berdiskusi menyamakan ide dengan temannya. Model ini, 

merupakan salah satu model yang dapat diterapkan dalam pembelajaran matematika 

untuk memaksimalkan kemampuan representasi matematis siswa serta mendapatkan 

respon positif dari siswa. Melalui langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe 
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match mine siswa secara langsung mampu membangun komunikasi dengan baik dan 

mampu menghubungkan dengan materi yang sebelumnya pernah dipelajari. 
 

REKOMENDASI  
Berdasarkan hasil kajian, beberapa rekomendasi diantaranya sebagai berikut: 

 

1. Untuk mengatasi kendala pada saat penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

match mine di kelas, diharapkan untuk dapat melakukan simulasi terlebih dahulu 

sebelum proses pembelajaran dimulai, salah satunya bisa dengan menjelaskan 

terlebih dahulu langkah-langkah pembelajaran dari model pembelajaran kooperatif 

tipe match mine. 
 

2. Bagi peneliti yang lain, yang akan menerapkan model pembelajaran koopertaif tipe 

match mine, diharapkan untuk bisa mengalokasikan waktu agar setiap tahapan pada 

pembelajaran match mine dapat terlaksana dengan baik. 
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Abstract  
The purpose of this study is to examine the gallery walk method and the ability to 

understand mathematical concepts. The ability to understand mathematical 

concepts is one of the objectives of learning mathematics, because the ability to 

understand concepts is the most fundamental thing in learning mathematics and is 

a prerequisite for mastering the material or concepts further. So to be able to study 

abstract mathematics requires a deep understanding of concepts. The research 

method uses document studies. The ability to understand concepts is not only 

limited to remembering and applying formulas, but also to link one concept to 

another. Active student involvement in a learning activity is very necessary, 

students not only receive information by listening, taking notes or copying, and 

memorizing so as to make the knowledge gained quickly forgotten and less 

meaningful. Learning like this makes it difficult for students to achieve optimal 

concept understanding abilities. Therefore it is necessary to seek learning by 

applying methods that can provide opportunities and encourage students to 

practice the ability to understand mathematical concepts from a variety of 

literature, literature studies and previous research, that the gallery walk method 

can improve the ability to understand mathematical concepts. 

 

Keywords: Gallery walk method, mathematical concept understanding ability 

 

Abstrak  
Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji metode gallery walk dan kemampuan 

pemahaman konsep matematis. Kemampuan pemahaman konsep matematis 

merupakan salah satu tujuan pembelajaran matematika, karena kemampuan 

pemahaman konsep adalah hal yang paling mendasar dalam pembelajaran 

matematika dan menjadi prasyarat untuk menguasai materi atau konsep selanjutnya. 

Sehingga untuk dapat mempelajari matematika yang bersifat abstrak diperlukan 

pemahaman konsep yang mendalam. Adapun metode penelitiannya menggunakan 

studi dokumen. Kemampuan pemahaman konsep tidak hanya sebatas mengingat 

dan menerapkan rumus tetapi juga mengaitkan antara konsep yang satu dengan 

konsep yang lainnya. Keterlibatan siswa secara aktif dalam suatu kegiatan 

pembelajaran sangat diperlukan, siswa tidak hanya menerima informasi dengan 

cara mendengarkan, mencatat atau menyalin, dan menghapal sehingga membuat 

pengetahuan yang diperoleh cepat dilupakan dan kurang bermakna. Pembelajaran 

seperti ini menjadikan siswa sulit untuk mencapai kemampuan pemahaman konsep 

yang optimal. Oleh karenanya perlu mengupayakan pembelajaran dengan 

menerapkan metode yang dapat memberikan peluang dan mendorong siswa untuk 

melatih kemampuan pemahaman konsep matematis dari berbagai literatur, kajian 

pustaka dan penelitian terdahulu, bahwa metode gallery walk dapat meningkatkan 

kemampuan pemahaman konsep matematis. 

 

Kata kunci: Metode gallery walk, kemampuan pemahaman konsep matematis 
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PENDAHULUAN 
 

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menciptakan sumber 

daya manusia (SDM) yang berkualitas agar mampu bersaing di era milenial sekarang 

ini. Pendidikan bukan hanya menyiapkan masa depan, tetapi juga bagaimana 

menciptakan masa depan. Tujuan pendidikan nasional juga tertuang dalam Undang-

Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 pasal 3 yang isinya bahwa 

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

untuk berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman, dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. 
 

Perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin maju akan membawa pengaruh 

besar dalam dunia pendidikan, salah satunya dalam bidang matematika. Matematika 

merupakan salah satu bidang ilmu yang sangat penting, baik pendidikan dasar maupun 

pendidikan yang lebih tinggi. Secara umum tujuan pembelajaran matematika adalah 

untuk membantu siswa mempersiapkan diri agar sanggup menghadapi perubahan 

keadaan dunia yang selalu berkembang, melalui latihan bertindak atas dasar pemikiran 

secara logis, rasional dan kritis. Adanya pendidikan matematika di sekolah dapat 

mempersiapkan siswa agar menggunakan matematika secara fungsional dalam 

kehidupan sehari-hari dan menghadapi ilmu pengetahuan lain. 
 

Matematika merupakan materi yang abstrak, karena sifatnya yang abstrak 

sebagian siswa menganggap bahwa matematika itu pelajaran yang sulit. Sehingga 

banyak ditemukan siswa yang sudah menyerah dan merasa tidak mampu menguasai 

materi yang akan diajarkan sebelum kegiatan pembelajaran dilakukan. Adanya 

pemikiran-pemikiran seperti itu menjadikan matematika sebagai pelajaran yang 

terpaksa dipelajari, sehingga berdampak pada pencapaian hasil belajar siswa yang 

kurang memuaskan dan belum sesuai dengan yang diharapkan. 
 

Peningkatan kualitas pembelajaran merupakan salah satu dasar untuk 

meningkatkan mutu pendidikan matematika. Upaya peningkatan mutu pendidikan 

matematika tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya meningkatkan 

kualitas guru dengan meningkatkan kualitas pembelajaran matematika di kelas. 

Sebagaimana dikemukakan oleh Mulyasa (dalam Indah et al, 2018) bahwa “Kualitas 

pembelajaran dikatakan berhasil dan berkualitas apabila seluruhnya atau setidaknya 

sebagian besar (75%) siswa terlibat secara aktif, baik fisik, mental maupun sosial dalam 

proses pembelajaran. Dari segi hasil, proses pembelajaran dikatakan berhasil apabila 

terjadi perubahan perilaku yang positif pada diri siswa seluruhnya atau setidaknya 

(75%)”. 
 

Keterlibatan siswa secara aktif dalam suatu kegiatan pembelajaran sangat 

diperlukan, namun pada kenyataanya siswa hanya aktif menerima informasi dengan 

cara mendengarkan, mencatat atau menyalin, dan menghapal, sehingga membuat 

pengetahuan yang diperoleh cepat dilupakan dan kurang bermakna. Pembelajaran 
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seperti ini menjadikan siswa sulit untuk mencapai kemampuan pemahaman konsep 

yang optimal. Kemampuan pemahaman konsep matematis merupakan hal yang paling 

mendasar dalam pembelajaran matematika dan menjadi prasyarat untuk menguasai 

materi atau konsep selanjutnya. Sehingga untuk dapat mempelajari matematika yang 

bersifat abstrak diperlukan pemahaman konsep yang mendalam. 
 

Kemampuan pemahaman konsep tidak hanya sebatas mengingat dan 

menerapkan rumus tetapi juga mengaitkan antara konsep yang satu dengan konsep yang 

lainnya. Selain itu pemahaman konsep juga menjadi sebuah pilar dalam pemecahan 

masalah suatu masalah dalam pembelajaran. Sejalan dengan yang diungkapkan 

(Sunaryo et al., 2018) bahwa “Kemampuan pemahaman merupakan kemapuan berpikir 

tingkat rendah akan tetapi sangat penting dimiliki oleh siswa. Sebelum siswa mampu 

berpikir tingkat tinggi maka siswa harus terlebih dahulu mampu berpikir tingkat 

rendah”. Pada pembelajaran matematika dibutuhkan suatu pemahaman konsep yang 

matang agar siswa dapat memecahkan suatu permasalahan dalam bidang matematika 

dengan baik. 
 

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Programme for Internasional 

Student Assessment (PISA) dibawah Organization Economic Cooperation and 

Deevelopment (OECD) yang dilakukan pada 79 negara di dunia tahun 2018 lalu, 

mengatakan bahwa kemampuan matematika siswa di Indonesia menduduki peringkat 

ke-73 dengan skor rata-rata sebesar 379, sedangkan skor rata rata internasional 489. 

Dengan demikian telihat bahwa peringkat Indonesia masih jauh dari skor rata-rata 

internasional (OECD, 2018, p.7). Hal ini membuktikan bahwa banyak siswa 

beranggapan salah satu mata pelajaran yang dianggap sulit adalah matematika. 

Kesulitan pada mata pelajaran matematika salah satunya disebabkan karena 

pembelajaran matematika sangat sulit dipahami, siswa belum dapat aktif dalam kegiatan 

pembelajaran, sehingga pemahaman konsep matematis siswa sangat rendah. 
 

Hasil observasi melalui wawancara dengan guru bidang studi pendidikan 

matematika di MTsN 12 Ciamis, mengatakan bahwa kemampuan pemahaman konsep 

matematis masih rendah. Oleh karena itu, kemampuan pemahaman konsep perlu 

ditingkatkan. Salah satu faktor permasalahannya yaitu siswa kurang didorong untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir. Proses pembelajaran di dalam kelas diarahkan 

kepada kemampuan siswa untuk menghapal informasi tanpa mereka mencari 

pemahamanya sendiri karena proses pembelajaran yang dilakukan menggunakan 

pendekatan yang berpusat pada guru. 
 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, diperlukan sebuah metode 

pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. 

Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran akan menyebabkan interaksi antara guru 

dan siswa ataupun siswa dengan siswa. Hal itu akan mengakibatkan suasana kelas 

menjadi hidup. Pembelajaran yang efektif dapat diwujudkan, salah satunya melalui 

perancangan rencana pembelajaran dengan pemilihan model pembelajaran dengan 

memperhatikan karakteristik materi pelajaran, ketersediaan media pembelajaran, 

perkembangan mental dan fisik siswa (Zakiah et al., 2019). 
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Ketercapaian proses pembelajaran yang baik tidak lepas dari peranan guru 

sebagai komponen utama dalam pendidikan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No 

74 Tahun 2008 tentang Guru Bab 1 pasal 1 dinyatakan bahwa “guru adalah pendidikan 

profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, 

melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa pada pendidikan anak usia dini jalur 

pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”. Peranan guru bukan 

hanya sebagai pemberi materi pelajaran tetapi guru juga berperan sebagai pembimbing 

dan fasilitator dalam kegiatan pembelajaran. Pelaksanaan proses pembelajaran 

dikatakan baik apabila aktivitas belajar dapat berpusat pada siswa. Sedangkan menurut 

Susanto bahwa pembelajaran dikatakan efektif apabila seluruh siswa dapat terlibat 

secara aktif, baik mental fisik maupun sosialnya (Komilasari, 2015). Untuk dapat 

mencapai tujuan tersebut diperlukannya metode pembelajaran kooperatif, salah satu 

metode pembelajaran yang kooperatif yang benar-benar memaksimalkan kerja sama 

antar teman dalam kelompok yaitu dengan metode gallery walk (galeri belajar). Metode 

gallery walk merupakan metode pembelajaran dari model active learning yang 

berbentuk pameran yang menghendaki aktivitas-aktivitas siswa didalamnya, meliputi 

penemuan sesuatu baik itu gambar maupun skema untuk dipamerkan, diberikan kritik 

dan saran oleh kelompok lain, menjawab pertanyaan, penanggapan kritik dan saran dari 

kelompok lain. 
 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, penulis menyimpulkan bahwa 

penerapan metode gallery walk merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan 

kemampuan pemahaman konsep matematis. Oleh karena itu penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Metode Gallery Walk untuk 
 

Meningkatkan Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis”. 

 

HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN  

1. Metode Gallery Walk 
 

Menurut Nasution (Asmani, 2011, p.19) “metode berasal dari Yunani, yaitu 

methodos. Methodos berasal dari kata “meta” dan “hodos”. Meta berarti melalui, 

sedangkan hodos berarti jalan. Sehingga metode berarti jalan yang harus dilalui atau 

cara untuk melakukan sesuatu atau prosedur”. Hal serupa dikatakan oleh Ali Hamzah & 

Muhlisrarini (2014, p.257), “metode adalah suatu cara yang teratur atau yang telah 

dipikirkan secara mendalam untuk digunakan dalam mencapai suatu tujuan”. 
 

Pengertian gallery walk, menurut Ismail (Ghufron, 2011, p.89) menyatakan 

bahwa “Secara etimologi gallery walk terdiri dari dua kata, yaitu gallery dan walk. 

Gallery adalah pameran, pameran merupakan kegiatan untuk memperkenalkan produk, 

karya atau gagasan kepada khalayak ramai. Misalnya pameran buku, tulisan, lukisan 

dan sebagainya. Sedangkan walk artinya berjalan, atau melangkah”. Gallery walk, 

menurut Silberman (2007, p.264), yang menyebutnya dengan istilah Galeri Belajar, 

“merupakan suatu cara untuk menilai dan menanyakan apa yang telah peserta didik 

pelajari setelah rangkaian pelajaran studi”. Sehingga Metode gallery walk atau galeri 

belajar merupakan bagian dari metode belajar kooperatif, yang melibatkan siswa untuk 
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turut berperan aktif dalam proses pembelajaran. Metode ini menekankan pada aspek 

kerja sama untuk memecahkan suatu permasalahan dalam kelompoknya sebelum 

digalerikan kepada kelompok lain, baik berupa gambar maupun skema. Dalam proses 

pembelajaran guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi antar satu 

siswa dengan siswa lainnya dan siswa dengan guru. 
 

a. Langkah-Langkah Metode Gallery Walk 
 

Menurut Yusnidar (2014, p.83), langkah-langkah penerapan metode gallery walk 

yaitu: (1) Siswa dibagi dalam beberapa kelompok; (2) Setiap kelompok diberi kertas 

plano/flip chart; (3) Tentukan topik/tema pelajaran; (4) Hasil kerja kelompok ditempel 

di dinding; (5) Masing-masing kelompok berputar mengamati hasil kerja kelompok 

lain; (6) Salah satu wakil kelompok menjawab setiap apa yang ditanyakan oleh 

kelompok lain; (6) Koreksi bersama-sama; dan (7) Klarifikasi dan penyimpulan. 
 

b. Tujuan Gallery Walk 
 

Menurt Asmani (2011, p.50), metode galley walk mempunyai tujuan agar 

masing-masing anggota kelompok mendapat kesempatan untuk memberikan kontribusi 

mereka dan mendengarkan pandangan serta pemikiran anggota lain. Tujuan-tujuan lain 

dari metode gallery walk adalah: (1) menarik siswa kedalam topik yang akan dipelajari; 
 

(2) memberikan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan pengetahuan dan 

keyakinan mereka tentang topik yang akan dibahas (pemahaman yang benar maupun 

keliru); (3) mengajak siswa menemukan hal yang lebih dalam dari pengetahuan yang 

sudah mereka peroleh; (4) memungkinkan siswa mengembangkan pengetahuan 

keterampilan (seperti berpikir, meneliti, berkomunikasi, dan bekerja sama) dalam 

mengumpulkan informasi baru; (5) memberi kesempatan kepada siswa untuk memilah, 

mengolah dan menyajikan informasi, dan pemahaman baru yang diperoleh; dan (6) 

memberi kesempatan kepada siswa untuk menentukan sendiri cara mendemonstrasikan 

hal yang telah dipelajari (pemahaman, keterampilan, sikap dan nilai).  
c. Kelebihan dan Kelemahan Metode Gallery Walk  

Menurut Ismail (Ghufron, 2011), kelebihan yang didapatkan pada pembelajaran 

dengan menggunakan metode gallery walk yaitu: (1) siswa terbiasa membangun kerja 

sama memecahkan masalah dalam belajar; (2) terjadi sinergi saling menguatkan 

pemahaman terhadap tujuan pembelajaran; (3) membiasakan siswa bersikap 

menghargai dan mengapresiasi kemampuan pemaham konsep matematis kawannya; (4) 

mengaktifkan fisik dan mental pesera didik selama proses belajar; dan (5) membiasakan 

siswa memberi dan menerima kritik. Sedangkan kelemahan metode gallery walk yaitu: 
 

(1) bila anggota terlalu banyak akan terjadi sebagian siswa menggantungkan kerja 

kawannya; (2) guru perlu ekstra cermat dalam memantau dan menilai keaktifan individu 

dan kolektif; dan (3) pengaturan setting kelas yang lebih rumit. 
 

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan diatas maka yang dimaksud 

metode gallery walk dalam penelitian ini yaitu metode gallery walk (galeri belajar) yang 

melibatkan siswa untuk turut berperan aktif dalam proses pembelajaran, dimana mampu 

mengakibatkan daya emosional siswa untuk dapat menemukan pengetahuan baru, dan 

memberikan kesempatan pada siswa untuk berkarya atau membuat karya sesuai 
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pemahaman terhadap suatu permasalahan yang didiskusikan. Proses pembelajaran 

metode gallery walk dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: (a) 

pembentukan kelompok; (b) pembagian bahan ajar dan kertas plano/flip chart (c) 

menentukan topik/tema pembelajaran; (d) diskusi kelompok; (e) hasil kerja kelompok 

ditempel di dinding; (f) masing-masing kelompok berputar mengamati hasil kerja 

kelompok lain; dan (g) klarifikasi dan penyimpulan. Maka diharapkan penerapan 

metode gallery walk ini dapat memaksimalkan pemahaman konsep matematis siswa. 
 

2. Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis 
 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdiknas, 2008, p.998), paham 

diartikan mengerti benar, dan pemahaman diartikan proses perbuatan memahami atau 

memahamkan. Sedangkan pemahaman siswa adalah proses, perbuatan, cara memahami 

sesuatu. Kemampuan pemahaman konsep merupakan kemampuan yang sangat 

mendasar yang harus dimiliki siswa dalam proses pembelajaran. Pemahaman konsep 

yang terdapat dalam matematika sangat diperlukan untuk memahami masalah 

matematika. Konsep-konsep dasar pada matematika harus benar-benar dikuasai, 

sebelum mempelajari matematika lebih lanjut. Dengan memahami konsep terlebih 

dahulu, siswa akan lebih mudah menerima materi selanjutnya. Untuk itu diperlukan alat 

ukur (indikator) kemampuan pemahaman konsep matematis, hal tersebut sangat penting 

dan disajikan pedoman pengukuran yang tepat, indikator yang tepat dan sesuai yaitu 

indikator dari berbagai sumber yang jelas, adapun indikator pemahaman konsep dalam 

penelitian ini yaitu menurut Depdiknas: (1) Menyatakan ulang sebuah; (2) 

Mengklasifikasikan objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsepnya; (3) 

Memberikan contoh dan non contoh dari konsep; (4) Menyajikan konsep dalam 

berbagai bentuk representasi matematis; (5) Mengembangkan syarat perlu atau cukup 

suatu konsep; (6) Menggunakan, memanfaatkan dan memilih prosedur atau operasi 

tertentu; dan (7) Mengaplikasikan konsep atau algoritma pada pemecahan masalah. 
 

Meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis dapat dilakukan 

dengan menerapkan metode pembelajaran yang tepat. Menurut Zulkardi (Ruswana, 

2017) banyak faktor yang menyebabkan rendahnya pemahaman matematis siswa, salah 

satu faktornya yaitu faktor yang berkaitan dengan pembelajaran di sekolah, misalnya 

metode mengajar matematika yang masih berpusat pada guru, sementara siswa 

cenderung pasif. 
 

Salah satu metode pembelajaran yang dapat diterapakan untuk meningkatkan 

kemampuan pemahaman konsep matematis siswa adalah metode gallery walk. Metode 

gallery walk merupakan metode pembelajaran yang senantiasa mengajak siswa untuk 

turut belajar aktif dalam proses pembelajaran, siswa dapat menemukan pengetahuan 

baru, karena peran guru disini hanya sebagai fasilitator yang mengkoordinasikan 

kegiatan belajar mengajar dan membantu siswa yang mengalami kesulitan. 
 

Seperti yang diungkapkan oleh (Andhirah et al, 2019) dalam jurnalnya 

menjelaskan bahwa “Pemahaman konsep matematis dan self confidence siswa yang 

menggunakan strategi peer leasson dengan metode gallery walk lebih baik dari pada 

siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional”. Hal tersebut terlihat pada 
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pemahaman konsep matematis kelas yang diberi perlakuan dengan menggunakan 

strategi peer leason dengan metode gallery walk siswa mampu menyatakan ulang 

konsep balok dengan benar, mampu mengelompokkan objek-objek balok, mampu 

menyelesaikan permasalahan pada soal secara urut dan runtut, mampu 

merepresentasikan ke dalam bentuk gambar dan model matematika, mampu mengaitkan 

peristiwa sehari-hari tentang balok dengan materi perbandingan dengan benar. 
 

KESIMPULAN 
 

Metode gallery walk atau galeri belajar adalah suatu metode belajar kooperatif 

yang melibatkan siswa untuk turut berperan aktif dalam proses pembelajaran, dimana 

mampu mengakibatkan daya emosional siswa untuk dapat menemukan pengetahuan 

baru, dan memberikan kesempatan pada siswa untuk berkarya atau membuat karya 

sesuai pemahaman terhadap suatu permasalahan yang didiskusikan. Melalui proses dan 

langkah-langkah yang jelas pada metode gallery walk dapat meningkatkan kemampuan 

pemahaman konsep matematis. 
 

REKOMENDASI  
Berdasarkan hasil kajian, beberapa rekomendasi diantaranya sebagai berikut: 

 

1. Bagi siswa dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematika 

melalui proses penemuan konsep lain, karena metode gallery walk berguna sebagai 

motivasi untuk membangkitkan gairah dalam belajar matematika, sehingga siswa 

benar-benar memahami konsep matematika dengan baik dan benar. 
 

2. Metode gallery walk sangat bagus dijadikan sebagai alternatif metode pembelajaran 

yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran matematika di sekolah, karena 

metode gallery walk ini dapat melibatkan siswa secara aktif dalam mengasah 

kemampuan pemahaman konsep matematis siswa melalui proses penemuan 

pengetahuan baru yang yang mereka peroleh dalam diskusi. 
 

3. Bagi peneliti selanjutnya yang akan menerapkan metode gallery walk sebaiknya 

bisa mengalokasikan waktu dengan baik, agar setiap tahapan pada metode gallery 

walk bisa terlaksana dengan baik. 
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Abstract  
Mathematics learning is very dominant by relying on the ability to think. One of the 

ability of thinking in learning mathematics is the ability to think critically, the ability 

to think logically and the ability to think mathematically creative students in forming 

quality students. It is very necessary to foster students' thinking abilities in order to 

be able to overcome problems in learning mathematics. Therefore, the ability to 

think critically is very important in learning mathematics so that students can filter 

information that is feasible or not in meeting a need, can solve problems in learning 

mathematics or problems in everyday life. 
 

Keyword: Math, mathematical learning, mathematical critical thinking 

 

Abstrak  
Pembelajaran matematika sangat dominan dengan mengandalkan kemampuan daya 

pikir. Salah satu kemampuan daya pikir dalam pembelajaran matematika adalah 

kemampuan berpikir kritis, kemampuan berpikir logis dan kemampuan berpikir 

kreatif matematis siswa dalam membentuk siswa yang berkualitas. Sangat perlu 

pembinaan kemampuan berpikir siswa agar mampu mengatasi permasalahan-

permasalahan dalam pembelajaran matematika. Maka dari itu, kemampuan berpikir 

kritis sangat penting dalam pembelajaran matematika agar siswa dapat menyaring 

informasi yang layak atau tidak dalam memenuhi suatu kebutuhan, dapat 

menyelesaikan permasalahan pada pembelajaran matematika maupuan 

permasalahan pada kehidupan sehari-hari. 
 

Kata kunci: Matematika, pembelajaran matematika, berpikir kritis matematis 

 

PENDAHULUAN 
 

Salah satu kemampuan matematika yaitu kemampuan berpikir, baik berpikir 

kritis maupun berpikir kreatif merupakan kemampuan yang perlu dimiliki siswa agar 

dapat memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. 

Oleh karena itu, pengembangan kemampuan berpikir, baik berpikir kritis maupun 

berpikir kreatif adalah suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan dan perlu 

dilatihkan pada siswa mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan 

menengah. 
 

Tujuan dari diajarkan matematika adalah agar siswa mampu berpikir logis, kritis 

dan sistematis dalam membentuk siswa yang berkualitas. Khususnya berpikir kritis, 

sangat perlu agar siswa dapat menyaring informasi yang layak atau tidak dalam 

memenuhi suatu kebutuhan. Pembelajaran matematika sangat dominan dengan 

mengandalkan kemampuan daya pikir. Sangat perlu pembinaan kemampuan berpikir 

siswa agar mampu mengatasi permasalahan-permasalahan dalam pembelajaran 

matematika. 
 

Menurut NCTM (1981) disebutkan bahwa terdapat lima 
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kemampuan dasar matematika yang merupakan standar proses yakni pemecahan 

masalah (problem solving), penalaran dan bukti (reasoning and proof), komunikasi 

(communication), koneksi (connections) dan representasi (representation). Dengan 

berdasarkan pada lima standar kemampuan NCTM tersebut, maka dalam tujuan 

pembelajaran matematika menurut Badan Standar Nasional. 
 

Kemampuan matematis yang penting dimiliki siswa di antaranya adalah 

kemampuan berpikir. Soemanto (2017) mendefinisikan bahwa berpikir mempunyai arti 

yaitu meletakkan hubungan antarbagian pengetahuan yang diperoleh manusia. Adapun 

yang dimaksud pengetahuan di sini meliputi segala konsep, gagasan, dan definisi yang 

telah dimiliki atau didapatkan manusia. Berpikir berarti proses yang dinamis yang 

melewati tiga langkah berpikir yaitu, pembentukan pengertian, pembentukan pendapat 

dan pembentukan keputusan. 
 

Berpikir kritis perlu adanya usaha, rasa peduli tentang keakurasian, kemauan, 

dan sikap pantang menyerah saat menghadapi tugas yang sulit. Demikian pula, dari 

orang yang berpikir kritis ini membutuhkan suatu sikap keterbukaan terhadap ide-ide 

baru. Memang ini bukanlah sesuatu yang mudah, namun harus dan tetap dilaksanakan 

dalam upaya mengembangkan kemampuan berpikir (Fisher, 2010). Dalam 

perkembangan berpikir siswa, kemampuan berpikir kritis telah menjadi hal yang sangat 

diperhatikan. Pada era globalisasi semua informasi dengan sangat mudah diakses oleh 

setiap orang termasuk para siswa. Sehingga menuntut siswa untuk mampu berpikir 

secara kritis dalam menyaring informasi-informasi tersebut. 
 

Namun pada kenyataannya, kemampuan berpikir kritis siswa- siswi Indonesia 

masih terbilang rendah. Hal itu diketahui berdasarkan hasil Programme for 

International Student Assessment (PISA, 2016) , skor literasi Indonesia adalah 382 

dengan peringkat 64 dari 65 negara. Soal yang diberikan terdiri atas 6 level (level 1 

terendah dan level 6 tertinggi). Siswa di Indonesia hanya mampu menjawab pada level 

1 dan level 2. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan siswa yang mengacu pada 

kemampuan berpikir kritis dalam menjawab soal yang masih sangat rendah. 
 

Proses belajar mengajar umumnya kurang menstimulasi pada pencapaian 

kemampuan berpikir kritis. Sedikitnya ada dua faktor penyebab berpikir kritis kurang 

berkembang selama pendidikan. Pertama, kurikulum yang umumnya disusun dengan 

target materi yang banyak sehingga guru lebih terfokus pada penyelesaian materi 

dibandingkan dengan mengembangkan kemampuan berpikir siswa. Artinya, ketuntasan 

materi lebih diutamakan dibanding pemahaman siswa terhadap konsep-konsep 

matematika. Kedua, kegiatan pembelajaran di kelas yang selama ini dilaksanakan oleh 

guru hanya merupakan penyampaian informasi atau pengetahuan (metode ceramah), 

dimana guru lebih aktif dalam penyampaian materi, sedangkan siswa pasif hanya 

mendengarkan dan menyalin. Guru sesekali bertanya dan sesekali siswa menjawab. 

Kemudian guru memberi contoh soal, dilanjutkan dengan memberi soal latihan yang 

sifatnya rutin dan kurang melatih daya kritis; akhirnya guru memberikan penilaian. 
 

Berdasarkan permasalahan tersebut, kemampuan berpikir kritis sangat penting 

dan perlu pembinaan kepada siswa terhadap kemampuan berpikir siswa agar mampu 

 

ISBN 978-623-95169-0-1 169 



 

mengatasi permasalahan-permasalahan dalam pembelajaran matematika. Di samping itu 

kemampuan berpikir kritis sangat diperlukan dalam pembelajaran matematika agar 

siswa dapat menyaring informasi yang layak atau tidak dalam memenuhi suatu 

kebutuhan, dapat menyelesaikan permasalahan pada pembelajaran matematika maupuan 

permasalahan pada kehidupan sehari-hari. Menurut Wahidin (2017) ada beberapa 

keuntungan yang didapatkan dari pembelajaran yang menekankan pada proses 

keterampilan berpikir kritis, yaitu: (1) belajar lebih ekonomis, yaitu bahwa apa yang 

diperoleh dan pengajarannya akan tahan lama dalam pikiran siswa; (2) lebih menjurus 

dan menambah semangat belajar dan antusiasme dalam proses pembelajaran baik pada 

guru maupun pada siswa; (3) diharapkan siswa mampu memiliki sikap ilmiah; dan (4) 

siswa mempunyai kemampuan menyelesaikan masalah baik pada saat proses belajar di 

kelas maupun dalam menghadapi permasalahan nyata yang akan dialami 

dikehidupannya. 
 

METODE PENELITIAN 
 

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research) yang 

sering juga disebut dengan penelitian literatur. Penelitian kepustakaan merupakan 

metode dalam pencarian, mengumpulkan dan menganalisis sumber data untuk diolah 

dan disajikan dalam bentuk jurnal yang terkait untuk memperoleh gagasan mengenai 

kemampuan berpikir kritis matematis siswa pada pembelajaran matematika. Analisis 

data deskriptif melalui literatur-literatur yang ada pada jurnal. Dan metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan deskriptif. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Berdasarkan analisis dari beberapa jurnal yang terkait dengan kemampuan 

berpikir kritis matematis siswa pada pembelajaran matematika bahwa kemampuan 

berpikir kritis matematis siswa diperlukan dalam pembelajaran matematika agar siswa 

dapat menyaring informasi yang layak atau tidak dalam memenuhi suatu kebutuhan, 

dapat menyelesaikan permasalahan pada pembelajaran matematika maupuan 

permasalahan pada kehidupan sehari-hari. 
 

Sebagai upaya memudahkan siswa agar kemampuan berpikir kritis matematis 

berkembang, yakni dengan suatu pembelajaran di mana pembelajaran tersebut harus 

berasal dari pembelajaran yang menjadikan siswa aktif sehingga siswa leluasa untuk 

berpikir dan mempertanyakan kembali apa yang mereka terima dari gurunya. Hal ini 

dikemukakan Ibrahim ( 2013) bahwa upaya untuk membawa siswa ke arah 

pembelajaran yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif harus 

berangkat dari pembelajaran yang membuat siswa aktif. 
 

Proses berpikir akan terjadi dalam diri siswa apabila guru memberikan peluang 

kepada siswa untuk menggunakan kemampuan berpikirnya dengan cara mengajukan 

pertanyaan kepada siswa yang bertujuan untuk mampu merangsang kemampuan 

berpikir siswa. Kemampuan siswa dapat ditingkatkan salah satunya dengan guru 

memberikan pertanyaan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan 

meningkatkan kemampuan berpikir. Salah satu aspek guru yang menunjang 
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meningkatkan kemampuan berpikir siswa dengan memberikan pertanyaan selama 

proses pembelajaran. Hal ini sesuai pendapat Carin (2017) yaitu kemampuan guru 

mengajukan pertanyaan dapat merangsang kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa”. 
 

Hal di atas menunjukkan pentingnya kemampuan berpikir kritis matematis 

siswa, sehingga pada pembelajaran matematika guru harus memberikan peluang kepada 

siswa untuk mengembangkan dan merangsang kemampuan berpikir kritis dengan 

memberikan pertanyaan atau soal kepada siswa. Pada kondisi ini, guru juga harus 

berperan aktif dan kreatif dalam menciptakan suasana belajar yang menyenangkan agar 

siswa dapat ikut berperan aktif dan senang dalam kegiatan pembelajaran. 
 

Sebenarnya kemampuan berpikir seorang siswa dapat dilatih sejak usia dini 

sesuai dengan pendapat Nasution (2017) kemampuan berpikir adalah sekumpulan 

keterampilan yang kompleks yang dapat dilatih sejak usia dini. Tetapi banyak faktor 

yang mempengaruhi tingkat kemampuan berpikir siswa. Kemampuan berpikir seorang 

siswa dapat ditingkatkan, salah satunya dengan memberikan pertanyaan yang bertujuan 

untuk memperoleh pengetahuan serta dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa. 
 

Berpikir kritis akan memicu suatu proses terstruktur yang memungkinkan 

peserta didik untuk merumuskan dan mengevaluasi keyakinan dan pendapat mereka 

sendiri. Proses terstruktur ini adalah proses terorganisasi yang memungkinkan peserta 

didik mengevaluasi bukti, asusmsi, logika, dan bahasa yang mendasari pernyataan orang 

lain. Sehingga akan mencapai pemahaman yang mendalam. Pemahaman menjadikan 

kita mengerti maksud dibalik ide yang mengarahkan hidup kita setiap hari. Pemahaman 

mengungkapkan makna dibalik suatu kejadian. 
 

KESIMPULAN 
 

1. Kemampuan berpikir adalah salah satu kemampuan yang penting untuk dimiliki 

siswa agar dapat memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi dalam kehidupan 

sehari-hari.  
2. Kemampuan matematis yang penting dimiliki siswa diantaranya adalah 

kemampuan berpikir.  
3. Proses berpikir akan terjadi dalam diri siswa apabila guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk menggunakan kemampuan berpikirnya dengan cara 

mengajukan pertanyaan kepada siswa yang bertujuan untuk mampu merangsang 

kemampuan berpikir siswa. 
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Abstract  
Low understanding of student geometry concerns the spatial ability of students. 

Viewed from the mathematical context, especially geometry it turns out that spatial 

ability is very important to be improved. One method that is expected to improve 

students' mathematical spatial abilities is by using Think-Pair-Share learning 

models. Cooperative learning Think Pair Share type is a learning model where 

students think, work in pairs and alternately mind and verbally explain the parts of 

the material being studied. 
 

Keyword : Think-Pair-Share 

 

Abstrak  
Rendahnya pemahaman geometri siswa menyangkut pada kemampuan spasial 

siswa. Dilihat dari konteks matematika khusunya geometri ternyata kemampuan 

spasial sangat penting untuk ditingkatkan. Salah satu cara yang diharapkan dapat 

meningkatkan kemampuan spasial matematis para siswa dengan menggunakan 

model pembelajaran Think-Pair-Share. Pembelajaran kooperatif tipe Think Pair 

Share merupakan model belajar dimana siswa berpikir , bekerja berpasangan dan 

bergantian secara pikiran dan lisan menjelaskan bagian-bagian dari materi yang 

dipelajari. 
 

Kata kunci: Kemampuan Spasial Matematis, Think-Pair-Share, Geogebra 

 

PENDAHULUAN 
 

Pada pembelajaran matematika, salah satu pelajaran yang penting untuk 

dipelajari adalah geometri. Berdasarkan hasil wawancara para siswa di salah satu 

sekolah di wilayah Ciamis merasa kesulitan mempelajari materi geometri. Masalah 

yang sering muncul pada materi geometri adalah siswa sulit mengilustrasikan benda 

yang diamati, perubahan atau perpindahan posisi suatu benda baik tiga demensi ke dua 

dimensi ataupun sebaliknya, mengidentifikasi dan mengklarifikasi gambar geometri, 

membayangkan bentuk dan posisi objek yang dipandang dari sudut pandang yang 

berbeda, mengkonstruksi dan menggambar model bangun ruang dan menginvestigasi 

suatu objek geometri. Siswa juga merasa kurang tertarik dengan materi yang diberikan 

dan merasa bosan dengan menyelesaikan soal matematika. 
 

Rendahnya pemahaman geometri siswa menyangkut pada kemampuan spasial 

siswa. Sedangkan menurut Guay & McDaniel (Febriana 2015) kemampuan spasial 

mempunyai hubungan positif dengan matematika pada anak usia sekolah. Ini berarti 

kemampuan spesial harus di terapkan pada saat usia sekolah. National Academy of 

Science (Imamuddin 2017) menyatakan bahwa setiap siswa harus mengembangkan 

kemampuan dan penginderaan spasialnya yang sangat berguna dalam memahami relasi 
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dan sifat-sifat dalam geometri untuk memecahkan masalah matematika. Dilihat dari 

konteks matematika khusunya geometri ternyata kemampuan spasial sangat penting 

untuk ditingkatkan. Hal ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh National of 

Science (Saputra 2018) yang mengemukakan bahwa setiap siswa harus berusaha 

mengembangkan kemampuan dan penginderaan spasialnya yang sangat berguna dalam 

memahami relasi dan sifat-sifat dalam geometri untuk memecahkan masalah 

matematika dan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini diperkuat dengan 

persepsi dari suatu objek atau gambar yang dapat dipengaruhi secara ekstrim oleh 

orientasi objek tersebut, sehingga dapat mengenali suatu objek atau gambar dengan 

tepat diperlukan kemampuan spasial. 
 

Selama ini proses pembelajaran yang dilakukan selama duduk di bangku sekolah 

dasar dilakukan dengan cara konvensional dimana siswa memperoleh pengetahuan 

matematika dengan terpaku pada penyelesaian soal secara mekanis bukan pada 

pemahaman konsep materi yang diajarkan sehingga siswa kurang dilibatkan. 

Kemampuan setiap siswa berbeda-beda dan memiliki tingkat pemahaman yang berbeda-

beda, guru harus bisa menggali dan mengeksplor kemampuan dan pemahaman siswa. 
 

Salah satu alternatif dalam menyelesaikan masalah matematika dalam 

kemampuan spasial matematika para siswa dengan model pembelajaran Think-Pair-

Share agar para siswa bisa lebih memahami materi geometri yang diajarkan. Karena 

pola pembelajaran bedasarkan kurikulum 2013 yaitu pembelajaran berpusat pada siswa 

dan guru sebagai pengarah, pembimbing, dan fasilitator bagi siswa. Siswa yang tadinya 

hanya menerima pembelajaran secara pasif akhirnya siswa menjadi aktif dalam 

pembelajaran. Maka didiperlukanlah salah satu model pembelajaran yang diduga dapat 

meningkatkan kemampuan spasial matematis yaitu model pemlajaran kooperatif tipe 

Think Pair Share, karena dengan melibatkan siswa secara aktif dalam proses 

pembelajaran sehingga dapat merubah suasana belajar yang menjenuhkan menjadi 

semakin menarik. Pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share merupakan model 

belajar dimana siswa bekerja berpasangan dan bergantian secara pikiran dan lisan 

menjelaskan bagian-bagian dari materi yang dipelajari. 
 

KAJIAN LITERATUR  

1. Kemampuan Spasial Matematis  
Menurut Lohman (Azustitani 2017) menyatakan bahwa kemampuan spasial 

dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menghasilkan, menyimpan, mengambil, 

dan mengubah gambar visual yang terstruktur. Tarte (Azustitani 2017) menyatakan 

bahwa kemampuan spasial adalah kemampuan mental yang bersangkutan dengan 

pemahaman, memanipulasi, reorganisasi atau menafsirkan hubungan visual. Sedangkan 

menurut Maier (Siswanto 2017) mengemukakan bahwa kemampuan spasial adalah 

kecakapan yang dimiliki oleh manusia yang relevan dengan tingkat tinggi di kehidupan 

kita. Jadi dapat disimpulkan bahwa kemampuan spasial adalah kemampuan untuk 

membayangkan secara tepat dan akurat suatu benda, mengetahui hubungan benda-

benda tersebut dan mampu memanipulasi di dalam pemikirannya 
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Maier (Siswanto 2017) mengungkapkan bahwa kemampuan spasial terdiri dari 

lima indikator, yaitu: 
 

1. Spatial Perception yaitu kemampuan yang membutuhkan letak benda yang sedang 

diamati secara horizontal ataupun vertikal.  
2. Visualization adalah kemampuan untuk menunjukan aturan perubahan atau 

perpindahan penyusun suatu bangun baik tiga dimensi ke dua dimensi ataupun 

sebaliknya.  
3. Mental Rotation adalah kemampuan untuk memutar benda dua dimensi dan tiga 

dimensi secara tepat dan akurat.  
4. Spatial Relation yaitu kemampuan memahami susunan dari suatu obyek dan 

bagiannya serta hubungannya satu sama lain.  
5. Spatial Orientation adalah kemampuan untuk mengamati suatu benda dari berbagai 

keadaan. 
 

2. Model Pembelajaran Think-Pair-Share  
Metode pembelajaran kooperatif tipe TPS dikembangkan oleh Frank Lyman dan 

kawan-kawan dari Universitas Maryland yang mampu mengubah asumsi bahwa metode 

resitasi (penugasan) dan diskusi perlu diselenggarakan dalam setting kelompok kelas 

secara keseluruhan. Isjoni (Amalea 2015) berpendapat teknik ini memberi siswa 

kesempatan untuk bekerja sendiri serta bekerja sama dengan orang lain. Metode 

pembelajaran kooperatif yang memiliki prosedur ditetapkan secara eksplisit 

memberikan waktu lebih banyak kepada peserta didik untuk memikirkan secara 

mendalam tentang apa yang telah dijelaskan atau dialami (berpikir, menjawab, dan 

membantu satu sama lain). Pengajaran menginginkan peserta didik memikirkan secara 

mendalam tentang apa yang telah dialami. 
 

Sejalan dengan hal tersebut Mulyono (2015) mengemukan bahwa model 

pembelajaran Think Pair Share (TPS) merupakan model pembelajaran yang tergolong 

kedalam tipe koperatif dengan cara pendidik menyajikan materi klasikal, dan 

memberikan persoalan kepada siswa lalu peserta didik bekerja kelompok dengan cara 

berpasangan sebangku-sebangku (think-pairs), setelah selesai siswa diminta untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya (share). 
 

Sedangkan menurut Trianto (Saputri 2017) Strategi Pembelajaran Kooperatif 

Tipe (Think Pair Share) atau berpikir berpasangan adalah “merupakan jenis 

pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk memengaruhi pola interaksi siswa. 

Dalam pembelajaran (Think Pair Share) guru menciptakan interaksi yang dapat 

mendorong rasa ingin tahu, ingin mencoba, bersifat mandiri dan ingin maju. Guru 

memberi informasi yang mendasar atau melengkapi penyajian singkat saja, sebagai 

dasar pinjakan bagi anak didik dalam mencari dan menemukan sendiri informasi 

lainnya. 
 

Menurut Lestari & Yudha (2015) model pembelajaran Think Pair Share 

merupakan salah satu pembelajaran yang merangsang aktivitas siswa secara 

berpasangan dengan teman satu bangkunya dan berbagi pengetahuan yang dimilikinya 

kepada siswa lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahawa model pembelajran (Think Pair 
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Share) TPS merupakan suatu strategi belajar mengajar yang menekankan pada sikap 

berpikir secara mandiri (think), berdiskusi bersama pasangan (pair), dan berbagi pada 

teman lainnya (share). 
 

Adapun tahapan pembelajaran Think Pair Share, yaitu: 
 

1. Thingking 
 

Guru mengajukan suatu permasalahan yang merangsang kemampuan berpikir 

siswa. Siswa memikirkan jawaban dari permasalahan yang diajukan secara mandiri. 
 

2. Pairing 
 

Guru mengarahkan siswa untuk berpasangan dan mendiskusikan apa yang telah 

dipikirkan. 
 

3. Sharing 
 

Siswa berbagi pengetahuan yang diperoleh hasil diskusi kepada teman 

sekelasnnya. 
 

Adapun aspek-aspek indikator strategi model pembelajaran Think Pair Share, 
 

yaitu: 
 

1. Berpikir (Thinking)  
2. Berpasanngan (Pairing)  
3. Berbagi (Sharing). 

 

Sejalan dengan hal tersebut Miftahul Huda (dalam Aulia 2016) menyampaikan 

manfaat dari model pembelajaran (Think Pair Share) TPS adalah: 
 

1. Memungkinkan siswa untuk bekerja sendiri dan bekerja sama dengan orang lain,  
2. Mengoptimalkan partisipasi siswa,  
3. Memberi kesempatan pada siswa untuk menunjukkan partisipasi mereka kepada 

orang lain. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Banyaknya model pembelajaran seharusnya dapat digunakan oleh para pendidik 

dalam proses pembelajaran. Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan 

dalam proses pembelajaran matematika adalah model pembelajaran Think Pair Share. 

Model pembelajaran Think Pair Share ini akan memberikan kemudahan bagi para 

pendidik dikarenakan siswa tidak hanya terpaku belajar pada pendidik, tetapi dengan 

siswa lainnya. 
 

Model pembelajaran Think Pair Share ini memberikan peluang kepada peserta 

didik untuk bekerjasama saling bertanggung satu sama lain atas tugas dengan 

pasangannya. Dengan semikian siswa akan bekerjasama dan kolaborasi unruk saling 

berinteraksi dengan pasangannya. 
 

Mulyono (2017) didalam bukunya menyatakan bahwa beberapa ahli 

berpendapat model pembelajran kooperatif unggul dalam membantu peserta didik 

memahami konsep-konsep yang sulit, yang didalamnya termasuk model pembelajaran 

Think Pair Share. Dengan demikian penggunaan model pembelajaran Think Pair Share 

akan mempermudah siswa untuk memahami Spatial Perception, Visualization, Mental 

Rotation, Spatial Relation, Spatial Orientation indikator yang ada dalam kemampuan 
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spasial matematis. Karena penggunaan model pembelajaran Think Pair Share 

memberikan peningkatan kinerja pada siswa dalam menyelesaiakn tugas-tugasnya. 
 

KESIMPULAN 
 

Penggunaan model pembelajaran Think Pair Share menjadikan siswa lebih aktif 

dalam proses pembelajaran. Dengan melibatkan melibatkan siswa secara aktif dalam 

proses pembelajaran dapat merubah suasana belajar yang menjenuhkan menjadi 

semakin menarik. Susana belajar yang menarik akan membatu siswa lebih fokus 

kedalam materi yang sedang dibahas. 
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Abstract  
Mathematical learning is so that students use reasoning on patterns and traits, do 

mathematical manipulation in making generalizations, compiling evidence, or 

explaining mathematical ideas and statements. Adaptive reasoning has a broader 

scope than reasoning in general which only includes inductive and deductive 

reasoning, because in the process adaptive reasoning also involves intuitive 

reasoning. Adaptive reasoning not only emphasizes students to solve a problem but, 

students are required to think logically that is reasonable and use their reasoning 

correctly. It is based on facts that are known beforehand, and really considers that 

the completion procedure is indeed in accordance with applicable rules. 
 

Keywords: Reasoning, adaptive reasoning, mathematics learning. 

 

Abstrak  
Salah satu tujuan pembelajaran matematika adalah agar siswa mampu menggunakan 

penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat 

generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan 

matematika. Penalaran adaptif mempunyai cakupan yang lebih luas dibandingkan 

penalaran pada umumnya yang hanya mencakup penalaran induktif dan deduktif 

saja, karena dalam prosesnya penalaran adaptif juga melibatkan penalaran intuisi. 

Penalaran adaptif tidak hanya menekankan siswa untuk menyelesaikan suatu 

permasalahan tetapi, siswa dituntut untuk berpikir secara logis yaitu masuk akal dan 

menggunakan penalarannya secara benar. Hal tersebut berdasarkan fakta yang 

diketahui sebelumnya, dan benar-benar mempertimbangkan bahwa prosedur 

penyelesaiannya memang sesuai dengan kaidah yang berlaku. 
 

Kata kunci: Penalaran, penalaran adaptif, pembelajaran matematika. 

 

PENDAHULUAN 
 

Pelajaran matematika dinilai sebagai salah satu mata pelajaran yang berperan 

penting, dengan belajar matematika dapat menjadikan siswa berpikir secara logis, kritis, 

rasional, sistematis, serta dapat melatih siswa untuk menyelesaikan masalah, sehingga 

mampu mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa, karena itu matematika 

diajarkan mulai dari jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) hingga jenjang perguruan 

tinggi. 
 

Dalam proses pembelajaran diperlukan kemandirian dari siswa untuk mampu 

mengembangkan dan merumuskan ide-ide matematikanya. National Council of 

Teachers of Mathematics (NCTM) dalam (Putra & Sari, 2016) menetapkan lima standar 

kemampuan matematis yang harus dimiliki oleh siswa, yaitu pemecahan masalah, 

komunikasi, koneksi, penalaran dan kemampuan representasi. Kilpatrick, Swafford dan 

Findell dalam (Putra & Sari, 2016) menyatakan bahwa membutuhkan lima kemampuan 
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matematis yang perlu dikembangkan yaitu pemahaman konseptual, kelancaran 

prosedur, kompetensi strategis, penalaran adaptif, dan disposisi produktif. 
 

Untuk mencapai penalaran adaptif matematis siswa bukanlah suatu hal yang 

mudah. Karena penalaran adaptif matematis dilakukan secara individual. Setiap siswa 

memiliki kemampuan penalaran adaptif yang berbeda-beda. Namun penalaran adaptif 

matematis perlu diupayakan demi keberhasilan peserta didik dalam belajar. Salah satu 

cara untuk meningkatkan penalaran adaptif matematis siswa yaitu guru dituntut untuk 

profesional dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran. Oleh karena 

itu, guru harus mampu menggunakan metode, teori atau pendekatan yang dapat 

menjadikan siswa sebagai subjek bukan objek dalam kegiatan pembelajaran. 

 

KAJIAN DAN HASIL PEMBAHASAN 
 

Belajar matematika merupakan suatu proses yang terkait dengan ide-ide, 

gagasan, aturan maupun hubungan yang diatur secara logis sehingga dalam 

pembelajaran matematika harus mencapai penalaran, karena dalam mempelajari 

matematika membutuhkan penalaran untuk menuangkan ide atau gagasannya dalam 

menyelesaikan persoalan-persoalan dalam matematika dengan benar. Putra & Sari 

(2016) menyatakan bahwa kemampuan penalaran siswa dalam memahami pelajaran 

matematika masih sangat rendah. Dalam proses pembelajaran masih menggunakan 

pembelajaran biasa, guru mendominasi dalam kegiatan belajar mengajar. Pada saat 

proses pembelajaran berlangsung hanya beberapa siswa saja yang aktif untuk bertanya 

dan menjawab soal yang diberikan guru, sedangkan siswa yang kurang aktif cenderung 

hanya mendengarkan dan mencatat yang disampaikan oleh guru sehingga pembelajaran 

hanya berjalan satu arah saja. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran berlangsung 

kemampuan penalaran adaptif siswa masih belum terlihat. 
 

Kilpatrick et al., (Putra & Sari, 2016) menyatakan bahwa penalaran adaptif 

merupakan kapasitas untuk berpikir secara logis, memperkirakan jawaban, memberikan 

penjelasan mengenai konsep dan prosedur jawaban yang digunakan dan menilai 

kebenarannya secara matematika. Kilpatrick dkk juga menyatakan bahwa penalaran 

adaptif bukan hanya mencakup penalaran deduktif saja yang hanya mengambil 

kesimpulan berdasarkan pembuktian formal secara deduktif, tetapi penalaran adaptif 

juga mencakup intuisi dan penalaran induktif dengan pengambilan kesimpulan 

berdasarkan pola analogi, dan metafora. 
 

Dari pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa penalaran adaptif mempunyai 

cakupan yang lebih luas dibandingkan penalaran pada umumnya yang hanya mencakup 

penalaran induktif dan deduktif saja, karena dalam prosesnya penalaran adaptif juga 

melibatkan penalaran intuisi (Suhendra et al, 2016). Penalaran intuitif merupakan 

penalaran yang mendasarkan suatu konklusi pada penampilan atau apakah perasaan 

benar (suatu asumsi) (Aminah, 2015). Penalaran adaptif bukan hanya menekankan 

siswa untuk memecahkan suatu permasalahan saja, tetapi siswa juga dituntut untuk 

berpikir secara logis yaitu masuk akal dan mampu menggunakan penalarannya secara 

benar. Hal tersebut berdasarkan fakta yang telah diketahui sebelumnya, dan benar-benar 
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mempertimbangkan bahwa prosedur penyelesainnya telah sesuai dengan kaidah yang 

berlaku. 
 

Kemampuan penalaran adaptif matematis adalah kemampuan yang sangat 

diharapkan dapat tercapai dalam tujuan pembelajaran matematika, hal ini sesuai dengan 

Kemendikbud (2017:10) menyebutkan bahwa tujuan pendidikan matematika di sekolah 

bertujuan agar peserta didik dapat: (1) Memahami konsep matematika; (2) 

Menggunakan pola sebagai dugaan dalam menyelesaikan masalah dan mampu membuat 

generalisasi berdasarkan fenomena atau data yang ada; (3) Menggunakan penalaran; (4) 

Mengkomunikasikan gagasan; (5) Memiliki sifat menghargai manfaat matematika 

dalam kehidupan; (6) Mempunyai sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai dalam 

matematika dan pembelajarannya; (7) Melakukan kegiatan-kegiatan motoriotoric 

menggunakan pengetahuan matematika; (8) Menggunakan alat peraga sederhana 

maupun hasil teknologi dalam melakukan kegiatan-kegiatan matematika. 
 

Di dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Depdiknas, 2006) yang 

tertuang dalam Standar Isi Mata Pelajaran Matematika semua jenjang pendidikan dasar 

dan menengah disebutkan bahwa tujuan mata pelajaran matematika di sekolah adalah 

agar siswa mampu; (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 menjelaskan keadaan atau 

masalah. 
 

Kilpatrick et al., (Putra & Sari, 2016) menyatakan bahwa siswa mampu 

menunjukan penalaran adaptif mereka saat menemukan tiga kondisi yaitu: (1) 

Mempunyai pengetahuan dasar yang memadai. Dalam hal ini siswa memiliki 

kemampuan prasyarat yang baik sebelum memasuki pengetahuan yang baru untuk 

membantu proses pembelajaran; (2) Tugas yang mampu dipahami atau dimengerti dan 

dapat memotivasi siswa; dan (3) Konteks yang disediakan sudah dikenali dan 

menyenangkan bagi siswa. 

 

KESIMPULAN 
 

Belajar matematika merupakan suatu proses yang terkait dengan ide-ide, 

gagasan, aturan atau hubungan yang diatur secara logis sehingga dalam pembelajaran 

matematika harus mencapai penalaran, karena dalam mempelajari matematika 

membutuhkan penalaran untuk menyatakan ide atau gagasannya dalam menyelesaikan 

persoalan-persoalan dalam matematika dengan benar. 
 

Penalaran adaptif cakupannya lebih luas dibandingkan penalaran pada umumnya 

yang hanya meliputi penalaran induktif dan deduktif saja, karena dalam prosesnya 

penalaran adaptif juga melibatkan penalaran intuisi. Penalaran adaptif bukan hanya 
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menekankan siswa untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, tetapi siswa dituntut 

untuk berpikir secara logis yaitu berpikir yang masuk akal dan mampu menggunakan 

penalarannya dengan benar. 
 

Salah satu cara untuk meningkatkan penalaran adaptif matematis siswa, guru 

dituntut untuk profesional dalam merencanakan dan melaksanakan proses belajar 

mengajar. Oleh karena itu, guru harus mampu menggunakan metode, teori atau 

pendekatan yang menjadikan siswa sebagai subjek bukan objek dalam kegiatan 

pembelajaran. 

 

REKOMENDASI  
Berdasarkan hasil kajian, ada beberapa rekomendasi diantaranya sebagai berikut: 

 

1. Dalam pembelajaran matematika peserta didik harus bisa menggunakan penalaran 

adaptif matematika, sehingga dapat memecahkan persoalan-persoalan dalam 

matematika.  
2. Bagi peneliti lain yang akan meneliti tentang penalaran adaptif matematis 

sebaiknya lebih memperbanyak kajian tentang penalaran adaptif matematis. 
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Abstract  
Learning is the process of interaction between educators and students as well as 

students and students, this is done for the learning process to occur properly. 

Cooperative model type picture and picture is a learning model that prioritize the 

existence of small groups or teams by using picture that are paired or sorted into 

logical and regular sequences. This article will describe the cooperative model type 

picture and picture which is reviewed from various theories and previous research. 

This is to find out the importance of picture and picture models in learning 

mathematics at elementary, junior high and high school levels. 
 

Keywords: cooperative, mathematics, picture and picture 

 

Abstrak  
Pembelajaran adalah proses interaksi antara pendidik dan peserta didik serta antara 

peserta didik dengan peserta didik, hal ini dilakukan untuk terjadinya proses belajar 

dengan baik. Dengan menggunakan Model kooperatif type picture and picture, yaitu 

model belajar yang menekankan dibuatnya kelompok atau tim kecil dengan 

menggunakan gambar yang dijodohkan atau disusun menjadi susunan yang logis 

dan beraturan. Artikel ini akan mendeskripsikan model kooperatif type picture and 

picture yang dilihat dari beberapa teori dan penelitian terdahulu. Hal tersebut guna 

untuk mengetahui pentingnya model picture and picture dalam pembelajaran 

matematika pada jenjang SD, SMP dan SMA. 
 

Kata kunci: Kooperatif, pembelajaran matematika, picture and picture 

 

PENDAHULUAN 
 

Pendidikan berperan penting dalam kehidupan manusia untuk membina 

kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan 

kebudayaan. Manusia adalah mahluk yang perlu dididik dan dapat dididik. 

Sebagaimana yang telah dinyatakan Karl Japers bahwa “to be a man is become a man” 

artinya ada sebagai manusia adalah menjadi manusia (Hasan, 1973). Dengan kata lain 

manusia memerlukan proses nyata melalui pendidikan sebagai upaya memanusiakan 

manusia. Adapun konsep tersebut tidak terlepas dari pendidikan yang harus seimbang 

dengan kebutuhan pendidikan masa lalu, sekarang atau masa depan. Matematika adalah 

salah satu mata pelajaran yang memiliki peranan penting dalam dunia pendidikan. 

Pembelajaran matematika selalu ada dalam setiap jenjang pendidikan diantaranya 

pendidikan dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas 

maupun perkuliahan. Dalam penyajian materi pada matematika, diperlukan adanya 

strategi pembelajaran sebagai upaya agar pembelajaran dapat dipahami. Salah satunya 

adalah strategi model pembelajaran picture and picture, model pembelajaran ini 
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memiliki ciri-ciri yakni inovatif, aktif, kreatif dan menyenangkan. Model pembelajaran 

ini menggunakan media gambar dalam proses pembelajaran. Karena sebuah gambar 

memiliki kemampuan untuk menyampaikan banyak informasi dengan ringkas dan dapat 

lebih mudah diingat daripada penjelasan yang panjang. 
 

Oleh karena itu, pada pembahasan ini yang akan dikembangkan adalah model 

pembelajaran kooperatif type picture and picture mengenai definisi, langkah-langkah, 

prinsip serta kelebihan dan kekurangan. 
 

PEMBAHASAN 
 

Pembelajaran menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

SISDIKNAS, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Menurut beberapa ahli pembelajaran 

adalah kegiatan pendidik secara terprogram dalam desain instruksional, untuk membuat 

peserta didik belajar aktif, yang menekankan pada penyediaan sumber belajar, 

pengertian ini dikemukakan oleh Dimyati dan Mudjiono. Dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran merupakan langkah-langkah yang tersusun untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 
 

Matematika dikenal sebagai suatu ilmu pengetahuan yang abstrak, yang dapat 

dipandang sebagai menstrukturkan pola, berpikir sistematis, kritis, logis, dan konsisten, 

dirasakan sebagai siswa (Masjudin, 2017). Sejalan dengan pendapat tersebut , maka 

disimpulkan bahwa pembelajaran matematika merupakan suatu proses atau kegiatan 

guru dalam mengerjakan matematika kepada peserta didiknya, yang di dalamnya 

terkandung upaya guru untuk menciptakan suasana di dalam kelas dan melayani 

keperluan peserta didik yang bermacam-macam supaya terjalin komunikasi yang 

maksimal antara pendidik dan peserta didik dan peserta didik dengan peserta didik yang 

lainnya dalam belajar matematika. 
 

Pembelajaran kooperatif adalah salah satu pendekatan pembelajaran yang lebih 

menekankan pada penggunaan kelompok kecil guna supaya peserta didik bisa 

bekerjasama untuk mencapai tujuan belajar. Dengan demikian pembelajaran kooperatif 

adalah suatu pembelajaran yang menumbuhkan silih asah, silih asih, silih asuh. Peserta 

didik mempunyai kesempatan untuk memiliki pengalaman dalam proses pembelajaran. 

Pendidik mendorong peserta didik untuk bekerja sama dalam mengisi tugas-tugas 

kelompok, diskusi,debat ataupun adanya diskusi diluar jam pembelajaran. 
 

Tujuan pembelajaran kooperatif adalah sebagai berikut : 
 

1. Meningkatkan hasil belajar akademik  
2. Penerimaan terhadap keragaman  
3. Pengembangan ketrampilan sosial 

 

Model pembelajaran merupakan suatu persiapan atau suatu sistem yang 

digunakan sebagai petunjuk dalam merancang pembelajaran di kelas. Dengan kata lain, 

suatu model pembelajaran dapat ditentukan bukan hanya apa yang harus dilakukan oleh 

guru saat mengajar secara tatap muka di kelas, akan tetapi mencakup perangkat 

pembelajaran temasuk di dalamnya tahapan-tahapan, prinsip-prinsip reaksi guru dan 

siswa serta sistem penunjang yang disyaratkan. Dengan adanya model pembelajaran 
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agar pelaksanaan KBM dapat berjalan dengan baik, mudah dipahami dan menarik 

sesuai dengan urutan yang beraturan. 
 

Model pembelajaran picture and picture adalah salah satu contoh bentuk model 

pembelajaran kooperatif. Model ini sangat cocok untuk pembelajaran Bahasa Inggris, 

Bahasa Indonesia dan Matematika. Model pembelajaran ini bisa digunakan dalam mata 

pelajaran yang lainnya dengan sesuai dengan kreatifitas guru. Model pembelajaran ini 

mulai menyebar di kalangan guru-guru sejak tahun 2002. 
 

Beberapa penjelasan model pembelajaran picture and picture menurut para ahli 

sebagai berikut: 
 

1. Model pembelajaran picture and picture menurut Shoimin, 2014 (Ulfa et al, 2017, 

p.23) merupakan suaru model belajar menggunakan gambar yang dipasangkan atau 

disusun menjadi susunan yang logis. 
 

2. Menurut Hermawan (Prawiyogi & Hakiki, 2018) adalah metode belajar yang 

menggunakan gambar dan dipasangkan atau diurutkan menjadi urutan logis. 

Dengan gambar yang dipasangkan dan diurutkan secara logis dapat menarik 

perhatian siswa untuk menyusun gambar tersebut, dan mengemukakan alasannya 

setelah menyusun gambar tersebut. 
 

3. Picture and picture merupakan teknik mengurutkan gambar. Teknik ini cukup 

menyenangkan untuk digunakan dalam mengulangi materi pembelajaran yang telah 

diberikan sebelumnya atau materi baru yang sedang diajarkan. Menurut Suprijono 
 

(Prawiyogi & Hakiki, 2018) pembelajaran ini memiliki ciri inovatif, aktif, kreatif 

dan menyenangkan. 
 

Model pembelajaran apapun baiknya menekankan peserta didik untuk berperan 

aktif dalam proses pembelajaran. Setiap pembelajaran haus inovatif dimana setiap 

pembelajaran memiliki hal-hal baru yang bisa menarik minat peserta didik. Serta kreatif 

sehingga menimbulkan sesuatu hal yang baru dala pengerjaan soal, sesuai dengan 

teknik yang dikuasai oleh peserta didik selama proses pebelajaran. 
 

Model Pembelajaran ini lebih menekankan pada penggunaan gambar sebagai 

media dalam proses pembelajaran. Sehingga sebelum proses pembelajaran guru sudah 

menyiapkan gambar yang akan ditampilkan baik dalam bentuk kartu, dalam bentuk 

potongan-potongan bongkar pasang (puzzle), dan ataupun penggunaan ICT. 
 

Prinsip-prinsip dasar dalam model pembelajaran kooperatif picture and picture 

diantaranya sebagai berikut: 
 

1. Setiap peserta didik bertanggung jawab atas apa yang telah dikerjakan dalam 

kelompoknya.  
2. Setiap peserta didik harus mengetahui bahwa mereka memiliki tujuan yang sama.  
3. Setiap peserta didik bekerjasama dengan peserta didik lain yang sau kelompok.  
4. Setiap peserta didik akan di evaluasi.  
5. Setiap peserta didik berbagi kepemimpinan dan diperlukan keterampilan dalam 

belajar bersama.  
6. Setiap peserta didik akan mempertanggungjawabkan secara mandiri materi yang di 

diskusikan dikelompoknya. 

 

ISBN 978-623-95169-0-1 184 



 

Adapun langkah-langkah dari pelaksanaan model pembelajaran picture and picture 

(Hamzah dan Muhlisrarini, 2014) adalah sebagai berikut: 
 

1. Guru memberitahukan kompetensi yang ingin dicapai.  
Pada langkah ini guru diharapkan dapat menyampaikan kompetensi dasar mata 

pelajaran yang disampaikan, sehingga siswa dapat mengukur sejauh mana materi 

yang menyampaikan indikator-indikator pencapaian kompetensi dasar sehingga 

peserta didik tahu indikator yang dapat dicapai oleh peserta didik.  
2. Memberikan materi sebagai pembukaan.  

Pada isian materi sebagai pembuka adalah hal yang penting. Disinilah guru 

memberikan momen pembelajaran yang bisa memberikan motivasi dan menarik 

perhatian peserta didik yang belum siap.  
3. Guru menunjukkan atau memperhatikan gambar-gambar aktivitas ini berkaitan 

dengan materi.  
Pada proses pemberian materi, peserta didik dibimbing untuk terlibat aktif pada saat 

pembelajaran dengan memperhatikan setiap gambar yang ditunjukkan guru ataupun 

oleh peserta didik lainnya. 
 

4. Guru memilih siswa secara bergantian memasang atau menyusun gambar-gambar 

menjadi susunan yang logis.  
Pada tahapan ini pendidik harus mampu memberikan memotivasi. Karena ini 

menggunakan sistem tunjuk dimana pendidik memilih peserta didik secara 

bergantian kadang sistem ini kurang efektif dan membuat peserta didik merasa 

dirinya dihukum. Adapun cara efektif lainnnya yakni dengan menggunakan undian 

sehingga timbul rasa pada peserta didik untuk menjalankan tugas yang diberikan. 

Peserta didik diminta untuk menyusun, membuatan atau memodifikasi gambar-

gambar yang sudah tersedia. 
 

5. Guru bertanya kepada peserta didik alasan atau dasar pemikiran gambar yang sudah 

disusun tersebut.  
Setelah itu ajaklah peserta didik untuk mencantumkan rumus, tinggi. Jalan cerita 

atau arahan KD denga indikator yang akan didapat. Lakukan diskusi dengan tertib 

dan terkendali. Ingat ini adalah diskusi bukan berdebat, maka guru harus menjadi 

moderator supaya bisa mengendalikan situasi.  
6. Dari alasan atau urutan gambar tersebut guru mulai memberitahukan konsep atau 

materi dengan kompetensi yang ingin diraih.  
Dalam diskusi dan memperlihatkan gambar, guru memberikan penegasan pada 

kompetensi yang ingin diraih dengan meminta peserta didik untuk mengulangi, 

menuliskan, atau hal lainnya yang memberikan penegasan pada peraihan KD dan 

indikator yang sudah disampaikan.  
7. Kesimpulan dan rangkuman  

Kesimpulan dan rangkuman dilakukan dengan peserta didik. Guru membantu pada 

saat pembuatan kesimpulan.  
Pada  model  pembelajaran  picture  and  picture  ini  terdapat  kelebihan  dan 

 
kekurangan menurut Istarani (2011) adalah sebagai berikut: 
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a. Kelebihan model pembelajaran picture and picture  
1. Materi yang disampaikan lebih terarah karena pada awal mula guru 

memeberikan penjelasan kompetensi yang harus diraih dan pemaparan materi 

secara singkat terlebih dahulu. 
 

2. Siswa lebih mudah menangkap materi pembelajaran karena guru 

memperlihatkan gambar-gambar mengenai materi yang diberikan.  
3. Meningkatkan daya nalar atau daya berpikir peserta ddik karena peserta didik 

diperintah guru untuk memperhatikan gambar yang ada.  
4. Meningkatkan tanggung jawab peserta didik, sebab guru menanyakan alasan 

peserta didik menyusun gambar.  
5. Pembelajaran lebih bermakna, karena peserta didik bisa mengamati secara 

langsung gambar yang berkaitan dengan materi yang telah disiapkan oleh guru.  
b. Kelemahan model pembelajaran picture and picture :  

1. Sulitnya menemukan gambar-gambar yang bagus dan berkualitas serta sesuai 

dengan materi pelajaran.  
2. Sulitnya menemukan gambar-gambar yang sesuai dengan daya nalar atau 

kompetensi yang dimiliki siswa.  
3. Tidak terbiasanya guru dan peseta didik menggunakan gambar sebagai bahan 

utama dalam membahas materi pelajaran.  
4. Tidak tersedianya dana khusus untuk membuat atau mengadakan gambar-

gambar yang diinginkan. 

 

KESIMPULAN 
 

Pembelajaran matematika merupakan suatu proses atau kegiatan guru dalam 

mengerjakan matematika kepada peserta didiknya, yang di dalamnya terkandung upaya 

guru untuk menciptakan suasana di dalam kelas dan melayani keperluan peserta didik 

yang bermacam-macam supaya terjalin interaksi yang optimal antara pendidik dengan 

peserta didik serta peserta didik dengan peserta didik dalam belajar matematika. 
 

Pembelajaran kooperatif adalah suatu pembelajaran yang menumbuhkan silih 

asah, silih asih, silih asuh. Model pembelajaran picture and picture adalah metide 

belajar yang menggunakan gambar dipasangkan atau disusun menjadi susunan yang 

logis dan beraturan. Pembelajaran ini memiliki ciri inovatif, aktif, kreatif dan 

menyenangkan. 
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Abstract  
Problem Based Learning (PBL) is one of the contextual learning models. Problem 

Based Learning (PBL) learning model is a model in which students will be 

presented in real problems in daily life. Students not only memorize and record the 

material presented, but students also become active in thinking, communicate, 

search and process data and make conclusions problem. Orientation is a 

characteristic of Problem Based Learning (PBL) learning models. In the use of 

Problem Based Learning (PBL) learning models can use a variety of media, one of 

them by using mind mapping or concept maps as the medium. the use of this media 

aims to develop the activeness and knowledge of students and make it easier for 

students to remember lots of information. 
 

Keyword : Problem Based Learning (PBL), Mind Mapping, mathematics learning 

 

Abstrak  
Problem Based Learning (PBL) adalah salah satu model pembelajaran konstektual. 

Model Problem Based Learning (PBL) meupakan suatu model pembelajaran dimana 

dalam pembelajarannya siswa akan disajikan dalam permasalahan yang nyata dalam 

kedidupan sehari-hari. Siswa tidak hanya menghafal dan mencatat materi yang 

disampaikan namun, siswa juga menjadi aktif dalam berpikir, berkomunikasi, 

mencari dan mengolah data serta membuat kesimpulan. Orientasi pada masalah 

merupakan ciri dari model pembelajaran Problem Based Learning (PBL). Dalam 

penggunaan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dapat 

menggunakan berbagai media, salah satunya dengan menggunakan mind mapping 

atau peta konsep sebagai medianya. Penggunaan media ini bertujuan agar 

mengembangkan keaktifan dan pengetahuan siswa serta memudahkan siswa dalam 

mengingat banyak informasi. 
 

Kata kunci: Problem Based Learning (PBL), peta konsep, pembelajaran matematika 

 

PENDAHULUAN 
 

Pendidikan pada hakikatnya adalah bentuk pendewasaan diri, dari yang tidak 

tahu menjadi tahu, dari yang tidak paham menjadi paham, dan dapat membedakan yang 

baik dengan yang buruk. Pendidikan diperoleh tidak hanya dari lingkungan sekolah, 

namun diperoleh dari lingkungan keluarga juga masyarakat. Pendidikan sangat berperan 

penting dalam kehidupan manusia. Pendidikan menjadi sarana agar kualitas diri 

manusia lebih baik, terutama dalam hal berbangsa dan bernegara. 
 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “pendidikan adalah suatu 

proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha 

mendewasakan diri manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan”. Pengetahuan 

yang diperoleh secara formal tersebut berakibat pada setiap individu yaitu memiliki pola 
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pikir, perilaku dan akhlak yang sesuai dengan pendidikan yang diperolehnya. 
 

Fungsi dan tujuan pendidikan tercantum dalam UU RI tentang sistem 

pendidikan nasional pasal 3 No. 20 tahun 2003: Pendidikan berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan mengembangkan 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, beriman, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 
 

Uraian fungsi dan tujuan pendidikan nasional dalam UU RI pasal 3 No.20 

menjelaskan bahwa pendidikan sangat penting dalam kehidupan untuk meningkatkan 

potensi diri menjadi lebih baik sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Tujuan pendidikan dapat dicapai dengan pembelajaran yang baik. Menurut 

Dimyati dan Mudjiono (Mulyono, 2015, p, 44), “pembelajaran adalah kegiatan pendidik 

secara terprogram dalam desain instruksional, untuk membuat peserta didik belajar 

aktif, yang menekankan pada penyediaan sumber belajar”. 
 

Pembelajaran pada dasarnya adalah suatu interaksi antara peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar di suatu lingkungan belajar sesuai dengan tujuan yang 

ingin dicapai. Sebagai lembaga formal, interaksi antara peserta didik dan pendidik 

tersebut terjadi selama proses pembelajaran yang terjadi di sekolah. Agar kualitas 

pendidikan dapat dicapai, maka proses pembelajaran harus dilakukan secara optimal 

pada semua mata pelajaran, termasuk dalam mata pelajaran matematika. 
 

Strategi pembelajaran menjadi salah satu faktor berkembangnya kemampuan 

pemahaman peserta didik dalam pelajaran matematika di sekolah. Selain dengan hanya 

guru yang menjelaskan materi, penerapan suatu model pembelajaran dapat 

mempengaruhi kemampuan peserta didik dalam memahami materi yang disampaikan 

guru. Problem Based Learning (PBL) atau pembelajaran berbasis masalah merupakan 

salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Dalam 

penerapan model tersebut dapat juga memanfaatkan media berupa peta konsep atau 

mind mapping. 
 

PEMBAHASAN  

1. Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 
 

Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) merupakan suatu model 

pembelajaran dimana dalam pembelajarannya siswa akan disajikan dalam permasalahan 

yang nyata. Menurut Dutch (Lestari & Yudhanegara, 2015.p.42) mengemukakan bahwa 

“PBL merupakan model pembelajaran yang menantang siswa untuk belajar bagaimana 

belajar, bekerja secara kelompok untuk mencari solusi dari permasalahan dunia nyata”. 
 

Mulyono (2015, p.154) berpendapat bahwa Model Pembelajaran Problem Based 

Learning (PBL) mengedepankan tingkat belajar lebih bergairah dengan memulainya 

dari hal-hal yang nyata dalam kehidupan utamanya yang berbentuk masalah keseharian. 

Tan et al., (Amir, 2010) mengungkapkan bahwa Problem Based Learning adalah suatu 

pendekatan pembelajaran dengan membuat konfirmasi kepada pebelajar dengan 

masalah-masalah praktis atau pembelajaran yang dimulai dengan pemberian masalah 
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dan memiliki konteks dengan dunia nyata. Langkah-langkah PBL menurut kurikulum 

2013 yaitu: (1) orientasi peserta didik pada masalah; (2) mengorganisasikan siswa untuk 

belajar; (3) membimbing penyelidikan individu dan kelompok; (4) mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya; (5) menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. 
 

Dari pengertian model pembelajaran PBL yang telah dikemukakan, maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa model pembelajaran PBL adalah model pembelajaran yang 

melibatkan siswa secara aktif dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang 

nyata. Setiap model pembelajaran memuliki kekurangan dan kelebihan. Sanjaya (2009, 

p.220) mengemukakan bahwa keunggulan PBL adalah meningkatkan aktivitas 

pembelajaran siswa, memudahkan siswa agar menemukan pengetahuan yang baru dari 

materi yang dipelajari, memfasilitasi siswa dalam mengenali bagaimana cara berpikir 

yang dimilikinya, dan mampu mengembangkan kemampuan berpikir siswa untuk 

memecahkan masalah. Kelemahan PBL yaitu siswa yang tidak menyukai atau tidak 

memiliki keyakinan bahwa masalah tersebut mudah untuk dipecahkan akan malas untuk 

mecoba. 
 

2. Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dengan Media Mind 

Mapping 
 

Mind mapping merupakan suatu proses atau cara pembelajaran yang 

menggunakan gambar, diagram, simbol, kode dan warna untuk mempermudah 

mengetahui hubungan antara konsep dengan materi yang diajarkan. Menurut Buzan 

(2008.p.4), mind mapping adalah cara mengembangkan kegiatan berpikir ke segala 

arah, menangkap berbagai pikiran dalam berbagai sudut. Mind Mapping 

mengembangkan cara berpikir divergen dan kreatif. Sedangkan menurut Silberman 

(2005.p.177) “mind mapping adalah cara kreatif bagi peserta didik secara individual 

untuk menghasilkan ide-ide, mencatat pelajaran atau merencanakan pelajaran baru”. 
 

Mind Mapping disebut juga peta konsep yang merupakan alat yang membantu 

untuk berpikir organisional, mind mapping merupakan metode termudah untuk 

menangkap informasi dalam otak dan membawa informasi itu saat dibutuhkn. Mind 

mapping bisa membantu dalam hal seperti ketika akan berkomunikasi, menajdi lebih 

kreatif dalam memecahkan masalah, mengingat dengan baik, belajara lebih efisien serta 

melatih menggambar secara keseluruhan. 
 

Adapun keunggulan atau kelebihan mind mapping antara lain, yaitu: 
 

1. Bisa melihat gambaran materi secara keseluruhan  
2. Membantu otak dalam mengingat, membandingkan, dan saling menghubungkan.  
3. Mempermudah dalam menerima informasi baru.  
4. Dapat mengkaji ulang secara lebih cepat.  
5. Setiap mind mapping memiliki ciri khas yang unik 

 
Adapun kelemahan atau kekurangan mind mapping antara lain, yaitu: 

 

1. Membutuhkan waktu yang lama dalam mencari kata kunci pengingat, karena kata 

kunci pengingat terpisah oleh jarak waktu.  
2. Waktu terbuang untuk mencatat kata-kata yang tidak berhubungan dengan pikiran.  
3. Harus membaca kembali kata-kata, sehingga waktu terbuang oleh hal tersebut. 
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Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dengan Media mind 

mapping adalah model pembelajaran PBL yang memanfaatkan mind mapping atau peta 

konsep dalam proses pembelajarannya. Menggunakan media mind mapping bertujuan 

untuk agar siswa tidak merasa jenuh dan lebih semangat dalam mempelajari materi 

yang diajarkan. 
 

Langkah-langkah model pembelajaran PBL dengan media mind mapping 

umumnya sama dengan langkah-langkah model pembelajaran PBL, perbedaannya 

dalam penyelidikan individu atau kelompok guru memberi contoh mind mapping dari 

suatu permasalahan dan laporan/hasil karya yang disajikan setiap individu atau 

kelompok berupa peta konsep (mind mapping). 

 

KESIMPULAN 
 

Penerapan suatu model pembelajaran dalam pembelajaran matematika 

diperlukan guna perkembangan kemampuan pemahaman matematis siswa. Untuk itu, 

diperlukan kreatifitas guru dalam penyampaian materi. Guru harus bisa memilih salah 

satu model pembelajaran yang membuat anak agar berperan aktif selama pembelajaran 

yaitu dengan menerapkan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dan 

menggunakan media Mind Mapping. 
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Abstract  
The ability of mathematical understanding is a very important and must-have part of 

students. In the process of learning mathematics, the ability of mathematical 

understanding is the ability to absorb and understand mathematical ideas. Students 

are said to have the ability of mathematical understanding if he or she can do 

things: (1) It can easily create logical relationships between different concepts and 

facts; (2) Explain the concepts and facts of mathematics in terms of concepts and 

mathematical facts that he has had. So, if students have mastered the ability of 

mathematical understanding, it will be easy to solve the problem. 
 

Keywords: students mathematical understanding abilities, mathematics learning 

 

Abstrak  
Kemampuan Pemahaman Matematis merupakan bagian yang sangat penting dan 

harus dimiliki oleh siswa. Dalam proses pembelajaran matematika, kemampuan 

pemahaman matematis adalah kemampuan menyerap dan memahami ide-ide 

matematika. Siswa dikatakan sudah memiliki kemampuan pemahaman matematis 

jika ia sudah dapat melakukan hal-hal: (1) Dapat dengan mudah membuat hubungan 

logis diantara konsep dan fakta yang berbeda tersebut; (2) Menjelaskan konsep-

konsep dan fakta-fakta matematika dalam istilah konsep dan fakta matematika yang 

telah ia miliki. Sehingga, jika siswa sudah menguasai kemampuan pemahaman 

matematis maka ia akan mudah dalam menyelesaikan masalahnya. 
 

Kata kunci: kemampuan pemahaman matematis siswa, pembelajaran matematika 

 

PENDAHULUAN 
 

Era globalisasi ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang 

semakin pesat, sehingga persaingan global diantara masyarakat tidak dapat dihindari. 

Sumber daya alam yang banyak dan melimpah yang ada di suatu negara tidak menjamin 

bahwa negara tersebut akan makmur, jika sumber daya manusia kurang diperhatikan. 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia adalah melalui pendidikan. 
 

Pendidikan merupakan media untuk mencetak sumber daya manusia yang 

berkualitas. Pendidikan akan menjadi tolak ukur berkembang atau tidaknya suatu daerah 

atau negara. Salah satu mata pelajaran yang berpengaruh dalam dunia pendidikan 

adalah matematika, karena matematika merupakan ilmu dasar yang ada dalam 

kehidupan sehari-hari. 
 

Afrilianto (Tantowi et al, 2018) matematika merupakan salah satu disiplin ilmu 

dalam dunia pendidikan yang memegang peranan penting dalam perkembangan sains 

dan teknologi. Matematika merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari 

kehidupan manusia. Salah satu kemampuan yang sangat penting dalam belajar 
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matematika adalah kemampuan untuk menemukan strategi penyelesaian yang tepat. 

(Zakiah, 2017). Kemampuan ini dapat dimiliki siswa apabila siswa memiliki 

kemampuan pemahaman konsep matematika. 
 

Tujuan dalam pendidikan matematika (Nuraeni et al, 2018) yang terdapat pada 

poin pertama yaitu siswa memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan 

antara konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat, efisien, 

dan tepat dalam menyelesaikan masalah. Hal tersebut menunjukkan bahwa siswa harus 

menguasai pemahaman konsep matematik yang pada akhirnya akan menjadi prasyarat 

siswa dalam menguasai kemampuan yang lainnya. 
 

Kemampuan pemahaman matematis merupakan suatu kemampuan yang harus 

dimiliki dan dikembangkan oleh siswa, salah satunya yaitu melalui latihan memecahkan 

masalah. Pentingnya kemampuan pemahaman matematis dalam pembelajaran 

matematika ini senada dengan penjelasan NCTM (Hikmah, 2017) bahwa kemampuan 

pemahaman matematis merupakan hal penting dalam prinsip pembelajaran matematika. 

Hal ini senada dengan Abdullah (Hikmah, 2017) bahwa pemahaman dalam matematika 

merupakan komponen dasar. Kemampuan pemahaman dapat dijadikan sebagai dasar 

untuk mengukur sejauh mana materi yang dipelajari dapat dikuasai dengan baik. 

Penguasaan siswa terhadap suatu materi merupakan tujuan yang dicapai oleh visi dari 

pembelajaran matematika. 
 

Berdasarkan uraian di atas adapun permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini 

adalah pentingnya kemampuan pemahaman matematis siswa dalam pembelajaran 

matematika. 
 

KAJIAN DAN HASIL PEMBAHASAN 
 

Dalam proses pembelajaran matematika, pemahaman matematis merupakan 

bagian yang sangat penting. Menurut Mayer (Alan & Afriansyah, 2017) pemahaman 

merupakan aspek fundamental dalam pembelajaran, sehingga model pembelajaran harus 

menyertakan hal pokok dari pemahaman. Hal-hal pokok dari pemahaman untuk suatu 

objek meliputi tentang objek itu sendiri, relasi dengan objek lain yang sejenis, relasi 

dengan objek lain yang tidak sejenis. 
 

Menurut Hewson dan Thorleyn (Alan & Afriansyah, 2017) “Pemahaman adalah 

konsepsi yang bisa dicerna oleh siswa sehingga siswa mengerti apa yang dimaksudkan, 

mampu menemukan cara untuk mengungkapkan konsepsi tersebut, serta dapat 

mengeksplorasi kemungkinan yang terkait”. 
 

Menurut Skemp (Setiyantono, 2010) pemahaman matematis didefinisikan sebagai 

kemampuan yang mengaitkan notasi dan simbol matematika yang relevan dengan ide-

ide matematika dan mengkombinasikannya ke dalam rangkaian penalaran logis. 
 

Pollatsek, Skemp (Nuraeni et al, 2018) menggolongkan pemahaman dalam dua 

tahap yaitu: 
 

1. Pemahaman instrumental, yaitu hafal konsep/prinsip tanpa kaitan dengan yang 

lainnya, dengan menerapkan rumus dalam perhitungan sederhana, dan mengerjakan 

perhitungan secara algoritmik. Kemampuan ini tergolong pada kemampuan berfikir 

matematik tingkat rendah. 
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2. Pemahaman relasional, yaitu mengaitkan satu konsep/prinsip dengan konsep/prinsip 

lainnya. Kemampuan ini tergolong pada kemampuan tingkat tinggi. 
 

Untuk mencapai pemahaman matematis sesuai dengan harapan tentunya tidak 

mudah, ada beberapa faktor yang menghambat pemahaman matematis dijelaskan 

Rumini et al., (Syarifah, 2017) mengemukakan bahwa kesulitan belajar merupakan 

kondisi saat siswa mengalami hambatan-hambatan tertentu untuk mengikuti proses 

pembelajaran dan mencapai hasil belajar secara optimal. kesulitan belajar yang dialami 

siswa menunjukkan adanya kesenjangan atau jarak antara prestasi akademik yang 

diharapkan dengan prestasi akademik yang dicapai oleh siswa pada kenyataannya 

(prestasi aktual). 
 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan dalam belajar, yaitu faktor intern 

atau faktor dari dalam diri sendiri dan faktor ekstern yaitu faktor yang timbul dari luar 

siswa. Serta belumnya guru dalam menciptakan pembelajaran matematika yang 

menarik, belum melibatkan siswa secara aktif menjadikan pembelajaran tidak efektif 

dan menyebabkan siswa kurang bersemangat, cepat bosan untuk belajar matematika. 

Hal ini belum sepenuhnya disadari oleh guru, sehingga letak dan penyebab kesulitan 

belajar yang dialami peserta didik juga belum sepenuhnya teridentifikasi. 
 

Untuk mengetahui apakah siswa sudah menguasai kemampuan pemahaman 

matematis dalam pembelajaran matematika salah satunya guru harus memberikan 

latihan-latihan soal supaya guru mengetahui kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh 

siswa dalam mempelajari materi tertentu. Sehinga akan terlihat sejauh mana siswa 

paham akan soal tersebut. 
 

Beberapa  kesulitan  dalam  mempelajari  matematika  (Waskitoningtyas,  2016) 
 

diantaranya adalah: 
 

1. kesalahan konsep maupun kesulitan memahami konsep yang terkait dengan materi 

satuan waktu  
2. Ketidakmampuan siswa untuk menentukan tanda waktu  
3. Ketidakmampuan untuk mengingat rumus materi satuan waktu yang diajarkan oleh 

guru  
4. Ketidakmampuan siswa untuk memecahkan masalah tentang materi satuan waktu 

dalam bentuk cerita  
5. Ketidakmampuan siswa 

 

Untuk mengatasi hal tersebut maka pemahaman matematis siswa harus 

ditingkatkan lebih lagi, salah satunya yaitu dengan sering memberikan latihan-latihan 

soal agar siswa lebih paham dan lebih memahami. Alfeld (Usman & Ekasatya, 2017) 

menyatakan bahwa seorang siswa dikatakan sudah memiliki kemampuan pemahaman 

matematis jika ia sudah dapat melakukan hal-hal berikut ini: 
 

1. Menjelaskan konsep-konsep dan fakta-fakta matematika dalam istilah konsep dan 

fakta matematika yang telah ia miliki.  
2. Dapat dengan mudah membuat hubungan logis diantara konsep dan fakta yang 

berbeda tersebut. 
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3. Menggunakan hubungan yang ada kedalam sesuatu hal yang baru (baik di dalam 

atau diluar matematika) berdasarkan apa yang ia ketahui.  
4. Mengidentifikasi prinsip-prinsip yang ada dalam matematika sehingga membuat 

segala pekerjaannya berjalan dengan baik. 
 

Indikator kemampuan pemahaman matematis (Hotimah, 2019), disajikan dalam 

Tabel 1. 
 

Tabel 1. Indikator Kemampuan Pemahaman Matematis  

Pemahaman Matematis Indikator 

 Mampu menghafal dan memahami konsep atau prinsip 
 secara terpisah. 

Pemahaman Instrumental Menerapkan rumus dalam perhitungan sederhana. 

 Mengerjakan perhitungan-perhitungan secara algoritmik. 

  

Pemahaman Relasional Mampu   mengaitkan   suatu   konsep/aturan   dengan 

 konsep/prinsip lainnya. 

 

KESIMPULAN 
 

Kemampuan pemahaman matematis dapat dikatakan bagian penting yang harus 

dimiliki siswa pada setiap pembelajaran matematika. Dengan memiliki kemampuan 

pemahaman matematis dapat membantu siswa untuk berpikir secara sistematis, mampu 

menyelesaikan masalah matematika dalam kehidupan sehari-hari serta mampu 

menerapkan matematika dengan berbagai bidang ilmu lain. 
 

Pentingnya kemampuan pemahaman dimiliki siswa karena segala hal yang 

berhubungan dengan belajar akan membutuhkan pemahaman dan pemaknaan terhadap 

materi. Jika materi awal tidak dipahami siswa maka muncul banyak kesulitan yang akan 

dihadapi siswa untuk memahami materi baru sehingga memunculkan ketidakmengertian 

yang terjadi secara beruntun. Oleh karena itu, kemampuan pemahaman merupakan 

salah satu kemampuan matematis yang harus dimiliki siswa untuk bisa menguasai 

materi matematika lebih lanjut. Melalui kemampuan pemahaman, siswa diharapkan 

mampu memahami konsep matematika dengan baik. 
 

Siswa dapat dikatakan paham jika siswa tersebut mampu menyerap materi yang 

dipelajarinya. Adapun untuk mengukur kemampuan pemahaman yaitu: Pemahaman 

instrumental, menghafal konsep tanpa berkaitan dengan yang lainnya, meneruskan 

rumus dengan perhitungan sederhana, dan mengerjakan perhitungan sesuai algoritmik, 

serta Pemahaman relasional mengkaitkan satu konsep dengan konsep lainnya. 
 

REKOMENDASI  
Berdasarkan hasil kajian, beberapa rekomendasi diantaranya sebagai berikut: 

 

1. Dalam pembelajaran matematika peserta didik harus lebih memahami konsep 

matematika sehingga dapat menyelesaikan masalah-masalah dalam matematika.  
2. Bagi peneliti lain yang akan meneliti tentang kemampuan pemahaman matematis 

siswa sebaiknya lebih memperbanyak kajian tentang kemampuan pemahan 

matematis siswa. 
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Abstract  

Mathematical literacy is one of the abilities students must have in the 21
st

 century. 

Mathematical literacy skills can be interpreted as the ability to formulate, apply, 

and interpret mathematics in various contexts. In order to improve the ability of 

mathematics literacy can be done by applying a variety of learning methods that are 

supported by the application of learning media. One of the is Comic’s Mathematics 

Learning (CML). This article will be describe Comic’s Mathematics Learning in 

improving student literacy skills. There are 5 articles reviewed to find out the 

improvement of student is mathematical literacy skills by using Comic’s 

Mathematics Learning (CML). The results show that comics mathematics learning 

can improve student’s mathematical literacy abilities. 
 

Keywords: Comic’s Mathematics Learning (CML), Kemampuan Literasi Matematis 

 

Abstrak  
Kemampuan literasi matematis merupakan salah satu kemampuan yang harus 

dimiliki oleh siswa di abad 21. Kemampuan literasi matematis dapat diartikan 

sebagai kemampuan untuk merumuskan, menerapkan, dan menafsirkan matematika 

dalam berbagai konteks. Pembelajaran matematika harus dapat meningkatkan 

kemampuan tersebut. Dalam rangka meningkatkan kemampuan literasi matematika 

dapat dilakukan dengan penerapan variasi metode pembelajaran yang didukung oleh 

penerapan media pembelajaran. Salah satunya adalah dengan Comic’s Mathematis 

Learning (CML). Artikel ini akan mendeskripsikan Comic’s Mathematics Learning 

(CML) dalam meningkatkan kemampuan literasi matematis siswa. Terdapat 5 artikel 

yang dikaji untuk mengetahui peningkatan kemampuan literasi matematis dengan 

menggunakan Comic’s Mathematics Learning (CML). Hasilnya menunjukkan 

bahwa Comic’s Mathematics Learning (CML) dapat meningkatkan kemampuan 

literasi matematis siswa. 
 

Kata kunci : Comic’s Mathematics Learning, Kemampuan Literasi Matematik 

 

PENDAHULUAN 
 

Kemampuan literasi adalah salah satu indikator pada penilai Programme for 

International Student Assesment (PISA). Ojose (2011) menyederhanakan definisi 

kemampuan literasi matematis yakni pengetahuan mendasar matematis untuk 

mengetahui dan menerapkan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Pada laporan 

yang dikeluarkan tahun 2015 oleh PISA menunjukan bahwa Indonesia menduduki 

peringkat 69 dari 75 negara (OECD dalam Rakasiwi, 2019). Ini berarti bahwa di negara 

Indonesia tingkat kemampuan literasi masih belum memuaskan dalam lingkup 

internasional. Sebagai solusi untuk meningkatkan keammpuan literasi matematis, guru 
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dapat menggunakan beberapa variasi metode pembelajaran yang didukung oleh 

penggunaan media pembelajaran. 
 

Penggunaan media pembelajaran selayaknya harus memperhatikan motivasi dan 

rangsangan pada siswa, agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Salah satu media 

yang dapat merangsang minat siswa dalam belajar adalah menggunakan komik. 

Menurut Sepriyanti dan Tapia (Witanta, 2019) media pembelajaran komik matematika 

dapat membantu proses pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran dan dapat 

mendukung metode pembelajaran yang digunakan oleh guru, sehingga proses 

pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu, media komik memiliki fungsi 

untuk menyajikan situasi yang komprehensif dan otentik. 
 

Gumelar (Agung, 2019) mendefinisikan komik sebagai urutan-urutan gambar 

yang dirancang sesuai tujuan dan filosofi pembuatnya sehingga pesan cerita 

tersampaikan, komik cenderung diberi lattering yang diperlukan sesuai kebutuhan. 

Menurut Waluyanto (2005) komik merupakan alat yang mempunyai fungsi 

menyampikan pesan. Sebagai sebuah media, pesan yang disampaikan lewat komik 

biasanya jelas, runtut, dan menyenangkan. Komik menggunakan bahasa yang biasa 

digunakan sehari-hari. Menurut Smith (2006) komik matematika memiliki beberapa 

keunggulan salah satunya yaitu komik matematika merupakan salah satu wujud 

penyajian materi pembelajaran matematika di kelas yang dapat menampilkan 

permasalahan-permasalahan matematika yang relevan dengan peristiwa atau kejadian 

nyata di kehidupan sehari-hari. 
 

Pada penelitian ini komik yang digunakan berbasis pembelajaran yang dinamakan 

Comic’s Mathematics Learning (CML). Dari pembahasan di atas peneliti menerapkan 

penelitian dengan tujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan literasi matematis 

siswa yang pembelajarannya menggunakan Comic’s Mathematics Learning (CML). 
 

METODE PENELITIAN 
 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi pustaka melalui 

data sekunder. Sumber dari studi pustaka ini adalah artikel dari beberapa jurnal. 

Penelitian ini seutuhnya berdasarkan dari hasil analisis, dengan menggunakan metode 

kualitatif yang masih bersifat subjektif, data-data sekunder yang dapat dipercaya dan 

dijadikan sumber pemikiran, analisis dari berbagai artikel dari jurnal terkemuka. 

Penelitian ini lebih bersifat deskriptif, sehingga peneliti hanya mengumpulkan data-data 

yang bersifat fakta ataupun kata-kata yang berasal dari berbagai artikel, pengamatan 

langsung terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat. 
 

KAJIAN LITERATUR  

1. Comic’s Mathematics Learning 
 

Comic’s Mathematics Learning atau pembelajaran matematika dengan 

menggunakan media komik adalah proses pembelajaran matematika dimana dalam 

prosesnya menggunakan komik sebagai media pembelajaran. Gerlach dan Ely 

(Budiman, 2016) menyatakan bahwa jika media dipahami secara garis besar maka 

media adalah manusia, materi atau kejadian yang membangun kondisi yang 
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membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta sikap. 

Selanjutnya AECT (Association Of Education and Communication Technology) 

(Saputra, 2016) memberikan batasan mengenai media sebagai segala bentuk dan 

saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Apabila media 

itu mengandung maksud-maksud pengajaran maka media itu disebut media 

pengajaran. 
 

Secara umum, komik sering diartikan sebagai cerita bergambar hampir 

serupa media belajar online seperti media belajar fotografi online. Menurut Scout 

McCloud (Waluyanto, 2005: 51) memberikan pendapat bahwa komik dapat 

memiliki arti gambar-gambar serta lambang lain yang terjukstaposisi (berdekatan, 

bersebelahan) dalam urutan tertentu, untuk menyampaikan informasi dan mencapai 

tanggapan estetis dari pembacanya. 
 

Komik adalah suatu bentuk media komunikasi visual yang mempunyai 

kekuatan untuk menyampaikan informasi secara popular dan mudah dimengerti. Hal 

ini dimungkinkan karena komik memadukan kekuatan gambar dan tulisan, yang 

dirangkai dalam suatu alur cerita gambar membuat informasi lebih mudah diserap. 

Teks membuatnya lebih dimengerti, dan alur membuatnya lebih mudah untuk 

diikuti dan diingat. 
 

Rohani (1997:21) mengatakan bahwa media komik merupakan media yang 

mempunyai sifat sederhana, jelas, mudah dipahami dan lebih bersifat personal 

sehingga bersifat informatif dan edukatif. Selanjutnya menurut Waluyanto (2005: 
 

51) komik sebagai media pembelajaran merupakan alat yang berfungsi untuk 

menyampaikan pesan pembelajaran.  
Komik matematika adalah komik yang secara implisit memuat konsep-

konsep atau persoalan matematika. Proses penciptaan komik matematika pada 

prinsipnya tidak jauh berbeda dengan penciptaan komik-komik pada umumnya. 

Namun dalam komik matematika cenderung mengandung nilai plus, artinya selain 

memuat persoalan dan konsep matematika, juga harus mengandung “sense of 

humor”. Adanya humor akan melahirkan kesan positif dan rasa menyenangkan 

siswa dalam belajar tanpa merasa adanya beban. 
 

Sebagai suatu media pembelajaran, komik matematika memiliki beberapa 

kelebihan. Menurut pendapat Smith (2006), diketahui bahwa komik matematika 

memiliki keunggulan sebagai berikut: 
 

1. Melalui kombinasi teks dan ilustrasi, komik matematika merupakan media yang 

tepat bagi siswa dengan karakter belajar visual yang baik,  
2. Mengarahkan siswa untuk belajar mandiri dengan membaca dan memahami 

informasi yang ada di dalam komik matematika, 
 

3. Selain itu, komik matematika merupakan salah satu wujud penyajian materi 

pembelajaran matematika di kelas yang dapat menampilkan permasalahan-

permasalahan matematika yang relevan dengan peristiwa atau kejadian nyata di 

kehidupan sehari-hari. 
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2. KEMAMPUAN LITERASI MATEMATIS 
 

Definisi literasi matematis menurut draft assessment framework PISA (Witanta, 

dkk, 2019) 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. Literasi 

merupakan jantung dari pendidikan, membangun lingkungan masyarakat sangatlah 

penting untuk mencapai tujuan untuk mengurangi kemiskinan, mengurangi angka 

kematian, membatasi pertumbuhan penduduk, dan mencapai kesetaraan gender. 

 

Literasi atau melek matematika didefinisikan sebagai kemampuan seseorang 

dalam merumuskan, menggunakan dan menafsirkan matematika dalam berbagai 

konteks (Setiawan, 2014:245). Ojose (2011) mendefinisikan literasi matematika sebagai 

suatu pengetahuan untuk mengetahui dan menerapkan dasar matematika dalam 

kehidupan sehari-hari. 
 

Kemudian menurut De Lange (2006) literasi matematika merupakan tentang 

“masalah” di dunia nyata, artinya masalah ini tidak “murni” tentang matematika 
 

namun ditempatkan ke dalam suatu situasi. Ia juga menjelaskan bahwa literasi 

matematika mencakup spatial literacy, numeracy, dan quantitative literacy dimana 

ketiga hal ini saling berhubungan. 
 

Menurut Wardono (2014: 364) kemampuan literasi matematika ini sebenarnya 

sejalan dengan Standar Isi (SI) mata pelajaran matematika pada kurikulum 2013, hal ini 

juga didukung oleh pendapat Wardhani (2011), kemampuan literasi matematika yang 

diukur oleh PISA sebenarnya sejalan dengan Permendiknas nomor 22 tahun 2006 

tentang SI mata pelajaran matematika lingkup pendidikan dasar yang menyebutkan 

bahwa pelajaran matematika memiliki tujuan agar peserta didik memiliki kemampuan 

sebagai berikut: 
 

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. Mengkomunikasikan   gagasan   dengan   simbol   atau   tabel,   diagram   atau 
 

 

media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah, dan 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. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Berdasarkan beberapa artikel yang telah dikaji oleh peneliti, maka didapatkan hasil 

jawaban sebagai berikut: 
 

1. Comic’s Mathematics Learning efektif untuk meningkatkan kemampuan literasi 

matematis. Farid gunadi dan Lusi Siti Aisah (2019) menunjukan bahwa Comic’s 

Mathematics Learning (CML) efektif untuk meningkatkan kemampuan literasi 

matematis siswa. Hasil penelitian menunjukan bahwa CML layak pakai dan efektif  
untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Pada tahap analisis efektifitas nilai pretest t 

hitung = 2,56 dan ttabel = 1,71. Karena thitung > ttabel maka Ho ditolak sehingga 

CML efektif digunakan dalam pembelajaran. Pada tahap uji ketuntasan belajar nilai 

rata-rata pretest adalah 36,52 sementara rata-rata nilai posttest adalah 83,09 dengan 

skor maksimal 100. Hal ini menunjukan adanya peningkatan yang signifikan dari 

rata-rata nilai pretest terhadap rata-rata nilai posttest. Hal tersebut ditunjukan juga 

dengan nilai gain yang mencapai 0,73 dengan interpretasi kenaikan dalam kategori 

tinggi.  
2. Media komik matematika layak digunakan dalam pembelajaran matematika. 

Rakasiwi (2019) menunjukan bahwa media komik untuk meningkatkan 

kemampuan literasi matematika layak digunakan dalam pembelajaran. Hal ini 

ditunjukkan dari hasil validasi uji yang dilakukan oleh ahli materi dengan skor 39 

dengan persentase 87% dan perolehan skor untuk uji yang dilakukan oleh ahli 

media sebesar 65 yang jika dipersentasekan menjadi 87% dengan kategori sangat 

baik. Media komik juga praktis digunakan dalam pembelajaran. Hal ini ditunjukkan 

dari hasil belajar siswa berdasarkan Paired Samples T-test dengan Sig (2.tailed) 

sama dengan 0.000 atau kurang dari 0.05 sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan antara hasil data pretest dan posttest. Selain itu, media 

komik efektif digunakan dalam pembelajaran. Hal ini ditunjukkan dari hasil angket 

respon siswa setelah menggunakan media komik dalam pembelajaran dengan 

persentase 98%. 
 

3. Media pembelajaran komik matematika mampu meningkatkan kemampuan literasi 

matematias siswa. Memolo (2019) menunjukan bahwa media pembelajaran komik 

matematika mampu meningkatkan kemampuan literasi matematis siswa. Pada uji  
perbedaan signifkansi nilai p value 0,000 yang menunjukan bahwa nilai p value 

dibawah 0,05. Hal ini menunjukan bahwa Ho ditolak, maka terdapat perbedaan 

kemampuan literasi siswa yang diberikan media komik dengan siswa yang tidak 

diberikan media komik dalam pembelajaran. Rata – rata literasi kelompok 1 

(kontrol) adalah 11,81 jika diubah ke persentase adalah 47,24% sedangkan rata – 

rata literasi kelompok 2 (eksperimen) adalah 17,50 jika diubah ke persentase adalah 

70%. Dengan demikian terdapat perbedaan rata – rata kemampuan literasi siswa 

dalam menggunakan media sebesar 22,76%. Hal ini menunjukkan penggunaan 

media komik dalam pembelajaran sebagai sarana meningkatkan literasi sudah tepat. 
 

4. Salah satu upaya atau inovasi untuk meningkatkan kemampuan literasi matematika 

adalah dengan menggunakan media pembelajaran berbasis digital yaitu 

 

ISBN 978-623-95169-0-1 201 



 

ethnomatematics digital comic (EDC). EDC mampu membantu peserta didik untuk 

belajar matematika dengan menyenangkan sekaligus mengenal kebudayaan 

indonesia dalam bentuk animasi komik yang dikemas dalam satu aplikasi. Dengan 

kata lain, mempelajari matematika yang dipraktikkan di antara kelompok budaya 

yang dapat diidentifikasi dengan menggunakan komik digital mamapu 

meningkatkan literasi matematis siswa. 

 

KESIMPULAN 
 

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa comic’s mathematics 

learning efektif, layak, dan tepat untuk meningkatkan kemampuan literasi matematis. 

Salah satu upaya atau inovasi untuk meningkatkan kemampuan literasi matematika 

adalah dengan menggunakan media pembelajaran komik digital maupun komik non 

digital. Pembelajaran menggunakan media komik dapat meningkatkan motivasi serta 

minat belajar siswa, sehingga siswa akan lebih mudah dalam memahami materi yang 

disampaikan. 
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Abstract  
Social network theory is becoming more and more significant in social science, and 

the centrality measure is underlying this burgeoning theory. In perspective of social 

network, individuals, organizations, companies etc. are like nodes in the network, 

and centrality is used to measure these nodes’ power, activity, communication 

convenience and so on. Meanwhile, degree centrality, betweenness centrality and 

closeness centrality are the popular detailed measurements. This paper presents 

these 3 centrality in-depth, from principle to algorithm, and prospect good in the 

future use. 
 

Keywords: Social network, centrality, degree centrality, betweenness centrality, 

closeness centrality. 

 

Abstrak  
Teori jaringan sosial menjadi semakin penting dalam ilmu sosial, dan ukuran 

sentralitas mendasari teori yang sedang berkembang ini. Dalam perspektif jaringan 

sosial, individu, organisasi, perusahaan, dll. Adalah seperti simpul dalam jaringan, 

dan sentralitas digunakan untuk mengukur kekuatan, aktivitas, kenyamanan 

komunikasi simpul ini dan sebagainya. Sementara itu, derajat sentralitas, sentralitas 

antara dan sentralitas kedekatan adalah pengukuran rinci yang populer. Makalah ini 

menyajikan 3 sentralitas ini secara mendalam, dari prinsip ke algoritma, dan prospek 

yang baik untuk digunakan di masa depan. 
 

Kata kunci: Jaringan sosial, sentralitas, sentralitas derajat, sentralitas antara, 

sentralitas kedekatan. 

 

PENDAHULUAN  
Di antara individu dan individu, organisasi dan organisasi, organisasi individu ada 

satu set koneksi umum, dan para ilmuwan sosial menyebut koneksi ini 'jaringan' [1]. Dan 

satu jejaring sosial adalah struktur yang dibentuk oleh seperangkat 'simpul' yang terhubung 

dengan berbagai 'ikatan' [2]. Pada 70-an abad ke-20, The Strength of Weak Ties dari 

Granovetter diterbitkan di American Journal of Sociology [3], untuk selanjutnya teori 

jaringan sosial telah tumbuh semakin matang. Pada perspektif jejaring sosial, 'simpul' bisa 

bermacam-macam aktor sosial, seperti individu, kelompok, perusahaan, organisasi. 

Sementara itu, 'ikatan' juga dapat mewakili koneksi dan hubungan yang berbeda. Di bawah 

paradigma ini, semakin banyak aktor dan hubungan sosial dianalisis [4]. Dan menurut 

analisis data besar seratus tahun, jejaring sosial mendapat perhatian yang tumbuh cepat 

dalam 20 tahun terakhir dalam ilmu sosial [5]. Isi penelitian jejaring sosial meliputi "ikatan 

kuat / lemah", "modal sosial", "egosentris / seluruh jaringan" dan "sentralitas" dll. Kami 

menggunakan "jejaring sosial" sebagai kata kunci pencarian di Web of Science, untuk 

menganalisis jumlah publikasi terkait dalam 30 tahun terakhir dari 5 jurnal top manajemen, 

termasuk Academy of Management Journal(AMJ), Academy of Management 
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Review(AMR), Administrative Science Quarterly(ASQ), Journal of Management(JM), 

Strategic Management Journal(SMJ). Dari hasil statistik ini, kita dapat melihat bahwa 

publikasi meningkat jelas (Gambar 1.). Jaringan sosial menjadi semakin populer dalam 

analisis [6]. 
 

Data dalam ilmu sosial pada dasarnya memiliki tiga jenis - data ideasional, data 

atribut dan data relasional [7]. Data Ideasional biasanya membuat motivasi, makna dan 

definisi menjadi konsepsi, dan analisis tipologis dari Max Weber adalah contoh yang 

baik [8]. Data atribut adalah tentang indeks seperti sikap, karakteristik, pilihan dan 

preferensi dari unit aktor sosial (individu atau kelompok atau organisasi) [9]. Analisis 

korelasi yang terkenal dan analisis regresi menggunakan data atribut. Dan tidak seperti 

data atribut, data relasional tidak menggambarkan unit tunggal, lebih jauh itu 

menggambarkan hubungan antara beberapa atau banyak aktor sosial, dari statis ke 

kondisi dinamis [10], juga jenis data relasional tergantung pada apa yang menjadi fokus 

peneliti [11]. Setelah mendapatkan data jejaring sosial, kita bisa menggunakannya untuk 

perhitungan, penjelasan dan simulasi. Sentralitas, data pada dimensi struktural simpul, 

adalah salah satu yang paling banyak digunakan dan penting [12]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 1. Publikasi Tentang Jaringan Sosisl Dalam 30 Tahun 
 

METODE PENELITIAN  
Degree, betweenness dan closeness adalah 3 ukuran sentralitas(centrality 

measures) ini diturunkan dari matriks adjacency dan karenanya membentuk beberapa 

algoritma yang berbeda pada data dasar yang sama. Jadi pertanyaan seperti bagaimana 

membedakan 3 langkah ini atau bagaimana menggunakan tepatnya mudah dihasilkan. 

Meskipun perbedaan konseptual ada di antara 3 langkah sentralitas utama ini, dari 

perhitungan kita dapat melihat langkah-langkah ini tidak berbeda secara dramatis. 

Beberapa peneliti telah mencoba langkah-langkah untuk menentukan ukuran 

sentralitas(centrality measures) yang berbeda untuk merebut sentralitas jaringan, dan 

menemukan betweenness centrality dan degree centrality memiliki efek positif pada 

investasi [17]. Sementara itu, beberapa penelitian meneliti korelasi antara degree, 
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betweenness dan closeness, juga meneliti hubungan ini dalam keadaan kesalahan 

sistematis, kesalahan acak, dan statistik tidak lengkap [18]. Secara keseluruhan, 

Freeman merekomendasikan bahwa kita dapat menggunakan degree centrality untuk 

mengukur aktivitas transfer dan komunikasi, betweenness centrality untuk menghitung 

mediasi atau kontrol minat, dan closeness centrality untuk memperkirakan tingkat 

efisiensi dan kenyamanan [19], [20]. Secara relatif, degree centrality dan betweenness 

centrality telah digunakan lebih sering. Beberapa lintas studi menunjukkan bahwa 

dalam beberapa kondisi, 3 centrality measures memiliki korelasi terkait yang menarik 

(Tabel 1). 
 

Tabel 1. Degree, Betweenness dan Closeness  

 High Degree High Betweenness High Closeness 

Low Degree  Beberapa individu Ikatan individu 
  ikatan sangat dengan beberapa 

  penting untuk aktor aktif / penting 

  aliran jaringan  

Low Betweenness Koneksi individu  Mungkin jaringan 
 adalah komunikasi  ada banyak 

 yang berlebihan  jalan, individual 

 memotongnya  dekat dengan 

   banyak orang 

   aktor tetapi begitu 

   juga 

   banyak lainnya 

Low Closeness Tertanam dalam Individu  

 kluster yang jauh memonopoli ikatan  

 dari sisa jaringan dari sedikit orang ke  

  orang lain. Relatif  

  jarang.  
 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Centrality  
Centrality adalah indeks yang sangat penting karena menunjukkan simpul mana yang 

mengambil posisi kritis dalam satu jaringan secara keseluruhan. Posisi sentral selalu disamakan 

dengan kepemimpinan yang luar biasa, popularitas yang baik atau reputasi yang sangat baik 

dalam jaringan [13],[14]. Segera setelah aktor sosial mendapatkan sentralitas yang lebih tinggi, 

itu berarti dia semakin dekat ke pusat jaringan, bahwa kekuatan yang lebih tinggi, pengaruh, 

kenyamanan dari jaringan yang dia dapat peroleh [15],[16]. Mungkin yang paling sering dipilih 

derajat ukuran sentralitas adalah derajat sentralitas, sentralitas antara dan sentralitas kedekatan. 

Freeman pertama-tama menyelidiki 3 sentralitas ini di tahun 1970-an [17],[18],[19]. Untuk 

pemahaman dan visualisasi yang lebih baik, kami mengambil graf jaringan singleline yang tidak 

berarah sebagai contoh untuk ditafsirkan (Gambar 2). 
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Gambar 2. Contoh Graf Jaringan 

 

2. Degree Centrality 
 

Dalam graf jaringan, degree centrality(derajat sentralitas) diukur dengan jumlah 

total hubungan langsung dengan simpul lain, rumus dasar Cd adalah persamaan (1) 

),[20],[21]. 
( ) ∑ ( 

) ( )  

Karena seiring berjalannya waktu, ukuran jaringan dapat bervariasi, untuk mengurangi 

efek ukuran yang mungkin ini untuk pengukuran derajat sentralitas, Wasserman dll. 
 

Buat persamaan (1) terstandarisasi didapat persamaan (2), yaitu [22]. 

(  ) 

 ∑  

( 

 
    

( )( )  

  )   ( )  
Ini berarti ∑ adalah jumlah tautan yang terhubung langsung dengan simpul N, dan n berarti jumlah 
total simpul dalam jaringan 207ocal. Pada graf jaringan seperti Gambar 2. Sebagai contoh, jumlah 

tautan langsung yang terhubung dengan titik A jelas adalah 2, dengan kata lain titik Cd adalah 2, 

setelah standarisasi C′d kira-kira sama dengan 0,167. Dengan cara yang sama kita dapat menghitung 

Cd dan C′d dari titik B, titik C, titik D, titik E. Lihat hasilnya pada Gambar 3.  
 
 
 
 
 

Cd 1 2 2 2 1 

C’d 0,083 0,167 0,167 0,167  
0,083 

 

Gambar 3. Perhitungan Pada Degree Centrality 

 

3. Betweennes Centrality 
 

Betweenness centrality adalah untuk mengukur satu simpul melakukan peran 

'mediasi' dalam jaringan. Jika satu simpul menempatkan satu-satunya cara yang harus 

dilalui oleh simpul lain, seperti komunikasi, koneksi, transportasi atau transaksi, maka 

simpul ini akan menjadi penting dan sangat mungkin memiliki sentralitas hubungan 

yang tinggi [17]. Rumus mendasar Cb adalah persamaan (3), Wasserman dll. 
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( ) 
( ) 

∑  
standarisasi Cb dengan dibagi ( 

( ) 
( ) 

∑  
( )( ) 

Dalam dua persamaan ini, ∑ 

 

 

( )  
)( ) , didapat rumus standar C′d lihat persamaan (4).  

( ) 
( ) berarti jumlah simpul N yang terletak di antara  

 

dua simpul lain dalam jaringan [23]. Pada jalur terpendek dari semua koneksi dalam 

jaringan, semakin tinggi sentralitas antara semakin banyak simpul N jatuh di antara 

setiap pasangan simpul lainnya. Kembali ke graf jaringan Gambar 2, A berdiri di 

tengah-tengah E dan C, E dan D, B dan D, B dan C, jadi menurut persamaan (3) untuk 

titik A Cb = 4, C′d = 0,53. Seluruh hasil ada di Gambar 4. 
 
 
 
 
 

Cb 0 3 4 3 0 

C’b 0 0,4 0,53 0,4 0 

 

Gambar 4. Perhitungan Pada Betweenness Centrality  

4. Closeness Centrality 
 

Closeness centrality, dimaksudkan untuk mengukur satu simpul ke simpul yang 

lain 'menjumlahkan jarak, jika panjang simpul N jalur terpendek dengan simpul lain 

dalam jaringan kecil, maka simpul N memiliki sentralitas kedekatan yang tinggi 

[23],[24]. Itu berdiri untuk kenyamanan dan kemudahan koneksi antara simpul yang 

terfokus dan simpul lainnya. Rumus dasar Cc adalah persamaan (5), yaitu 

( ) 

   

( ) ( ) [∑ ( )] 

Artinya ∑  ( ) jumlah total "langkah" dari simpul N ke simpul lain dalam 
 

jaringan[17],[18]. Setelah menempatkan kedekatan sentralitas pada aktor sosial dalam 

praktik, Beauchamp menyarankan kalikan Cc dengan (n-1), sehingga mendapatkan 

persamaan standar C′c [25].Yaitu persamaan (6), 
( ) [∑ ( )]( ) ()   

Masih dalam graf sampel Gambar 2, A berdiri di samping B dan C, sehingga jarak ke B 

dan C adalah sama 1 "langkah". Di sisi lain, kita dapat melihat bahwa A berdiri 2 

"langkah" dari E dan D. Jadi ke simpul A, 

(  ) 
 

 
 

(  ) 
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Hasil perhitungan simpul lain dapat di lihat pada Gambar 5.  
 
 
 
 
 

Cc 0,1 0,143 0,167 0,143 0,1 

C’c 0,4 0,57 0,67 0,57 0,4 

 

Gambar 5. Perhitungan pada Closeness Centrality 
 

KESIMPULAN 
 

Analisis dari data atribut untuk aktor sosial (individu, organisasi, dll) telah 

terkenal dan banyak digunakan, seperti analisis regresi dan analisis korelasi. Jaringan 

sosial, sebaliknya, lebih fokus pada data hubungan aktor sosial dalam jaringan. 

Hubungan-hubungan ini membangun berbagai struktur jaringan, posisi, kelompok dan 

transfer, yang darinya kita dapat meneliti fenomena dan keadaan dengan lebih baik, dari 

pemilihan umum hingga perusahaan keuangan transnasional. Awalnya, ada tiga hal 

untuk membentuk jaringan sosial sekaligus: fenomena, konteks untuk membangun dan 

menguji teori dan alat analitis [12]. Jadi tidak sulit untuk berspekulasi ada kemungkinan 

besar untuk meneliti di dalamnya. Jurnal top seperti Nature, Science menganggap 

jejaring sosial masa depan yang menjanjikan [26],[27],[28]. Memang ada peningkatan 

jumlah produksi penelitian optimis dalam beberapa tahun terakhir, dan kita dapat 

melihat tren penelitiannya lebih dan lebih interdisipliner. 
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Abstract  
Mathematical communication skills are the ability to convey mathematical ideas/ 

ideas, both orally and in writing as well as the ability to understand and accept 

mathematical ideas of others carefully, analytically, critically, and evaluatively to 

sharpen understanding. Therefore mathematical communication skills are one 

aspect that students must have in the process of learning mathematics. Therefore in 

the learning process it is necessary to apply learning that can encourage students to 

practice mathematical communication skills by using a take and give learning 

model. Using these models can improve mathematical communication skills because 

students can communicate and re-explain mathematical concepts they have 

previously understood with the material through cards involving students actively 

giving and receiving each other in learning mathematics. Based on a variety of 

literature, literature studies, and previous research concluded that the Take and 

Give learning can improve mathematical communication skills. 
 

Keywords: Mathematical communication skills, take and give 

 

Abstrak  
Kemampuan komunikasi matematis adalah kemampuan menyampaikan gagasan/ide 

matematis, baik secara lisan maupun tulisan serta kemampuan memahami dan 

menerima gagasan/ide matematis orang lain secara cermat, analitis, kritis, dan 

evaluatif untuk mempertajam pemahaman. Maka dari itu kemampuan komunikasi 

matematis salah satu aspek yang harus dimiliki siswa dalam proses pembelajaran 

matematika. Oleh karenanya dalam proses pembelajaran perlu menerapkan 

pembelajaran yang dapat mendorong siswa untuk melatih kemampuan komunikasi 

matematis yaitu dengan mengguakan model pembelajaran take and give. 

Menggunakan model tersebut dapat meningkatkan kemampuan komunikasi 

matematis karena siswa dapat mengkomunikasikan dan menjelaskan kembali konsep 

matematika yang telah mereka pahami sebelumnya dengan materi melalui kartu 

melibatkan siswa secara aktif saling memberi dan menerima dalam pembelajaran 

matematika. Berdasarkan dari berbagai literatur, kajian pustaka, dan penelitian 

terdahulu disimpulkan bahwa pembelajaran Take and Give dapat meningkatkan 

kemampuan komunikasi matematis. 
 

Kata kunci: Kemampuan komunikasi matematis, take and give 

 

PENDAHULUAN 
 

Pendidikan adalah salah satu proses yang penting untuk dilalui dalam kehidupan 

manusia. Melalui pendidikan seseorang akan dibimbing dalam mengembangkan pola 

pikir, memiliki kepribadian yang kompeten dan berakhlak mulia supaya bisa 

memainkan beragam peran di dalam linngkungan masyarakat. Maka dari itu manusia 

harus berpendidikan. 
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Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang memiliki peranan 

penting dalam pengembangan kemampuan matematis siswa diantarnya berpikir logis, 

sistematis, kritis serta kemampuan bekerja sama. Oleh karena itu, mata pelajaran 

matematika harus disampaikan kepada peserta didik untuk setiap jenjang pendidikan. 

Hal ini sejalan dengan tujuan pembelajaran matematika yang dirumuskan berdasarkan 

Permendiknas No. 22 tahun 2006 menyebutkan bahwa mata pelajaran matematika 

bertujuan supaya peserta didik mempunyai kemampuan diantaranya: 
 

1. Diharapkan peserya didik mampu memahami konsep matematika, menjelaskan 

keterkaitan antar konsep dan menggunakan konsep atau algoritma secara akurat, 

efektif dan efisien dalam pemecahan masalah;  
2. Mampu memakai penalaran pada pola dan sifat, melakukan trik matematika dalam 

melaksanakan generalisasi, menata bukti, atau menggambarkan ide dan pernyataan 

matematika;  
3. Mampu menyelesaikan masalah yang mana mampu memahami masalah, dibuat 

dalam model matematika, menyelesaika model matematika dan memberikan 

kesimpulan dari yang diperoleh; 
 

4. Mampu menjelaskan konsep dengan simbol, tabel, diagram ataupun media lainnya 

untuk menjelasakan suatu keadaan atau masalah;  
5. Terbentuknya sikap menghargai kegunaan matematika di dalam kehidupan, yakni 

memiliki rasa ingin tahu, dan memiliki minat dalam mempelajari matematika, 
 

memiliki sikap ulet, serta percaya diri dalam memecahkan masalah. 
 

Dari uraian di atas dapat dilihat, bahwa salah satu tujuan pembelajaran 

matematika adalah siswa memiliki kemampuan komunikasi matematis. Kemampuan 

komunikasi matematis adalah kemampuan menyampaikan konsep atau gagagsan baik 

secara lisan maupun tulisan serta kemampuan memahami dan menerima konsep atau 

gagasan oramg lain secara bijak, kritis dan untuk mempertajam pemahaman. Menurut 

Nuraida & Amam (2019) menyatakan bahwa alasan dibutuhkannya kemampuan 

komunikasi matematis dalam pembelajaran matematika yaitu: 
 

1. Matematika tidak hanya sekedar alat bantu berpikir, alat untuk menemukan pola, 

menyelesaikan masalah atau mengambil simpulan, tetapi matematika juga adalah 

suatu alat yang tidak ternilai untuk menjelaskan berbagai gagasan dengan jelas, 

tepat, dan ringkas; dan  
2. Pembelajaran matematika adalah kegiatan sosial dan juga sebagai alat interaksi 

 
antar peserta didik dengan pendidik dan antar peserta didik. 

 

Dari uraian tersebut dapat dilihat, bahwa salah satu tujuan pembelajaran 

matematika adalah siswa memiliki kemampuan komunikasi matematis. Melalui 
 

kecakapan komunikasi matematis ini peserta didik mampu mengembangkan 

pemahaman matematika jika memakai bahasa matematika yang benar guna menulis 

perihal matematika yaitu dengan cara memberikan gagasan atau ide matematis, baik 

secara lisa maupun tulisan serta keahlian dalam menafsirkan dan menerima gagasan 

atau ide matematis orang lain secara kritis, cermat, analitis, evaluatif guna untuk lebih 

memahami. 
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Bersumber pada hasil wawancara dengan salah satu guru pengampu mata 

pelajaran matematika di salah satu sekolah menengah pertama yang berada di 

Bantarkalong bahwa tingkat kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal 

komunikasi masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya minat dan motivasi siswa 

dalam belajar, pembelajaran yang cenderung pasif, kurangnya komunikasi antara 

pendidik dengan peserta didik maupun siswa dengan siswa, belum mampu untuk 

memberikan argumen efektif, kurangnya membagikan pengalaman langsung kepada 

peserta didik, belum bisa memasukan peserta didik secara maksimal pada saat 

menemukan dan mempelajari suatu konsep melalui aktifitas seperti, observasi, diskusi 

aktif, dan percobaan. Jika dilihat dari parameter keahlian komunikasi matematis yaitu 

peserta didik belum bisa menyampaikan jawaban dengan memakai bahasa sendiri baik 

secara lisan maupun tulisan, peserta didik belum bisa merefleksikan benda-benda nyata 

dan gambar, siswa belum bisa menyatakan konsep matematika dengan menggunakan 

peristiwa sehari-hari dalam bahasa ataupun simbol matematika. 
 

Dalam meningkatkan kemampuan matematis peserta didik kita bisa 

menggunakan model pembelajaran yang dapat dipakai dalam mata pelajaran 

matematika. Diantara beberapa model pembelajaran yang ada, ita bis amenggunakan 

model pembelajaran take and give sebagai solusi dalam menagatasi permasalahan 

tersebut. Hal tersebut karena bagian dari tindakan model pembelajaran take and give 

menunut peserta didik untuk saling bertukar informasi dengan temannya tentang materi 

yang dipelajarinya. 
 

Adapun menurut Ritonga (Septiana et al, 2017), “istilah Take and Give selalu 

diartikan saling memberi dan saling menerima”. Model Pembelajaran Take and Give 

adalah rencana pembelajaran yang didukung oleh penyajian data yang awal dengan cara 

pemberian kartu epada peserta didik. Di dalam kartu, ada catatan yang harus dikuasai 

atau di hafal masing-masing siswa. Kemudian mencari pasangan guna saling betukar 

pengetahuan sebagaimana apa yang di dapatnya di dalam kartu”. 
 

Dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Take and Give adalah model 

pembelajaran dimana ada siswa memberikan pesan berupa informasi materi yang 

dipelajarinya dan ada siswa yang menerima pesan tersebut yang terdapat di dalam 

sebuah kartu yang dibagikan oleh pendidik. Hal ini membuktikan bahwa model 

pembelajaran ini merupakan salah satu model pembelajaran yang cocok guna 

menumbuhkan kemampuan komunikasi peserta didik. Berdasarkan uraian pentingnya 

kemampuan komunikasi matematis siswa, hal ini membuat peneliti tertarik untuk 

melakukan peneltian mengenai “Teori Model Pembelajaran Take And Give Untuk 

Meningkatkan Matematis Siswa”. 

 

METODE PENELITIAN  
Penelitian ini menggunakan penelitian literatur atau peneleitian kepustakaan. 

 

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilaksanakan 

berdasarkandipublikasikan yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi 

yang nantinya diolah kemudian disajikan dalam bentuk jurnal yang terkait untuk 
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memperoleh gagasan mengenai teori model pembelajaran take and give sebagai sarana 

untuk mengembangkan kemampuan komunikasi matematis siswa. Analisis data yang 

dilakukan yaitu analisis riset dan deskriptif melalui literatur-literatur yang ada pada 

jurnal. Metode pengumpulan data yang dipakai adalah dokumentasi dan deskriptif. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

1. Kemampuan Komunikasi Matematis 
 

Kemampuan komunikasi matematis merupakan kemampuan siswa dalam 

menyampaikan ide matematika baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. 

Kemampuan komunikasi matematis siswa dapat di kembangkan melalui proses 

pembelajaran di sekolah, salah satunya adalah proses pembelajaran matematika. Hal ini 

bisa terjadi karena salah satu unsur dari matematika adalah ilmu logika, yang mana 

dengan ilmu itu siswa mampu meningkatkan atau mengembangkan kemampuan 

berpikir siswa. Maka dari itu matematika mempunyai peranan yang penting dalam 

mengembangkan kemampuan komunikasi matematis siswa. Melihat dari pentingnya 

kemampuan komunikasi matematis siswa, seorang pendidik dituntut untuk memahami 

komunikasi matematus serta mengetahui aspek-aspek atau indkator dari komunikasi 

matematis, sehingga pada saat pelaksanaan pembelajaran matematika diharuskan 

merancang sebaik mungkin sehingga tujuan bisa tercapai. 
 

Menurut Prayitno (2013) komunikasi matematis adalah suatu cara siswa untuk 

menyatakan dan menafsirkan gagasan-gagasan matematika secara lisan maupun tulisan, 

baik dalam bentuk gambar, tabel, diagram, rumus, ataupun demontrasi. Menurut Ansari 

(Heryan, 2018, p. 97) kemampuan komunikasi matematika merupakan kemampuan 

yang dapat menyertakan dan memuat berbagai kesempatan untuk berkomunikasi dalam 

bentuk merefleksikan benda-benda nyata, gambar atau ide-ide matematika, membuat 

model situasi atau persoalan yang menggunakan metode lisan, tertulis, konkret, grafik, 

dan aljabar yang menggunkan keahlian membaca, menulis, dan menelaah, untuk 

menginterpretasikan dan mengevaluasi ide-ide, simbol, istilah serta informasi 

matematika, merespon atau pernyataan/persoalan dalam bentuk argumen yang 

menyakinkan. 
 

Berdasarkan beberapa pendapat bahwa kemampuan komunikasi matematis 

adalah proses penyampaian informasi berupa ide, pikiran, gagasan matematika dengan 

melibatkan peranan bahasa matematika yang didalamnya akan disampaikan secara 

lisan, tulisan kepada orang lain. Komunikasi lisan seperti diskusi, dan menjelasakan. 

Komunikasi tulisan seperti mengungkapkan ide matematika melalui gambar/grafik, 

tabel, persamaan, adapun dengan bahasa siswa sendiri. 
 

Adapun indikator kemampuan komunikasi matematis yang menurut Hodiyanto 

(2016) sebagai berikut: 
 

1. Menulis (Written Text), yaitu memberikan jawaban dengan menggunkan bahasa 

sendiri, membuat model situasi atau persoalan menggunakan model matematika 

dalam bentuk: lisan, tulisan, konkret, grafik, dan aljabar, menjelaskan dan membuat 

pertanyaan tentang matematika yang telah dipelajari, mendengarkan, 

mendiskusikan, dan menulis tentang matematika, membuat konjektur, menyusun 
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argumen dan generalisasi. 
 

2. Menggambar (Drawing), yaitu merefleksikan benda-benda nyata, gambar, dan 

diagram ke dalam ide-ide matematika, dan sebaliknya.  
3. Ekspresi Matematika (Mathematical Expression), yaitu mengekspresikan konsep 

matematika dengan menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol 

matematika. 

 

2. Model Pembelajaran Take and Give 
 

Take and give merupakan model pembelajaran kooperatif yang sering diartikan 

saling memberi dan menerima. Komponen yang pokok didalam model pembelaran take 

and give adalah penguasaan materi melalui kartu, kemampuan bekerjasama dan sharing 

informasi, kemudian melakukan evaluasi yang berfungsi supaya mengetahui 

pemahaman dan penguasaan siswa tterhadap materi yang diberikan oleh guru didalam 

kartu dan kartu pasanganya. Hal yang menuntut siswa menguasai materi melalui kartu 

yang disampaikan oleh pendidik, memberikan kesempatan siswa untuk 

mengembangkan dan mencurahkan pengetahuan melalui interaksi kepada pasangannya 

(teman sekelas). 
 

Menurut Abdullah (Ritonga, 2019, p. 2) menyatakan bahwa model pembelajaran 

Take and Give adalah model pembelajaran yang membutuhkan sebuah kartu dengan 

ukuran sekitar (10 cm ×15 cm), sejumlah siswa atau sejumlah kelompok. Masing-

masing kelompok atau siswa menerima kartu yang berbeda, namun masih terkait 

dengan tujuan pembelajaran. Menurut Istarani (Nasution, 2018, p. 9) mengatakan 

bahwa, “take and give adalah rangkaian penyajian data yang dimulai dengan pemberian 

kartu pada siswa yang di dalam kartu itu tersendiri ada catatan yang harus dikuasai atau 

di hapal oleh siswa masing-masing”. 
 

Berdasarkan beberapa pendapat bahwa model Pembelajaran Take and Give 

digunakan supaya siswa terbiasa mejadi narasumber dan teman belajar bagi siswa 

lainnya,dengan saling bertukar pengetahuan yang dimiliki siswa. Maka dari itu, setiap 

siswa diharuskan untuk memahami materi yang menjadi pokok pembahasan dan 

memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, sehingga ia dapat menyampaikan 

materi tersebut kepada siswa lain. Sedangkan siswa yang menerima informasi dituntut 

pula untuk dapat menangkap materi yang disampaikan kepadanya dengan baik. 
 

Menurut Abdullah (2014:238-239 langkah-langkah model pembelajaran take 

and give sebagai berikut: 
 

1. Guru menjelaskan materi untuk memantapkan penguasaan, masing-masing siswa di 

beri satu kartu yang memuat topik yang harus dipelajari selama 5 menit.  
2. Semua siswa si suruh berdiri dan mencari pasangan untuk saling memberikan 

informasi. setiap siswa menulis nama pasangannya pada kartu.  
3. Penyampaianya informasi di lakukan sampai tiap peserta dapat saling menerima 

dan memberi masing-masing (take and give).  
4. Setelah penyampaian informasi selesai dilakukan, guru mengumpulkan semua kartu 

dan melakukan evaluasi. Evaluasi penguasaan siswa di lakukan dengan 
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memberikan pertanyaan pada sejumlah siswa yang mendapatkan informasi 

berdasarkan catatan pada kartu. 
 

Dari langkah langkah diatas maka dapat disimpulkan bahwa dengan 

menggunakanmodel pembelajaran take and give yang menggunakan kartu sejumlah 

siswa atau sejumlah kelompok. Masing-masing kelompok atau siswa menerima kartu 

yang berbeda, namun masih terkait dengan tujuan pembelajaran. 
 

Model pembelajaran take and give memiliki beberapa kelebihan yaitu (1) 

peserta didik akan lebih mudah memahami penguasaan materi dari pendidik atau 

peserta didik lainnya; (2) mengefektifkan waktu dalam memahami dan menguasai 

informasi bisa mengefektifkan waktu dalam memahami dan menguasai informasi. 

Selain kelebihan model pembelajaran take and give juga memiliki kelemahan yaitu 

apabila informasi yang di sampaikan siswa kurang tepat (salah) maka informasi yang 

diterima siswa lain juga akan kurang tepat. Kelemahan tersebut dapat diminimalisasikan 

dengan cara guru memberikan informasi yang benar kepada siswa sebelum memberikan 

informasi kepada temannya dan guru hendaknya lebih mempersiapkan diri sebelum 

mengajar di kelas supaya proses pembelajaran bisa berlangsung sesuai rencana. 
 

KESIMPULAN 
 

Kemampuan komunikasi matematis merupakan kemampuan peserta didik pada 

saat menyampaikan ide matematika baik secara lisan maupun tulisan. Kemampuan 

komunikasi matematis siswa dapat di kembangkan melalui proses pembelajaran di 

sekolah, salah satunya adalah proses pembelajaran matematika. Model pembelajaran 

take and give adalah salah satu tipe model pembelajaran yang dapat diterapkan dalam 

pembelajaran di kelas dengan saling memberi dan menerima dalam pembelajaran 

matematika untuk memaksimalkan kemampuan komunikasi matematis siswa serta 

mendapat respon positif dari siswa melalui proses dan langkah-langkah yang jelas pada 

model take and give siswa dapat mengkomunikasikan dan menjelaskan kembali konsep 

matematika yang telah mereka pahami sebelumnya. 
 

REKOMENDASI 
 

Berdasarkan hasil kajian, ada beberapa rekomendasi diataranya sebagai berikut: 

Untuk mengatasi kendala kegaduhan siswa yang di alami selama proses pembelajaran di 

kelas, diharapkan untuk dapat melakukan simulasi model pembelajaran take and give 

terlebih dahulu sebelum proses pembelajaran di mulai dengan menggunakan arahan-

arahan model pembelajaran take and give. Bagi peneliti lain yang akan menerapkan 

model pembelajaran take and give sebaiknya membuat perencanaan yang matang dalam 

mengalokasikan waktu dalam melaksanakan pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran take and give sehingga waktu belajar efektif. 
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Abstract  
The learning model is a conceptual pattern (framework) that describes a systematic 

procedure in organizing learning experiences to achieve certain goals, and serves 

as a guide for learning designers (or instructors) in planning learning activities. 

Osborn learning model is a learning model that uses brainstorming methods or 

techniques. Brainstorming technique refers to the process of generating new ideas 

or processes for solving problems, the Osborn Parne model can be done in six steps, 

namely: the orientation phase, the analysis phase, the hypothesis stage, the 

incubation stage, the synthesis stage, the verification stage. Mathematical reasoning 

is the process of thingking logically in dealing with problems by following the 

existing provisions and ending with getting conclusions. 
 

Keywords: Osborn Parne, Learning Model, Mathematical Reasoning 

 

Abstrak  
Model pembelajaran merupakan suatu pola (kerangka) konseptual yang melukiskan 

prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai 

tujuan tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran 

(atau pengajar) dalam merencanakan aktivitas pembelajaran. Model pembelajaran 

Osborn adalah model pembelajaran yang menggunakan metode atau teknik 

brainstorming. Teknik brainstorming mengacu pada proses untuk menghasilkan ide-

ide baru atau proses untuk memecahkan masalah, model Osborn Parne dapat 

dilakukan dengan enam langkah, yaitu: tahap orientasi, tahap analisa, tahap 

hipotesis, tahap pengeraman, tahap sintesis, tahap verifikasi. Penalaran matematis 

adalah proses berpikir secara logis dalam menghadapi problem dengan mengikuti 

ketentuan-ketentuan yang ada dan diakhiri dengan memperoleh kesimpulan. 
 

Kata kunci: Osborn Parne, Model Pembelajaran, Penalaran Matematis. 

 

PENDAHULUAN 
 

Peran pendidikan yang begitu penting dalam meningkatkan kualitas serta 

kuantitas sumber daya manusia mengharuskan pendidikan mengadakan pembaharuan 

yang dilaksanakan secara terencana, terarah serta berkesinambungan. Dengan demikian 

akan lahir manusia-manusia unggul yang mampu bersaing menghadapi ketatnya 

persaingan global. Pendidikan merupakan salah satu solusi dari sekian banyak 

permasalahan yang dihadapi pada era globalisasi. Salah satu aspek kehidupan yang 

paling mendasar bagi pembangunan bangsa suatu negara adalah pendidikan. 
 

Matematika memegang peranan yang sangat penting dalam dunia pendidikan 

karena matematika merupakan salah satu mata pelajaran dasar yang ada pada setiap 

jenjang pendidikan formal. Matematika sebagai salah satu alat yang dapat dapat 

digunakan untuk memperjelas dan menyederhanakan suatu keadaan atau situasi melalui 
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abstrak, idealisasi, atau generalisasi untuk menjadi suatu studi ataupun pemecahan 

masalah. Rendahnya kualitas pendidikan berdampak pada beberapa mata pelajaran 

termasuk pada mata pelajaran matematika. Hal tersebut dapat disebabkan karena adanya 

anggapan dari peserta didik tentang sulitnya pelajaran matematika sehingga peserta 

didik kurang berminat terhadap pelajaran matematika. Agar proses pembelajaran efektif 

sebaiknya guru memilih metode, teknik dan model untuk melaksanakan proses 

pembelajaran. 
 

Pembelajaran merupakan proses interaksi antara peserta didik dengan guru dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi guru dan peserta didik yang 

saling bertukar informasi. Dengan kata lain, pembelajaran merupakan proses untuk 

membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Dalam konteks pendidikan, 

guru mengajar agar peserta didik dapat belajar dan menguasai isi pelajaran hingga 

mencapai sesuatu objektif yang ditentukan (aspek kognitif), juga dapat mempengaruhi 

perubahan sikap (aspek afektif), serta keterampilan (aspek psikomotor) seorang peserta 

didik, sehingga peran guru dalam pembelajaran tidak hanya sebagai teacher center. 
 

Tujuan pembelajaran Matematika salah satunya adalah mengembangkan 

kemampuan pemahaman dan penalaran matematis siswa. Penalaran matematika dan 

materi matematika adalah dua hal yang saling berkaitan satu sama lain dan tidak dapat 

dipisahkan, karena melalui penalaran materi matematika dapat dipahami, dan melalui 

belajar materi matematika penalaran dapat dipahami dan dilatih, oleh karena itu dalam 

mempelajari matematika kemampuan penalaran matematis sangat penting dan sangat 

dibutuhkan. 
 

Agar matematika yang dipelajari siswa lebih bermakna dan logis, maka 

diperlukan sarana bagi guru untuk mengakomodasikan pikiran mereka dalam belajar 

dan sarana tersebut adalah kemampuan penalaran matematis. National Council Of 

Teacher Of Mathematics NCTM (2000) menyebutkan bahwa penalaran matematis 

adalah satu di antara kemampuan matematis yang wajib dikuasai siswa. Bahkan 

penalaran matematis merupakan tujuan utama dari kurikulum matematika di seluruh 

dunia. 
 

Beberapa standar di dalam mengembangkan kemampuan penalaran matematis 

siswa yang telah digariskan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP,2006) dan 

secara teoritis juga ditegaskan oleh NCTM (2000), melalui “the teaching principle” dua 

di antaranya adalah: (1) Anak-anak mengkontruksi sendiri pengetahuan dan pemahaman 

mereka; dan (2) Pembelajaran aktif mencari dan menemukan sendiri ide matematika 

dengan pendekatan sains (Hakima & Dwidayantia, 2019). 
 

Namun pada kenyataannya, kemampuan penalaran matematis siswa masih 

rendah. Hal ini berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan salah 

satu guru matematika di SMPT Riyadlul Ulum Wadda‟wah Putri, mayoritas siswa 

sering mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah ataupun soal yang diberikan 

jika soal tersebut sedikit berbeda dengan contoh yang telah dikerjakan bersama. 

Kebanyakan siswa kebingungan dan sering bertanya mengenai bagaimana cara untuk 

menjawab masalah ataupun soal yang diberikan oleh guru, bahkan masih banyak siswa 
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yang kesulitan dan tidak bisa mengerjakannya. Begitupun dengan hasil Trensd in 

International Mathematics and Science Study (TIMSS) 2015 yang menunjukan bahwa 

Indonesia berada pada rangking ke 44 dari total 49 negara dengan jumlah skor 397 dan 

rata-rata persentase nilai paling rendah yang dicapai oleh siswa Indonesia adalah dalam 

domain kognitif yaitu pada level penalaran sebesar 20% (Farida et al., 2018). Masalah 

tersebut disebabkan karena pembelajarannya masih menggunakan model pembelajaran 

konvensional. Oleh karena itu kemampuan-kemampuan siswa masih rendah dan tidak 

berkembang secara optimal. Ini mencerminkan bahwa pembelajaran matematika belum 

terarah dan terfokus terhadap peningkatan dan pengembangan kemampuan penalaran 

matematis siswa. Upaya untuk meningkatkan penalaran matematis siswa diperlukan 

beberapa cara, salah satunya adalah dengan menggunakan model pembelajaran 

matematika. Makna dari model pembelajaran lebih luas dibandingkan dengan strategi, 

metode, atau prosedur. 
 

Model pembelajaran merupakan suatu pola (kerangka) konseptual yang 

melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk 

mencapai tujuan tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang 

pembelajaran (atau pengajar) dalam merencanakan aktivitas pembelajaran. Mengingat 

bahwa dalam proses pembelajaran melibatkan beberapa aktifitas yaitu mendengar, 

menulis, membaca merepresentasi dan diskusi untuk mengkomunikasikan suatu 

masalah khususnya masalah dalam matematika maka dari itu perlu adanya 

pengembangan dalam diskusi kelompok. Karena dengan menerapkan diskusi kelompok 

diharapkan aspek–aspek komunikasi bisa dikembangkan sehingga bisa meningkatkan 

hasil belajar peserta didik. Untuk meningkatkan kemampuan penalaran matematis siswa 

salah satunya adalah dengan menggunakan model pembelajaran Osborn Parne. 
 

Model pembelajaran Osborn adalah model pembelajaran yang menggunakan 

metode atau teknik brainstorming. Teknik ini dipopulerkan oleh Alex F. Osborn dalam 

bukunya yang berjudul Applied Imagination. Istilah brainstorming mungkin merupakan 

istilah yang paling sering digunakan, tetapi teknik ini juga merupakan teknik yang 

jarang/ sulit dipahami. Orang- orang menggunakan istilah ini untuk mengacu pada 

proses untuk menghasilkan ide-ide baru atau proses untuk memecahkan masalah, model 

Osborn Parne dapat dilakukan dengan enam langkah, yaitu: tahap orientasi, tahap 

analisa, tahap hipotesis, tahap pengeraman, tahap sintesis, tahap verifikasi. 
 

Berdasarkan beberapa pernyataan yang telah dikemukakan, penulis tertarik 

untuk meneliti tentang “Peningkatan Kemampuan Penalaran Matematis Siswa 

Menggunakan Model Pembelajaran Osborn Parne”. 
 

HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN  

1. Model Pembelajaran Osborn Parne 
 

Model pembelajaran Osborn Parne menginisisasi model pembelajaran yang 

disebut model proses pemecahan masalah kreatif (creative problem solving process). 

Model ini merupakan “prangkat fleksibel yang dapat di terapkan untuk menguji 

problem-problem dan isu-isu nyata”. Dikembangkan oleh pencipta “ brainstorming” 

Alex Osborn (1979) dan Dr, Sidney Parnes (1992), “enam tahap dalam model ini 
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mempresentasikan prosedur sistematis dalam mengidentifikasi tantangan, menciptakan 

gagasan, dan menerapkan solusi-solusi inovatif”(p.147). Melalui praktek dan penerapan 

proses tersebut secara berkelanjutan, siswa dapat memperkuat teknik – teknik kreatif 

mereka dan belajar menerapkan dalam situasi situasi yang baru. Menurut Guntar, 

Teknik brainstorming adalah teknik untuk menghasilkan gagasan yang mencoba 

mengatasi segala hambatan dan kritik. Kegiatan ini mendorong munculnya banyak 

gagasan, termasuk gagasan yang liar, dan berani dengan harapan bahwa gagasan 

tersebut dapat menghasilkan gagasan yang kreatif. Brainstorming sering digunakan 

dalam diskusi kelompok untuk memecahkan masalah bersama. 
 

Brainstorming juga dapat digunakan secara individual. Inti pusat dari 

brainstorming adalah konsep menunda keputusan. Dalam dunia industri, metode 

brainstorming ini banyak digunakan dalam rangka menyelesaikan suatu masalah. 

Osborn mengatakan bahwa dalam memecahkan masalah terdapat 3 prosedur yang 

ditempuh, yaitu (Hidayat, 2018): 
 

a. Menemukan fakta, melibatkan penggambaran masalah, mengumpulkan dan 

meneliti data dan informasi yang bersangkutan,  
b. Menemukan gagasan, berkaitan dengan memunculkan dan memodifikasi gagasan 

tentang strategi pemecahan masalah,  
c. Menemukan solusi, yaitu proses evaluatif sebagai puncak pemecahan masalah. 

 

Model ini secara logis dapat dilakukan melalui lima langkah, antara lain : 
 

a. Penemuan tujuan–mengidentifikasi tujuan, tantangan dan arah masa depan.  
b. Penemuan fakta–menumpulkan data tentang masalah, mengobservasi masalah 

subjektif mungkin.  
c. Pemecahan masalah–menguji berbagai problem untuk memisahkannya menjadi 

bagian–bagian yang lebih kecil, seraya menguraikan problem tersebut secara 

terbuka.  
d. Penemuan gagasan–menciptakan sebanyak mungkin gagasan terkait dengan 

masalah tersebut (brainstorming).  
e. Penemuan solusi–memilih solusi yang paling sesuai, dengan mengembangkan dan 

memilih kriteria untuk memilih apa saja solusi alternatif yang dianggap terbaik.  
f. Penerimaan–membuat rencana tindakan. 

 

Tahapan-tahapan pembelajaran untuk memulai brainstorming, antara lain 

(Dahlan, 2006): 
 

a. Tahap orientasi (Guru menyajikan masalah atau situasi baru kepada peserta didik)  
b. Tahap analisa (Peserta didik merinci bahan yang relevan atas masalah yang ada, 

dengan kata lain, peserta didik mengidentifikasi masalah)  
c. Tahap hipotesis (Peserta didik dipersilahkan untuk mengungkapkan pendapat 

terhadap situasi atau permasalahan yang diberikan)  
d. Tahap pengeraman (Peserta didik bekerja secara mandiri dalam kelompok untuk 

membangun kerangka berfikirnya)  
e. Tahap sintesis (Guru membuat diskusi kelas, peserta didik diminta mengungkapkan 
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pendapatnya atas permasalahan yang diberikan, menuliskan semua pendapat itu, 

dan peserta didik diajak untuk berfikir manakah pendapat yang terbaik) 
 

f. Tahap verifikasi (Guru melakukan pemilihan keputusan terhadap gagasan yang 

diungkapkan peserta didik sebagai pemecahan masalah terbaik). 
 

2. Kemampuan Penalaran Matematis 
 

Menurut Jacob, penalaran adalah bentuk khusus dari berpikir dalam upaya 

pengambilan penyimpulan konklusi yang digambarkan premis, menurut Glass dan 

Holyak penalaran adalah simpulan berbagai pengetahuan dan keyakinan mutakhir, dan 

menurut Galloti penalaran adalah mentransformasikan informasi untuk menelaah 

konklusi (Sumartini, 2015). Turmudi mengatakan bahwa kemampuan penalaran 

matematis merupakan suatu kebiasaan otak seperti halnya kebiasaan lain yang harus 

dikembangkan secara konsisten menggunakan berbagai macam konteks, mengenal 

penalaran dan pembuktian merupakan aspek-aspek fundamental dalam matematika 

(Ainun, 2015). Dengan penalaran matematis, siswa dapat mengajukan dugaan kemudian 

menyusun bukti dan melakukan manipulasi terhadap permasalahan matematika serta 

menarik kesimpulan dengan benar dan tepat. Menurut Suherman dan Winataputra, 

penalaran adalah proses berpikir yang dilakukan dengan suatu cara untuk menarik 

kesimpulan. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil bernalar, didasarkan pada 

pengamatan data-data yang ada sebelumnya dan telah diuji kebenarannya. Hal ini 

senada dengan pendapat (Shadiq, 2004) yang mengemukakan bahwa penalaran adalah 

suatu proses atau suatu aktifitas berpikir untuk menarik suatu kesimpulan atau membuat 

suatu pernyataan baru yang benar berdasar pada beberapa pernyataan yang 

kebenarannya telah dibuktikan atau diasumsikan sebelumnya. 
 

Secara garis besar penalaran dibagi menjadi dua, yaitu penalaran induktif dan 

penalaran deduktif. Penalaran induktif adalah proses penalaran yang menurunkan 

prinsip atau aturan umum dari pengamatan hal-hal atau contoh-contoh kasus. 

Sedangkan menurut Ramdani penalaran deduktif adalah proses penalaran dari 

pengetahuan prinsip atau pengalaman umum yang menuntun kita memperoleh 

kesimpulan untuk sesuatu yang khusus (Fadillah, 2019). 
 

Penalaran deduktif merupakan cara berfikir dimana dari pernyataan umum 

ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, penarikan kesimpulan menggunakan silogisme 

(kontruksi penalaran). Silogisme terdiri atas kalimat-kalimat pernyataan yang dalam 

logika penalaran disebut proporsi. Proporsi-proporsi yang menjadi dasar penyimpulan 

disebut premis, sedangkan kesimpulannya disebut konklusi. Silogisme berfungsi 

sebagai proses pembuktian benar-salahnya suatu pendapat, tesis atau hipotesis tentang 

masalah tertentu. Deduksi berpangkal dari suatu pendapat umum berupa teori, hukum 

atau kaedah dalam menyusun suatu penjelasan tentang suatu kejadian khusus atau 

dalam menarik kesimpulan. 
 

Penalaran induktif merupakan cara berpikir dimana ditarik suatu kesimpulan 

yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual. Menurut R.G 

Soekadijo dalam (Sa‟adah, 2010) penalaran induktif memiliki ciri-ciri, yaitu pertama, 

premis-premis dari induktif ialah proporsisi empirik yang langsung kembali kepada 
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suatu observasi indera atau proposisi dasar (basic statement). Kedua, konklusi penalaran 

induktif itu lebih luas daripada apa yang dinyatakan didalam premis-premisnya. Ketiga, 

konklusi penalaran induktif itu oleh pikiran dapat dipercaya kebenarannya atau dengan 

perkataan lain memiliki kredibilitas rasional (probabilitas). Probabilitas itu didukung 

oleh pengalaman, artinya konklusi itu menurut pengalaman biasanya cocok dengan 

observasi indera, tidak mesti harus cocok. Kebenaran pendapat induksi ditentukan 

secara mutlak oleh kebenaran fakta. 
 

Adapun indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator menurut 

sumarmo yang telah disesuaikan dengan materi yaitu sebagai berikut: 
 

1. Memberikan penjelasan dengan model, fakta, sifat-sifat, dan hubungan,  
2. Memperkirakan jawaban dan proses solusi,  
3. Menggunakan pola dan hubungan untuk menganalisis situasi matematis,  
4. Menyusun pendapat yang valid,  
5. Menarik kesimpulan logis. 

 

KESIMPULAN 
 

Model pembelajaran Osborn adalah model pembelajaran yang menggunakan 

metode atau teknik brainstorming. Teknik brainstorming mengacu pada proses untuk 

menghasilkan ide-ide baru atau proses untuk memecahkan masalah, yang dengan teknik 

tersebut siswa dapat menghadapi masalah yang ada berdasarkan aturan-aturan yang ada 

dan kemudian menghasilkan kesimpulan yang logis. 
 

REKOMENDASI  
Berdasarkan hasil kajian, beberapa rekomendasi diantaranya sebagai berikut: 

 

1. Agar penggunaan model pembelajaran Osborn Parne efektif ketika diterapkan 

dalam proses pembelajaran, diharapkan untuk memberikan arahan tentang model 

pembelajaran tersebut dengan terperinci kepada siswa sebelum pembelajaran 

dimulai.  
2. Bagi peneliti lain yang akan menerapkan model pembelajaran Osborn Parne 

sebaiknya mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang sebelum diterapkan 

kepada siswa, agar pembelajaran menjadi lebih efektif. 
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Abstract  
Mathematics is one of the subjects that must be studied from elementary school 

through college. In the learning process students often have difficulty and get bored 

with learning that is not fun. One learning model that is suitable for use is the Take 

and Give learning model. The term take and give is give and take. The advantages of 

take and give learning models are (1) can be modified according to the learning 

situation, (2) can train students to discuss and cooprate with each other, and respect 

the abilities of their friends, (3) can train students to communicate with tenants in 

the same class, (4) deepen student knowledge through cards that are distributed, (5) 

train students to be more responsible for their cards. This article examines various 

theories and previous research. The results of the Take and Give learning models 

are good for use in learning mathematics. 
 

Keywords: Take and Give learning models, mathematics learning 
 
 

Abstrak  
Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib dipelajari dari mulai 

sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Dalam proses pembelajaran siswa 

sering kesulitan dan bosan dengan pembelajaran yang kurang menyenangkan. Salah 

satu model pembelajaran yang cocok digunakan adalah model pembelajaran Take 

and Give. Istilah Take and Give adalah memberi dan menerima. Kelebihan model 

pembelajaran Take and Give yaitu: (1) dapat dimodifikasi sesuai dengan situasi 

pembelajaran, (2) dapat melatih siswa untuk saling berdiskusi dan bekerjasama, dan 

menghargai kemampuan temannya, (3) dapat melatih siswa berkomunikasi dengan 

teman sekelas, (4) memperdalam pengetahuan siswa melalui kartu yang dibagikan, 
 

(5) melatih siswa untuk lebih bertanggung jawab terhadap kartu masing-masing. 

Artikel ini mengkaji berbagai teori dan penelitian terdahulu. Hasilnya model 

pembelajaran Take and Give baik digunakan pada pembelajaran matematika. 
 

Kata kunci : Model pembelajaran Take and Give, pembelajaran matematika 

 

PENDAHULUAN 
 

Matematika merupakan hal yang penting dalam pembelajaran. Mata pelajaran 

ini dipelajari dari mulai sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Dalam 

kehidupan sehari-hari pun tidak lepas dari yang namanya matematika, baik itu dalam 

dunia pendidikan, dunia kerja, mauppun yang berkaitan dengan keagamaan. 
 

Menurut (Yulita, 2018, p. 30) matematika berfungsi untuk mengembangkan 

kemampuan mengkomunikasikan gagasan matematika yang berupa kalimat matematika, 

diagram, tabel, grafik dan sebagainya. Tujuan umum pendidikan matematika yaitu: (1) 

kemampuan dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan matematika; dan (2) 

kemampuan siswa dalam menggunakan matematika sebagai alat komunikasi. 
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Pembelajaran matematika dianggap hal yang sulit bagi siswa. Selama ini proses 

pembelajaran yang digunakan guru adalah pembelajaran langsung. Dimana siswa 

kurang dilibatkan secara langsung dalam proses pembelajaran. Selain itu, pembelajaran 

yang kurang menarik membuat siswa merasa bosan. 
 

Untuk memaksimalkan proses pembelajaran matematika, diperlukan suatu 

pendekatan yang memungkinkan siswa untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran. 

Selain itu pembelajaran yang menarik dan menyenangkan membuat matematika yang 

sulit menjadi mudah dipahami siswa. Salah satu model pembelajaran yang cocok untuk 

diterapkan dalam pembelajaran matematika adalah model pembelajaran Take and Give. 

Model pembelajaran ini menggunakan kartu berpasangan, dimana siswa saling memberi 

informasi dari kartu yang didapatkannya. 
 

Menurut (Paradita et al., 2019, p. 439) Pembelajaran dengan menggunakan 

model pembelajaran take and give adalah pemberian kartu kepada masing-masing siswa 

yang bertujuan agar siswa saling berbagi informasi dengan temannya, melatih siswa 

untuk bisa menyampaikan materi dan menerima materi secara berulang-ulang. Sehingga 

siswa menjadi lebih aktif saat proses pembelajaran. 
 

Sebagai model pembelajaran, Take and Give dapat membantu siswa memahami 

materi yang disampaikan guru. Hal tersebut diharapkan dapat memperbaiki hasil belajar 

pembelajaran matematika siswa. Pendapat ini diperkuat berdasarkan peneliti 

sebelumnya, diantaranya Ria Karina Dwi Septina (2018) melakukan penelitian di SDN 

Demangan Yogyakarta. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 

signifikan antara hasil belajar siswa yang menggunakan kelas model pembelajaran Take 

and Give dan model pembelajaran ekspositori. Habibullah Ritonga (2019) melakukan 

penelitian di SMP Negeri 5 Padangsidimpuan menunjukkan bahwa efektifitas model 

pembelajaran Take and Give terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa berada 

pada kategori tinggi. Selanjutnya Susi Susanti Sinaga (2017) melakukan penelitian di 

SMA Negeri Dayeuh Kolot menunjukkan bahwa kemampuan penalaran matematis 

siswa meningkat dengan model pembelajaran Take and Give, dibandingkan siswa yang 

menggunakan model pembelajaran konvensional. 
 

Berdasarkan hasil penelitian beberapa peneliti tersebut, bahwa penerapan model 

pembelajaran Take and Give merupakan salah satu solusi untuk mengatasi persoalan 

pada pembelajaran matematika. 
 

METODE PENELITIAN 
 

Penelitian ini menggunakan penelitian literatur. Penelitian literatur merupakan 

suatu metode dalam pencarian, mengumpulkan data, dan menganalisis sumber data 

untuk diolah dalam bentuk jurnal terkait penerapan model pembelajaran Take and Give 

pada pembelajaran matematika. Analisis data dalam penelitian ini yaitu melalui riset 

dan deskriptif melalui kajian literatur dari beberapa jurnal. Metode pengumpulan data 

dalam penelitian yang digunakan adalah dokumentasi dan deskriptif. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
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Menurut (Amir 2016, p. 39) pembelajaran matematika adalah suatu upaya untuk 

membantu siswa untuk mengasah kemampuannya dalam membangun konsep 

matematika melalui proses interaksi. Dalam hal ini antara siswa dengan guru, siswa 

dengan siswa terjadi suatu interaksi dalam proses pembelajaran. 
 

Kondisi awal sebelum diterapkanya model pembelajaran Take and Give 

motivasi siswa untuk belajar matematika rendah. Hal ini ditandai dengan siswa tidak 

memperhatikan guru saat penyampaian materi, siswa lebih suka mengobrol dengan 

teman sebangkunya, siswa tidak mau bertanya padahal guru selalu memberi kesempatan 

siswa untuk bertanya. Selain itu, model pembelajaran yang hanya berfokus pada guru 

kurang melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. 
 

Berdasarkan analisis beberapa jurnal tentang model pembelajaran Take and Give 

bahwa model pembelajaran ini memberikan pengaruh yang positif dalam pembelajaran 

matematika. Model pembelajaran Take and Give adalah model pembelajaran sederhana 

yang dapat diterapkan oleh guru dalam proses pembelajaran matematika. Dimana siswa 

dapat saling berbagi informasi dengan temannya, dapat lebih memahami materi, dapat 

berdiskusi dengan teman, dapat bertanya dan menjawab pertanyaan, dan menciptakan 

suasana yang menyenangkan karena berbeda dari biasanya. 
 

Adapun tahapan pembelajaran Take and Give yaitu : (1) Guru menyiapkan kartu 

yang harus dikuasai siswa; (2) setiap siswa masing-masing mendapatkan kartu yang 

berisi sub materi yang berbeda; (3) setiap siswa mempelajari atau menghafal materi 

yang didapatkan; (4) setiap siswa saling memberi dan menerima materi yang 

diperolehnya dari kartu; dan (5) guru menyusuh siswa untuk membuat kesimpulan. 
 

Kelebihan model pembelajaran Take and Give menurut Huda (dalam Meda et 

al., 2017, p. 4) yaitu: (1) Dapat dimodifikasi sesuai dengan situasi pembelajaran; (2) 

Dapat melatih siswa untuk saling berdiskusi dan bekerjasama, dan menghargai 

kemampuan temannya; (3) Dapat melatih siswa berkomunikasi dengan teman sekelas; 
 

(4) Memperdalam pengetahuan siswa melalui kartu yang dibagikan; dan (5) Melatih 

siswa untuk lebih bertanggung jawab terhadap kartu masing-masing  
Kekurangan model pembelajaran Take and Give menurut Huda (dalam Meda et 

al., 2017, p. 4) yaitu: (1) Siswa tidak kondusif, sehingga guru kesulitan dalam 

mendisiplinkan siswa; (2) Ketidaksesuaian skill antara siswa yang kurang memiliki 

kemampuan akademik; dan (3) Kecenderungan free riders antara siswa yang akrab satu 

sama lain. 
 

KESIMPULAN 
 

1. Pembelajaran matematika merupakan hal yang sulit bagi siswa. Banyak faktor 

penyebab diantaranya siswa tidak memperhatikan guru, tidak memahami materi, 

dan siswa merasa bosan dengan pembelajaran yang kurang menarik. Agar dapat 

memaksimalkan proses dan hasil belajar guru harus lebih menekankan agar siswa 

lebih aktif saat proses pembelajaran. 
 

2. Model pembelajaran Take and Give dapat diterapkan pada pembelajaran 

matematika. Dimana siswa yang sebelumnya tidak paham dapat saling berbagi 

informasi dengan temannya. 
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Abstract  
ASSURE learning model is a learning model oriented to the use of media and 

technologi in creating the desired learning processes and activities to achieve the 

expected goals. This model is based on six learning processes, Analyze learner 

characteristics; State performance; Select methods, media, and materials; Utilize 

materials; Requires learner participation; and than Evaluation and revision. 

Mathematics is a field of study that supports the development of science and 

technology. Mathematics lessons train students to think, reason, argumentation, 

negotiate and solve problems. Mathematical understanding ability is the ability to 

absorb and understand mathematical ideas. The intended understanding is the 

understanding of a mathematical concept / idea / theory where students must have 

knowledge about concept / idea / theory after the learning process. 
 

Keywords : ASSURE Learning Model, Math, Mathematical Understanding Ability 

 

Abstrak  
Model pembelajaran ASSURE adalah model pembelajaran yang berorientasi pada 

pemanfaatan media dan teknologi dalam menciptakan proses dan aktivitas 

pembelajaran yang diinginkan untuk mencapai tujuan belajar yang diharapkan. 

Model ini, didasarkan pada enam proses pembelajaran, yaitu Analyze learner 

characteristics (menganalisis karakteristik siswa); State performance (menetapkan 

tujuan); Select methods, media, and materials (memilih metode, media, dan bahan 

ajar); Utilize materials (menggunakan metode, media, dan bahan ajar); Requires 

learner participation (mengaktifkan keterlibatan siswa); serta Evaluation and 

revision (evaluasi dan revisi). Matematika merupakan bagian dari bidang studi yang 

mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pelajaran matematika 

melatih siswa untuk berpikir, bernalar, berargumentasi dan bernegosiasi serta 

memecahkan suatu masalah. Kemampuan pemahaman matematis merupakan 

kemampuan menyerap dan memahami ide-ide matematika. Pemahaman yang 

dimaksud adalah pemahaman terhadap suatu konsep/ide/teori matematika dimana 

siswa harus mempunyai pengetahuan terhadap konsep/ide/teori tersebut setelah 

proses pembelajaran berlangsung. 
 

Kata Kunci : Model Pembelajaran ASSURE, Pelajaran Matematika, Kemampuan 
Pemahaman Matematis 

 

PENDAHULUAN  
Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang mempunyai peranan 

penting di dalam pendidikan. Matematika merupakan bagian dari mata pelajaran yang 
menyongsong perkembangan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi).  

Pendidikan matematika dapat melatih siswa untuk berpikir, bernalar, 

berargumentasi dan bernegosiasi serta memecahkan suatu masalah. Pelaksanakan 

pembelajaran matematika membutuhkan beberapa keterampilan guru dalam memilih 

suatu strategi pembelajaran yang efektif dan efisien, mulai dari materi maupun situasi 

situasi dan kondisi pembelajaran. Dengan hal tersebut diharapkan siswa memperoleh 

kompetisi yang diharapkan. Menurut Sugiyono (2015), kemampuan matematis siswa 

diklasifikasikan ke dalam lima kompetensi utama yaitu: pemahaman, pemecahan 

masalah, komunikasi, penalaran, dan koneksi. Berdasarkan pendapat di atas, maka perlu 
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dikembangkan pemahaman siswa dalam pembelajaran matematika untuk 
pengembangan siswa di masa yang akan datang (Muna & Afriansyah, 2016). 

Kemampuan pemahaman merupakan kemampuan awal yang harus dimiliki oleh siswa 
dalam pembelajaran matematika. Susanto (2013) menyatakan bahwa pemahaman 

adalah suatu proses mental terjadinya adaptasi dan transformasi ilmu pengetahuan.  
Kemampuan pemahaman matematis merupakan suatu komponen kemampuan 

yang harus dimiliki siswa dalam belajar matematika. Pentingnya memiliki kemampuan 

pemahaman matematis terdapat pada tujuan pembelajaran matematika Kurikulum 

Matematika SM (KTSP 2006 dan Kurikulum 2013) dan dalam NCTM (1989). Menurut 

Hudoyono (2003) mengenai pentingnya memiliki kemampuan pemahaman matematis, 

yaitu: Tujuan mengajar matematika adalah agar pengetahuan yang disampaikan dapat 

dipahami peserta didik. Pendidikan yang baik merupakan usaha yang bisa membimbing 

siswa kepada tujuan yang ingin dicapai yakni supaya materi yang disampaikan bisa 

dipahami siswa sepenuhnya. Dengan demikian, pemahaman matematis adalah dasar 

yang penting untuk berpikir dalam menyelesaikan persoalan-persoalan matematika 

maupun masalah kehidupan nyata. Selain itu, kemampuan pemahaman matematis 

sangat mendukung pada pengembangan kemampuan matematis lainnya.  
Model pembelajaran yang tepat dengan materi pelajaran dan sesuai dengan 

karakteristik siswa sangat menentukan tingkat keberhasilan siswa dalam memahami 

pelajaran yang diberikan agar tujuan dari pembelajaran dapat tercapai. Hal ini tidak 

lepas dari peran penting seorang guru sebagai fasilitator dan penentu model 

pembelajaran dalam pembentukan pola pikir dan pemahaman siswa di kelas. Rahman 

(Hidayat, 2014: 2) menjelaskan bahwa di dalam pelaksanaan proses pembelajaran 

dibutuhkannya komunikan (guru), model pembelajaran, alat bantu untuk menyampaikan 

(media), urutan yang logis, dan suasana seluruh kegiatan (sistem).  
NCTM memberi perhatian terhadap pentingnya teknologi, karena teknologi 

merupakan sarana yang penting untuk mengajar dan belajar matematika secara efektif, 

teknologi memperluas matematika yang dapat diajarkan dan meningkatkan belajar 

siswa (Walle dalam Hidayat, 2014: 5). Model pembelajaran ASSURE dikembangkan 

oleh Sharon Smaldino, Robert Heinich, Jemes Rusell dan Michael Molenda. Model 

pembelajaran ini berorientasi kepada pemanfaatan media dan teknologi dalam 

menciptakan proses dan aktivitas pembelajaran yang diinginkan untuk mencapai tujuan 

belajar yang diinginkan. Angela (2011) menerangkan bahwa model pembelajaran 

ASSURE merupakan suatu model pembelajaran yang logis dan sederhana. Hal ini 

disebabkan karena model ASSURE adalah sebuah model pelajaran yang dirancang 

dengan baik dimulai dengan menangkap perhatian siswa, menyatakan tujuan yang harus 

dipenuhi, menyajikan materi, melibatkan siswa dalam pembelajaran, menilai 

pemahaman siswa, menyediakan umpan balik dan akhirnya melakukan evaluasi Model 

ini berisi langkah-langkah yang sesuai dengan namanya yaitu: (1) Menganalisis 

karakteristik siswa (Analyze learner characteristics); (2) Menetapkan tujuan 

pembelajaran (State performance objectives); (3) Memilih metode, media dan bahan 

pelajaran (Select methods, media and materials); (4) Menggunakan metode, media dan 

bahan pelajaran yang sudah dipilih (Utilize materials); (5) Mengaktifkan keterlibatan 

siswa (Requires learner participation); dan (6) Evaluasi dan revisi (Evaluation and 

revision).  
Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah pokok dalam penulisan ini 

adalah “Bagaimana penerapan model pembelajaran ASSURE dalam pelajaran 
matematika terhadap pentingnya kemampuan pemahaman matematis?” 
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Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui penerapan model 
pembelajaran ASSURE dalam pelajaran matematika terhadap pentingnya kemampuan 
pemahaman matematis yang penting dimiliki siswa. 

 

TINJAUAN PUSTAKA  
1. Kemampuan Pemahaman Matematis Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

pemahaman matematis atau mathematical understanding berasal dari kata 

paham yang artinya mengerti benar dalam suatu hal. Secara umum indikator 

pemahaman matematik meliputi : mengenal dan menerapkan konsep, prosedur, 

prinsip, dan ide matematika dengan benar pada kasus sederhana (Hendriana dan 

soemarmo, 2014).  
Kemampuan pemahaman matematis yang dimaksud adalah pemahaman 

terhadap suatu konsep matematika dimana siswa harus mempunyai pengetahuan 

terhadap konsep tersebut setelah proses pembelajaran berlangsung. Polya 
(Sumarmo, 2012) merinci kemampuan pemahaman pada empat tingkat yaitu:  
a) Pemahaman mekanikal yang dicirikan oleh kegiatan mengingat dan 

menerapkan rumus secara rutin dan menghitung secara sederhana. 
Kemampuan ini tergolong kemampuan tingkat rendah.  

b) Pemahaman induktif: menerapkan rumus atau konsep dalam kasus sederhana 

atau dalam kasus serupa. Kemampuan ini tergolong pada kemampuan 

tingkat rendah. Pemahaman rasional: membuktikan kebenaran suatu rumus 
dan teorema. Kemampuan ini tergolong pada kemampuan tingkat tinggi.  

c) Pemahaman intuitif: memperkirakan kebenaran dengan pasti (tanpa ragu-
ragu) sebelum menganalisis lebih lanjut. Kemampuan ini tergolong pada  
kemampuan tingkat tinggi.  

Berbeda dengan Polya, Pollatsek (Sumarmo, 2012) menggolongkan pemahaman 
pada dua tingkat yaitu:  
a) Pemahaman komputasional: menerapkan rumus dalam perhitungan 

sederhana, dan mengerjakan perhitungan secara algoritmik. Kemampuan ini 

tergolong pada kemampuan tingkat rendah.  
b) Pemahaman   fungsional:   mengaitkan   satu    konsep/prinsip   dengan  

konsep/prinsip lainnya, dan menyadari proses yang dikerjakan. Kemampuan 
ini tergolong pada kemampuan tingkat tinggi.  

Serupa dengan Pollatsek, Skemp (Sumarmo, 2012) menyatakan bahwa terdapat 
dua jenis kemampuan pemahaman, yaitu:  
a) Pemahaman instrumental: hafal konsep/prinsip tanpa kaitan dengan yang 

lainnya, dapat menerapkan rumus dalam perhitungan sederhana, dan 
mengerjakan perhitungan secara algoritmik. Kemampuan ini tergolong pada 

kemampuan tingkat rendah.  
b) Pemahaman relasional: mengaitkan satu konsep/prinsip dengan konsep 

lainnya. Kemampuan ini tergolong pada kemampuan tingkat tinggi.  
Mirip dengan Skemp dan Pollatsek, Copeland (Sumarmo, 2012) mengemukakan 
dua jenis pemahaman yaitu:  
a) Knowing how to: mengerjakan suatu perhitungan secara rutin/algoritmik. 

Kemampuan ini tergolong pada kemampuan tingkat rendah.  
b) Knowing: mengerjakan suatu perhitungan secara sadar. Kemampuan ini 

tergolong pada kemampuan tingkat tinggi.  
Berdasarkan uraian mengenai tingkatan/jenis kemampuan pemahman 

matematis, berikut beberapa uraian indikator mengenai kemampuan pemahaman 
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matematis menurut para ahli.  
National Council of Teacher of Mathematics atau NCTM (1989) merinci 

indikator pemahaman matematis ke dalam kegiatan sebagai berikut:  
a) Mendefinisikan konsep secara verbal dan tulisan, 

b) Mengidentifikasi dan membuat contoh dan bukan contoh,  
c) Menggunakan model, diagram dan symbol-simbol untuk merepresentasikan 

sautu konsep,  
d) Mengubah suatu bentuk representasi ke bentuk representasilainnya, 

e) Mengenal berbagai makna dan interpretasi konsep,  
f) Mengidentifikasi sifat-sifat sutau konsep dan mengenal syarat yang 

menentukan suatu konsep,  
g) Membandingkan dan membedakan konsep-konsep. 

Penulis  lain,  Sanjaya  (2009)  merinci  indikator  pemahaman  konsep 

diantaranya:  
a) Mampu menerangkan secara verbal mengenai konsep yang dipelajarinya,  
b) Mampu menyajikan situasi matematika ke dalam berbagai cara serta 

mengetahui perbedaan dan kesamaannya,  
c) Mampu mengklasifikasikan objek-objek berdasarkan dipenuhi atau tidaknya 

persyaratan yang membentuk konsep tersebut,  
d) Mampu menerapkan hubungan antara konsep dan prosedur, 

e) Mampu memberikan contoh dan bukan contoh dari konsep yang dipelajari, 

f) Mampu menerapkan konsep secara algoritma, 

g) Mampu mengembangkan konsep yang dipelajari. 

Indikator pemahaman konsep matematik dalam Kurikulum 2013 adalah: 

a) Menyatakan ulang konsep yang telah dipelajari,  
b) Mengklarifikasi objek-objek berdasarkan dipenuhi tidaknya persyaratan 

yang membentuk konsep tersebut,  
c) Mengidentifikasi sifat-sifat operasi atau konsep, 

d) Menerapakan konsep secara logis,  
e) Memberikan contoh atau contoh kontra (lawan contoh) dari konsep yang 

dipelajari,  
f) Menyajikan konsep ke dalam berbagai macam bentuk representasi matematis 

(tabel, grafik, diagram, sketsa, model matematika atau cara lainnya), 

g) Mengaitkan berbagai konsep dalam matematika maupun di luar matematika, 

h) Mengembangkan syarat perlu dan/atau syarat cukup suatu konsep.  
Secara umum, indikator pemahaman matematis meliputi: mengenal, 

memahami, dan menerapkan konsep, prosedur, prinsip, dan ide matematika 
(Sumarmo, 2010: 4).  

2. Model Pembelajaran ASSURE 

a. Pengertian  
Model pembelajaran ASSURE dikembangkan oleh Sharon Smaldino, 

Robert Heinich, Jemes Rusell dan Michael Molenda. Model pembelajaran 
ini berfokus kepada pemanfaatan media dan teknologi dalam membuat 

proses dan aktivitas pembelajaran yang diharapkan untuk mencapai tujuan 
belajar yang diinginkan.  

(Pribadi, 2011) dalam bukunya menjelaskan bahwa model pembelajaran 
ASSURE memiliki kepanjangan Analyze learner characteristics, State 
performance objectives, Select methods, media and materials, Utilize 
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materials, Requires learner participation, Evaluation and revision. 

Sedangkan Dali (2011) berpendapat bahwa Model ASSURE mempunyai 

asas yang sangat kukuh untuk membangunkan courseware pembelajaran. 

Berdasarkan data diatas, model ini bukan sekedar memberi panduan kepada 

guru dalam pembelajaran, setiap ciri yang terdapat dalam ASSURE boleh 

mengubah persepsi pelajar dalam proses pembelajaran yang dianggap 

membosankan.  
Khasanah (2012) menyatakan model ASSURE adalah model 

pembelajaran yang menciptakan sebuah aktivitas belajar yang efektif. Hal 

tersebut sependapat dengan Michael, et al., yang dikutip oleh Pribadi (2011) 

bahwa desain pembelajaran ASSURE dirancang dan dikembangkan untuk 

menciptakan aktivitas pembelajaran yang efektif dan efisien. Angela (2011) 

menerangkan bahwa model pembelajaran ASSURE ini adalah suatu model 

pembelajaran yang logis dan sederhana.  
Hal ini disebabkan karena model ASSURE adalah sebuah model 

pelajaran yang dirancang dengan baik dimulai dengan menangkap perhatian 

siswa, menyatakan tujuan yang harus dipenuhi, menyajikan materi, 
melibatkan siswa dalam pembelajaran, menilai pemahaman siswa, 

menyediakan umpan balik dan akhirnya melakukan evaluasi.  
Dengan demikian dapat disimpulkan model pembelajaran ASSURE 

adalah model pembelajaran yang dirancang secara sistematis dengan 

menghubungkan tekonologi dan media sehingga pembelajaran bisa lebih 
efektif, efisien dan bermakna.  

Model ASSURE memiliki enam proses belajar, yaitu: 

a) Analyze learner characteristics (Menganalisis karakteristik siswa), 

b) State performance objectives (Menetapkan tujuan pembelajaran),  
c) Select methods, media and materials (Memilih metode, media dan bahan 

pelajaran),  
d) Utilize materials (Menggunakan metode, media dan bahan pelajaran 

yang sudah dipilih),  
e) Requires learner participation (Mengaktifkan keterlibatan siswa), 

f) Evaluation and revision (Evaluasi dan revisi).  
b. Langkah-Langkah Model Pembelajaran ASSURE Langkah-

langkah model ASSURE dalam pembelajaran meliputi :  
1) Analyze Learner Characteristics (Menganalisis Karakteristik Siswa)  

Media pembelajaran dan teknologi dapat dipakai secara efektif 

apabila ada kesamaan antara karakteristik siswa dan isi media, metode 

dan material. Sebelum merancang cara penyampaian yang efektif, maka 

guru harus mengetahui siapa siswa. Oleh karena itu, langkah pertama 

model ASSURE adalah menganalisis karakteristik siswa. Ada tiga faktor 

yang dibahas dalam menganalisis karakteristik siswa, yaitu:  
a) General Characteristics (Karakteristik Umum)  

Karakteristik umum siswa bisa dilihat melalui variabel yang 
konstan, seperti: jenis kelamin, umur, tingkat perkembangan, budaya 

dan faktor sosial ekonomi serta etnik. Semua variabel konstan 

tersebut menjadi patokan dalam merumuskan strategi dan media 
yang tepat dalam menyampaikan bahan pelajaran.  

b) Specific Entry Competencies (Mendiagnosis Kemampuan Awal 
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Siswa)  
Penelitian yang terbaru memperlihatkan bahwa pengetahuan awal 

siswa adalah sebuah subyek patokan yang berpengaruh dalam 

bagimana dan apa yang dapat mereka pelajari lebih banyak sesuai 

dengan perkembangan psikologi siswa (Dick, Carey & Amp; Carey 

dalam Smaldino, 2011). Hal ini akan memudahkan dalam merancang 

suatu pembelajaran agar penyampaian materi pelajaran dapat diserap 

dengan optimal oleh siswa sesuai dengan kemampuan yang 

dimilikinya.  
c) Learning Style (Gaya Belajar)  

Merupakan gambaran dari preferensi gaya belajar masing-masing 

siswa. Gaya belajar yang dimiliki setiap siswa berbeda-beda dan 

mengantarkan mereka ke dalam pemaknaan pengetahuan termasuk di 

dalamnya interaksi dengan dan merespon dengan emosi ketertarikan 

terhadap pembelajaran (Fathurrohman dan Sutikno. 2010). Artinya 

sifat psikologis itu yang mempengaruhi bagaimana kita menanggapi 

rangsangan yang berbeda. Terdapat tiga macam gaya belajar yang 

dimiliki siswa, yaitu: 1) gaya belajar visual (melihat) yaitu dengan 

lebih banyak melihat seperti membaca; 2) gaya belajar audio 

(mendengarkan), yaitu belajar akan lebih bermakna oleh siswa jika 

pelajarannya tersebut didengarkan dengan serius; 3) gaya belajar 

kinestetik, yaitu pelajaran akan lebih mudah dipahami oleh siswa jika 

dia sudah mempraktekkan sendiri. Pertama-tama guru akan 

mencermati gaya belajar siswa, kemudian setelah itu menentukan 

pengelolaan informasi dari kebiasaan siswa. Kategori ini berisi 

berbagai variabel yang terkait dengan bagaimana kecenderungan 

individu dalam pemrosesan informasi kognitif. Terakhir guru akan 

menentukan faktor fisiologis dan motivasi terhadap siswa. Ketika 

guru menggunakan faktor motivasi ada hal-hal yang perlu 

dipertimbangkan seperti kecemasan, tingkat struktur, motivasi 

berprestasi, motivasi sosial, kehati-hatian, dan daya saing. Yang 

paling mempengaruhi faktor fisiologis adalah perbedaan seksual, 

kesehatan, dan kondisi lingkungan. Maka, setiap kelas karakter siswa 

berbeda-beda dalam gaya belajarnya, yang terbaik yakni 

menyambungkan berbagai cara guna menyajikan informasi sebanyak 

mungkin.  
2) State Performance Objectives (Menetapkan Tujuan Pembelajaran) Tahap 

berikutnya dalam ASSURE model yakni merumuskan  
tujuan dan standar. Dengan hal ini diharapkan siswa dapat memperoleh 
suatu kemampuan dan kompetensi tertentu dari pembelajaran. Pada saat 

merumuskan tujuan dan standar pembelajaran perlu memperhatikan 
dasar dari strategi, media dan pemilihan media yang tepat.  
a) Pentingnya Merumuskan Tujuan dan Standar Pembelajaran  

Dasar dalam penilaian pembelajaran ini menunjukkan 
pengetahuan dan kompetensi seperti apa yang nantinya akan dikuasai 

oleh siswa. Selain itu juga menjadi dasar dalam pembelajaran siswa 
yang lebih bermakna. Sehingga sebelumnya siswa bisa 

mempersiapkan diri dalam partisipasi dan keaktifannya dalam 
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pembelajaran.  
Beberapa alasan mengapa tujuan perlu dirumuskan dalam 

merancang suatu program pembelajaran yaitu :  
1) Rumusan tujuan yang jelas bisa dipakai untuk mengevaluasi 

Efektivitas keberhasilan proses pembelajaran.  
2) Tujuan pembelajaran bisa dipakai sebagai pedoman dan panduan 

kegiatan belajar siswa.  
3) Tujuan pembelajaran bisa membantu dalam mendesain sistem 

pembelajaran.  
4) Tujuan pembelajaran bisa dipakai sebagai kontrol dalam 

menentukan batas-batas dan kualitas pembelajaran.  
3) Select Methods, Media And Materials (Memilih Metode, Media Dan 

Bahan Pelajaran)  
Langkah selanjutnya dalam membuat pembelajaran yang efektif 

yakni mendukung pembelajaran dengan menggunakan media dalam 
sistematika pemilihan strategi, teknologi dan media dan bahan ajar.  
a) Memilih Strategi Pembelajaran  

Pemilihan strategi pembelajaran dibuat sesuai dengan standar dan 
tujuan pembelajaran. Selain dari itu juga memperhatikan gaya belajar 
dan motivasi siswa yang nantinya dapat mendukung pembelajaran.  

b) Memilih Teknologi dan Media yang sesuai dengan Bahan Ajar 
Bentuk media adalah bentuk fisik dimana sebuah pesan  

digabungkan dan ditampilkan. Contoh bentuk media diantaranya, 

diagram (gambar diam dan teks) slide (gambar diam lewat proyektor) 
video (gambar bergerak dalam TV), dan multimedia komputer 

(grafik, teks, dan barang bergerak dalam TV).  
c) Memilih, Mengubah, dan Merancang Bahan Ketika kita sudah 

memilih strategi dan media pembelajaran yang akan digunakan, 

maka langkah selanjutya adalah memilih bahan (materi) yang 
dibutuhkan dalam pembelajaran.  
Langkah ini pada umumnya mencakup (1) memilih materi yang 

tersedia, (2) Mengubah materi yang ada, atau (3) Merancang materi baru.  
4) Utilize Materials (Menggunakan Metode, Media Dan Bahan Pelajaran 

Yang Sudah Dipilih)  
Terdapat 5 lagkah yang bisa dilakukan oleh guru dalam 

memanfaatkan media dan bahan yang tersedia, yaitu:  
(1) Preview materi  

 Guru   harus   mengecek   terlebih   dahulu   materi,   sebelum 

 menyampaikannya  dalam  kelas  dan  selama  proses  pembelajaran 

 sehingga  dapat  menentukan  bahan-bahan  tersebut  sesuai  dengan 

 siswa dan tujuan yang ingin dicapai.  

(2) Siapkan bahan  

 Guru mengumpulkan semua materi dan media yang diperlukan 

 oleh guru dan siswa. Guru harus menentukan susunan materi dan 

 penggunaan media. Guru harus memakai media terlebih dahulu untuk 

 memastikan keadaan media sebelum digunakan.  

(3) Siapkan lingkungan  

 Tempat yang akan dipakai sebagai tempat pembelajaran haruslah 
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dipersiapkan sehingga dapat mendukung proses pembelajaran. 
Contohnya, laboratorium, pusat media, tempat kegiatan fisik dan 

fasilitas yang diperlukan. Hal yang perlu diperhatikan misalnya 
tempat duduk yang nyaman, ventilasi yang cukup, terang yang 

sesuai, suhu yang dapat dikontrol dan lain sebagainya.  
(4) Siswa  

Memberitahukan siswa tentang tujuan pembelajaran. 

Menceritakan alasan kenapa mempelajari topik yang dipelajari 

tersebut, memberikan pernyataan yang memotivasi yang 

menciptakan kebutuhan untuk mereka ketahui dan bagaimana mereka 

mendapatkan keuntungan dari hasil perhatian yang mereka berikan. 

Guru menjelaskan bagaimana cara agar siswa dapat memperoleh 

informasi dan cara mengevaluasi materinya. Memberikan 

pengalaman belajar Jika semua bahan-bahan sudah dipersiapkan 

maka seorang guru harus mempresentasikan dengan professional. 

Guru seolah menjadi aktor atau aktris yang harus menguasai 

perhatian dari siswa dan bisa menjadi instruktur yang mengarahkan 

perhaitan di kelas. Untuk memberikan pengalaman pembelajaran 

kepada para siswa, guru harus memainkan aturan yang menjadi 

pedoman atau fasilitator, membantu siswa untuk mengeksplor topik, 

mendiskusikan isi, menyiapkan bahan-bahan untuk portofolio, atau 

menjelaskan informasi kepada kawan sekelas.  
(5) Requires Learner Participation (Mengaktifkan Keterlibatan Siswa) 

Tujuan utama dari pembelajaran adalah adanya partisipasi siswa  
terhadap materi dan media yang kita tampilkan. Seorang guru pada 

zaman teknologi sekarang dituntut supaya mempunyai pengalaman 

dan praktik menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan 

mengevaluasi daripada sekedar memahami dan memberi informasi 

kepada siswa. Ini sejalan dengan pemikiran konstruktivis bahwa 

belajar adalah proses mental aktif yang dibangun berdasarkan 

pengalaman yang autentik, dimana para siswa akan menerima umpan 

balik informatif untuk mencapai tujuan mereka dalam belajar.  
(6) Evaluation and Revision (Evaluasi dan Revisi)  

Evaluasi dan revisi merupakan komponen akhir model ASSURE 

untuk belajar efektif. Evaluasi dan revisi adalah sebuah komponen 

yang penting untuk membangun kualitas belajar. Penilaian dan 

perbaikan merupakan bagian yang sangat mendasar dalam 

mengembangkan kualitas pembelajaran. Penilaian dan perbaikan 

dapat berdasarkan dua tahapan yaitu: (1) Penilaian hasil belajar 

siswa; meliputi: penilaian hasil belajar siswa yang otentik, penilaian 

hasil belajar portofolio, dan penilaian hasil belajar yang tradisional / 

elektronik, dan (2) Menilai dan memperbaiki strategi, teknologi dan 

media. 

Ada beberapa fungsi dari evaluasi, diantaranya:  
1) Evaluasi adalah alat yang penting sebagai umpan balik bagi 

siswa;  
2) Evaluasi adalah alat yang penting untuk mengetahui bagaimana 

ketercapaian siswa dalam menguasai tujuan yang telah 
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ditentukan;  
3) Bisa memberikan informasi dalam mengembangkan program 

kurikulum;  
4) Informasi dari hasil evaluasi dapat digunakan siswa secara 

individual dalam mengambil keputusan;  
5) Berguna untuk para pengembang kurikulum khususnya dalam 

menentukan tujuan khusus yang ingin dicapai, dan  
6) Berfungsi sebagai umpan balik untuk orang tua, guru, 

pengembang kurikulum, pengambil kebijakan. 

 

Berdasarkan uraian diatas, berikut penjelasan singkat mengenai 
keenam fase model pembelajaran ASSURE:  

    Tabel 1    

  Tahapan Model Pembelajaran ASSURE  

  Fase    Deskripsi   

 Analyze learner Pada fase ini, guru mengamati karekteristik 
 characteristics siswa  dimulai  dari  karakteristik  umum 

    yang meliputi: jenis kelamin, umur, tingkat 

    perkembangan, budaya, faktor   sosial 

    ekonomi dan etnik; mendiagnosis 

    kemampuan awal siswa; serta gaya belajar 

    siswa.  Kegiatan  dalam  fase  ini  yaitu 

    mengondisikan  siswa  untuk  siap  belajar, 

    berdoa  dan  mengabsen  siswa;  membuat 

    lingkungan   belajar   yang   menarik   dan 

    disukai siswa; memberikan pertanyaan 

    prasyarat untuk mengikuti  pembelajaran 

    selanjutnya.    

 State performance Pada fase ini, guru menetapkan tujuan dan 
 objectives   standar pembelajaran yang meliputi: desain 

    sistem  pembelajaran,  aktivitas  yang  akan 

    dilakukan dalam pembelajaran, 

    kemampuan   yang   akan   dicapai   siswa 

    setelah mengikuti pembelajaran, tingkatan 

    atau   perilaku   siswa   yang   diharapkan 

    setelah mengikuti pembelajaran. Kegiatan 

    yang  dilakukan  dalam  fase  ini  meliputi 

    kegiatan pendahuluan, menyampaikan 

    tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa. 

 Select methods, media and Pada fase ini, guru menyampaikan materi 
 materials   yang akan dipelajari, menyampaikan media 

    yang akan digunakan serta menyampaikan 

    bahan  ajar  yang  akan  digunakan  selama 

    proses pembelajaran.   

 Utilize materials Pada  fase  ini,  guru  menyajikan  materi 
    pelajaran,  baik  berupa  konsep  maupun 

    keterampilan.   Kegiatan pada fase   ini 

    meliputi: penyajian   materi, pemberian 
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  contoh konsep, dan pemodelan/peragaan. 

Requires learner Pada fase ini, guru memberikan rangsangan 
participation  kepada siswa agar  terjadi suatu proses 

  interaksi  dimana  seluruh  siswa 

  berpartisipasi  aktif selama  proses 

  pembelajaran  sehingga  adanya bertukar 

  pendapat   antara   siswa   dengan   guru. 

  Kegiatan   pada   fase   ini   yaitu: guru 

  mengajukan suatu  permasalahan yang 

  merangsang kemampuan berpikir siswa. 

Evaluation and revision Pada fase ini, guru mengamati pengetahuan 
  dan pemahaman  siswa  dalam 

  menyelesaikan permasalahan. Melalui 

  evaluasi, siswa dan guru dapat mengetahui 

  kekurangan ataupun kelebihan media, 

  metode  dan  bahan  ajar  sebelum,  selama, 

  dan setelah proses pembelajaran yang telah 

  dilakukan. Hasil evaluasi ini dapat 

  dijadikan  guru  sebagai  bahan  evaluasi 

  tentang proses  penerapan model 

  pembelajaran  yang  diterapkan, apakah 

  sudah  berjalan  dengan  baik,  cukup  baik 

  atau masih kurang. Kegiatan pada fase ini 

  yaitu guru  dan  siswa  mereview 

  permasalahan, guru mengajak siswa untuk 

  mengkaji    ulang permasalahan yang 

  dihadapi,   presentasi   hasil   kerja   dan 

  membuat kesimpulan.     

 

KESIMPULAN 
 

Berdasarkan penjelasan diatas, model pembelajaran ASSURE dapat diterapkan 

sebagai model pembelajaran dikelas karena model ini merupakan model pembelajaran 

berbasis teknologi yang juga telah dianjurkan oleh NCTM, dan model pembelajaran ini 

adalah model yang melibatkan siswa dalam pemilihan metode, media dan bahan 

ajarnya. Oleh karena itu, model pembelajaran ASSURE diharapkan dapat menarik 

perhatian siswa selama proses pembelajaran, sehingga siswa menyadari akan 

pentingnya memiliki kemampuan pemahaman matematis, karena kemampuan 

pemahaman matematis mendukung akan perkembangan kemampuan pemahaman 

lainnya. 
 

Salah satu indikator dalam kemampuan pemahaman matematis, yaitu indikator 

menurut Polya yang menggolongkannya ke dalam empat tingkatan, diantaranya: 
 

a) Pemahaman mekanikal yang dicirikan oleh kegiatan mengingat dan menerapkan 

rumus secara rutin dan menghitung secara sederhana. Kemampuan ini tergolong 

kemampuan tingkat rendah. 
 

b) Pemahaman induktif: menerapkan rumus atau konsep dalam kasus sederhana atau 

dalam kasus serupa. Kemampuan ini tergolong pada kemampuan tingkat rendah. 
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c) Pemahaman rasional: membuktikan kebenaran suatu rumus dan teorema. 

Kemampuan ini tergolong pada kemampuan tingkat tinggi.  
d) Pemahaman intuitif: memperkirakan kebenaran dengan pasti (tanpa ragu-ragu) 

sebelum menganalisis lebih lanjut. Kemampuan ini tergolong pada kemampuan 
 

tingkat tinggi. 
 

Model pembelajaran ASSURE didasarkan pada enam proses pembelajaran, diantaranya: 
 

a) Analyze learner characteristics (Menganalisis karakteristik siswa),  
b) State performance objectives (Menetapkan tujuan pembelajaran),  
c) Select methods, media and materials (Memilih metode, media dan bahan pelajaran),  
d) Utilize materials (Menggunakan metode, media dan bahan pelajaran yang sudah 

dipilih),  
e) Requires learner participation (Mengaktifkan keterlibatan siswa),  
f) Evaluation and revision (Evaluasi dan revisi). 

 

REKOMENDASI  
Berdasarkan hasil kajian, berikut beberapa rekomendasi yang harus diperhatikan 

sebelum diterapkannya model pembelajaran ASSURE, sebaiknya guru:  
a) Mengetahui pengetahuan awal siswa, gaya belajar yang disukai siswa, merumuskan 

tujuan, serta penggunaan media yang akan digunakan selama proses pembelajaran.  
b) Menyiapkan bahan/materi yang akan disampaikan. 

c) Memberikan arahan terlebih dahulu sebelum dilaksanakannya proses pembelajaran.  
d) Memperhatikan lingkungan sekolah, seperti laboratorium, situasi kelas, ketersediaan 

media dan keadaan siswa.  
e) Mengalokasikan waktu dengan baik agar proses pembelajaran berjalan dengan baik 

sesuai dengan apa yang diharapkan.  
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Abstract  
Mathematical conceptual understanding ability is include to low level thinking 

ability, but this ability become the first foundation for student to high level thinking 

ability. Therefore, matheatical conceptual understanding ability is so important be 

owned by student. Meaningful Intruction Design (MID) ia a learning form that 

prioritize the meaningfulness studying. With MID the student can correlate the 

concept he has learn with the new concept, so the student not only able to memorize 

the concept but also can apply the concept to contextual problem. 
 

Keyword: mathematical conceptual understanding, meaningful intraction design 

 

Abstrak  
Kemampuan pemahaman konsep matematis tergolong kemampuan berpikir tingkat 

rendah, tetapi kemampuan tersebut menjadi pijakan awal siswa menuju kemampuan 

berpikir tingkat tinggi. Oleh karena itu, kemampuan pemahaman konsep matematis 

sangat penting dimiliki oleh siswa. Meaningful Intruction Design (MID) adalah 

model pembelajaran yang mengutamakan kebermaknaan belajar. Dengan model 

pembelajaran MID siswa dapat menghubungkan konsep yang telah ia pelajari 

dengan konsep yang baru, sehingga siswa tidak hanya mampu menghapal konsep 

tetap juga bisa mengaplikasikan konsep tersebut kedalam masalah kontekstual. 
 

Kata Kunci : kemampuan pemahaman konsep matematis, meaningful intruction 

design 

 

PENDAHULUAN 
 

Berdasarkan undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

nasional pasal 37 ayat 1, matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib 

bagi siswa. Salah satu tujuan pemberian mata pelajaran matematika menurut 

kemendikbud (2014) adalah agar siswa mampu memahami konsep matematika. 

Berdasarkan tujuan pemberian mata pelajaran matematika maka kemampuan 

pemahaman konsep merupakan salah satu kemampuan yang sangat penting dimiliki 

oleh siswa. National Counsil of Teaching Mathematics (NCTM) memberikan sebuah 

gambaran tentang pentingnya kemampuan pemahaman konsep, yaitu siswa harus 

belajar matematika dengan pemahaman, secara aktif membangun konsep baru dengan 

pengalaman yang siswa temukan sebelumnya. Menurut Sanjaya (2009, p. 46) 

kemampuan pemahaman konsep bukan sekedar kemampuan mengetahui atau 

mengingangat sejumlah konsep, akan tetapi dapat mengungkapkan kembali konsep 

tersebut kedalam bentuk representatif yang lebih dipahami, dan mengakplikasikan 
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konsep tersebut kedalam struktur kognitif yang dimiliki siswa. Menurut Nuraida & 

Sunaryo kemampuan pehaman tergolong kemampuan berpikir tingkat rendah, akan 

tetapi kemampuan tersebut merupakan pijakan awal bagi siswa untuk menuju 

kemampuan berpikir tingkat tinggi. Pentingnya kemampuan pemahaman konsep 

matematis siswa, dengan kemampuan pemahaman konsep matematis yang baik siswa 

tidak hanya mampu mengerjakan soal-soal yang rutin tetapi juga mampu menyelesaikan 

permasalahan-permasalahan yang tidak rutin. 
 

Faktanya, kemampuan pemahaman konsep matematis siswa masih tergolong 

rendah. Berdasarkan hasil studi Trends in International Mathematics and Science Study 

(TIMSS) tahun 2015 menunjukan bahwa penguasaan matematika siswa Indonesia 

berada pada peringkat 44 dari 49 negara. Selain itu, hasil dari Program for International 

Student Assessment (PISA) (OECD, 2016) tahun 2015, bahwa Indonesia berada pada 

peringkat ke 65 dari 72 negara dengan rata-rata skor kemampuan matematika sebesar 

386 dan standar skor rata-rata kemampuan matematika internasional sebesar 490. Jika 

dilihat dari setiap indikator berdasarkan nomor soal, masih banyak siswa yang bisa 

dinyatakan kurang dalam pemahaman konsep matematisnya. Berdasarkan hasil yang 

diperoleh tidak ada siswa yang mencapai nilai maksimal atau berada di skor ideal. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemahaman konsep matematis siswa dalam 

menyeesaikan soal-soal lingkaran masih rendah. Selain itu, Aan Hendrayana (2017) 

mengatakan bahwa kemampuan pemahaman konsep matematis siswa SMP masih 

belum seperti yang diharapkan, siswa masih bingung dalam menyelesaikan 

permasalahan ketika siswa lupa terhadap rumus yang dihafal. Ali Ardhi (2017) 

menyimpulkan bahwa kemampuan pemahaman konsep siswa SMP juga masih belum 

memuaskan. 
 

Peneliti melakukan wawancara khusus kepada guru mata pelajaran matematika 

MTs Rancah yaitu Bapak Ade Iman, mengenai masalah dalam pembelajaran 

matematika. Masalah yang sering dihadapi dalam pembelajaran diantaranya, siswa 

kurang aktif dalam proses pembelajaran, siswa kesulitan untuk menyatakan ulang 

konsep. Siswa mampu meyelesaikan soal-soal rutin dengan rumus yang mereka hafal. 

Tetapi saat ditemukan soal-soal yang tidak rutin, siswa kesulitan untuk menyelesaikan 

soal tersebut dan menganggap permasalahan tersebut belum dipelajari. Hal ini 

dikarenakan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa masih rendah. 
 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ditemukan maka dibutuhkan 

model pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan pemahaman konsep 

matematis siswa. Salah satu solusi untuk meningkatkan kemampuan pemahaman 

konsep siswa adalah dengan menerapkan model pembelajaran bermakna, yaitu model 

Meaningful Instruction Design (MID) yang merupakan suatu model pembelajaran yang 

lebih mengutamakan kebermaknaan belajar dan efektivitas yaitu dengan cara membuat 

kerangka kerja aktivitas untuk siswa secara konseptual kognitif-kontrukstivisme. 

Penelitian oleh Hesti Noviyana (2019) menyatakan bahwa melalui penerapan model 

Meaningful Instruction Design (MID), suasana pembelajaran di kelas menjadi lebih 

bermakna karena siswa aktif mengalami secara langsung apa yang dipelajari dalam 
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menyelesaikan permasalahan nyata atau kontekstual. Dengan demikian konsep yang 

diperoleh sendiri oleh siswa jauh lebih diingat. Selain itu siswa juga akan terbiasa untuk 

menghubungkan materi yang baru dengan struktur kognitif yang telah diperoleh 

sebelumnya. Permasalahan yang didapat berkaitan dengan pengalaman atau 

kemampuan kognitif yang dimiliki siswa. Sehingga dapat berguna dan diterapkan dalam 

mengatasi masalah-masalah yang relevan ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. 

Diharapkan dengan penerapan model Meaningful Instruction Design (MID) dapat 

meningkatkan kemampuan pemahaman konsep siswa. 
 

HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN  

1. Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Siswa 
 

Pemahaman konsep terdiri dari dua kata, yaitu pemahaman dan konsep. 

Pemahaman diartikan sebagai ukuran kualitas dan kuantitas hubungan suatu ide dengan 

ide yang telah ada sebelumnya. Sedangkan Mas‟ud Zein dan Darto ( dalam Fauziah, 

Hasanuddin, & M Nuh, 2019, p. 212) berpendapat bahwa pemahaman merupakan 

kemampuan untuk menangkap dan menyerap arti dari materi pelajaran yang dapat 

berupa kata, angka, serta menjelaskan sebab akibat. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

pemahaman adalah kemampuan mengetahui sesuatu baik berupa kata, maupun angka 

yang saling berhubungan setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. 
 

Kata konsep menurut Oemar Hamalik adalah suatu kategori stimuli yang 

memiliki ciri-ciri umum. Stimuli adalah objek-objek atau orang (person). Menurut 

Rooser (Sagala, 2013, p. 73) konsep sebagai suatu abstraksi yang mewakili satu kelas 

objek-objek,atau kejadian-kejadian. Menurut Kemp, dkk (dalam Salma Prawiladilaga, 

2008, p. 81) menyatakan bahwa konsep adalah kategori atau ragam yang menunjukkan 

kesamaan gagasan, kejadian, objek, atau kebendaan. Menurut Merril dalam buku yang 

sama menyatakan bahwa konsep adalah kelompok objek atau kebendaan, kejadian, 

simbol, yang memiliki kesamaan atau kemiripan karakteristik serta nama atau julukan. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa konsep adalah suatu abstraksi dari gagasan, objek-

objek, atau kejadian-kejadian yang memiliki karakteristik yang sama. 
 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemahaman konsep adalah 

suatu kemampuan untuk menangkap, menyerap, dan mengetahui materi pelajaran atau 

gagasan. Menurut Duffin & Simpson (dalam Kesumawati, 2008, p. 230) pemahaman 

konsep sebagai kemampuan siswa untuk: (1) menjelaskan konsep, dapat diartikan 

bahwa siswa mampu menjelaskan kembali konsep yang telah diterima menggunakan 

konsep pada berbagai situasi yang berbeda, (3) mengembangkan beberapa akibat dari 

adanya suatu konsep, dapat diartikan bahwa ketika siswa paham dengan suatu konsep 

maka siswa tersebut dapat menyelesaikan masalah dengan benar. 
 

Dapat disimpulkan bahwa pemahaman konsep matematis merupakan 

kemampuan menyerap dan memahami ide-ide matematika. Pemahaman konsep dapat 

berupa penugasan sejumlah materi pembelajaran, yaitu siswa tidak sekedar mengenal 

dan mengetahui, tetapi mampu mengungkapkan kembali konsep dalam bentuk yang 

lebih mudah dimengerti serta mampu mengaplikasikannya. Sedangkan pemahaman 
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konsep matematika merupakan kemampuan untuk menjelaskan dan mengaitkan konsep-

konsep atau kategori matematika. 
 

Pemahaman konsep merupakan hal yang diperlukan dalam mencapai hasil 

belajar yang baik, termasuk dalam pembelajaran matematika. Sehingga untuk dapat 

menguasai materi pelajaran matematika dengan baik siswa haruslah memahami dengan 

baik konsep-konsep pelajaran sebelumnya yang menjadi prasyarat dari konsep yang 

sedang dipelajari. Salah satu syarat untuk dapat memahami materi pelajaran selanjutnya 

dengan baik adalah memahami materi yang sedang dipelajari dengan baik. Siswa dapat 

dikatakan memahami konsep apabila siswa itu mampu membedakan mana yang 

merupakan bagian dari klasifikasi sebuah objek dan mana yang bukan. Selain itu, siswa 

dikatakan memahami konsep apabila siswa tersebut mengetahui keterkaitan antara satu 

objek dengan objek lain dengan melihat adanya karakteristik yang sama (memiliki 

hubungan sebab akibat). Keberhasilan pembelajaran matematika juga dapat diukur dari 

kemampuan pemahaman siswa dalam memahami konsep dan mampu mengaplikasikan 

konsep tersebut dalam memecahkan masalah. 
 

Menurut Skemp dan Pollatsek (Kesumawati, 2008, p. 230) terdapat dua jenis 

pemahaman konsep, yaitu : 
 

a. Pemahaman instrumental  
Pemahaman instrumental dapat diartikan sebagai pemahaman konsep yang saling 

 

terpisah dan dapat melakukan perhitungan sederhana dengan rumus yang telah dihafal. 

Seseorang mampu menggunakan prosedur matematik untuk menyelesaikan suatu 

permasalahan. 
 

b. Pemahaman rasional  
Pemahaman rasional bermuatkan skema atau struktur yang dapat digunakan dalam 

 

penyelesaian masalah yang lebih luas. Suatu ide, fakta, atau prosedur matematika dapat 

dipahami sepenuhnya jika dikaitkan dengan jaringan lainnya. 
 

Berdasarkan teori Skemp, pemahaman yang harus dimiliki siswa dalam 

pembelajaran matematika bukan hanya sekedar hapal tentang rumus atau suatu konsep 

dalam perhitungan sederhana tetapi dapat mengaplikasikannya dalam berbagai 

permasalahan. Sehingga dalam pembelajaran matematika kedua pemahaman tersebut 

sangat dibutuhkan oleh siswa baik instrumental maupun rasional. 
 

Menurut Kemendikbud Nomor 58 Tahun 2014 indikator-indikator pemahaman 

konsep, yaitu: 
 

a. Menyatakan ulang konsep yang telah dipelajari;  
b. Mengklasifikasikan objek-objek berdasarkan dipenuhi tidaknya persyaratan yang 

membentuk konsep tersebut;  
c. Mengidentifikasi sifat-sifat operasi atau konsep;  
d. Menerapkan konsep secara logis;  
e. Memberikan contoh atau contoh kontra (bukan contoh) dari konsep yang dipelajari;  
f. Menyajikan konsep dalam berbagai macam bentuk representasi matematis (tabel, 

grafik, diagram, gambar, sketsa, model matematika, atau cara lainnya);  
g. Mengaitkan berbagai konsep dalam matematika maupun di luar matematika; 
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h.   Mengembangkan syarat perlu dan atau syarat cukup suatu konsep. 
 

2. Model Pembelajaran Meaningful Instruction Design (MID) 
 

Model pembelajaran Meaningful Instruction Design (MID) merupakan suatu 

model pembelajaran yang lebih mengutamakan kebermaknaan belajar dan efektivitas 

yaitu dengan cara membuat kerangka kerja aktivitas untuk siswa secara konseptual 

kognitif-kontrukstivisme. Dengan model pembelajaran MID siswa juga dituntut secara 

langsung untuk menemukan suatu konsep, serta dapat menghubungkan konsep yang 

telah dipelajari sebelumnya untuk menemukan konsep yang baru. Menurut Shoimin, 

model pembelajaran meaningful learning merupakan dasar dari pembelajaran 

kontruktivistik. Dalam meaningful learning, pembentukan pengetahuan melibatkan 

interpretasi dan proses belajarnya mengutamakan kebermaknaan agar siswa dengan 

mudah mengingat kembali materi-materi yang telah maupun baru disampaikan oleh 

guru. 
 

Menurut Ausubel dan Novak (Dahar, 2011, p. 141) terdapat tiga keutamaan 

belajar bermakna, yakni : 
 

a. Informasi yang dipelajari secara bermakna akan lebih lama diingat;  
b. Memudahkan proses belajar mengajar dikarenakan informasi baru yang telah 

dikaitkan dengan konsep-konsep relevan sebelumnya dapat meningkatkan konsep 

yang telah dikuasi;  
c. Informasi   yang   pernah   dilupakan   setelah   pernah   dikuasai   sebelumnya 

 

meninggalkan bekas. Sehingga walaupun informasi tersebut dilupakan akan mudah 

mengingatnya kembali. 
 

Adapun langkah-langkah model pembelajaran Meaningful Instructional Design 

menurut Shoimin (2014, p. 101), sebagai berikut : 
 

a. Lead-in (Lead individu). 
 

Lead-in merupakan fase awal pada pembelajaran MID dimana guru akan 

memberikan sebuah masalah atau ilustrasi berdasarkan pengalaman sehari-hari dalam 

kehidupan nyata atau pengalaman kongkrit yang berhubungan dengan materi yang akan 

dipelajari. Berikut rincian kegiatan yang dapat dilakukan guru dalam tahap lead-in 

yakni: (1) Membentuk siswa kedalam beberapa kelompok 4 sampai 5 orang; (2) 

Membuat suatu kegiatan maupun situasi atau masalah dalam kehidupan nyata yang 

terkait dengan pengalaman siswa;(3) Mengajukan pertanyaan-pertanyaan maupun 

pemberian tugas yang memacu siswa berfikir dan merefleksi pengalaman-pengalaman 

pada masa lalu; (4) Memberikan pertanyaan tentang konsep, ide, maupun informasi 

baru/update yang belum siswa ketahui. 
 

Kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan masalah kongkrit dalam 

kehidupan sehari-hari mampu mendorong siswa menganalisis serta mengkontruksi 

konsep baru kemudian siswa dapat menghubungkannya dengan pengalaman terdahulu. 
 

b. Reconstruction 
 

Penyajian materi pembelajaran dapat dialakukan dengan kegiatan mengamati 

slide show, mengerjakan tugas-tugas seperti lembar kerja siswa maupun membaca buku 

teks dilakukan dengan diskusi perkelompok. Kegiatan tersebut dilakukan agar 
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mengarahkan siswa untuk menemukan konsep sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan 

berdasarkan tugas yang diberikan, kemudian siswa membuat jawaban sementara dan 

menarik kesimpulan. Rancangan fasilitas media pengalaman belajar mampu 

menghasilkan penafsiran dan konsep baru bagi siswa melalui pengalaman pribadi. Jadi, 

pada tahap reconstruction merupakan fase dimana guru memfasilitasi kegiatan belajar 

berdasarkan pengalaman untuk menggali minat siswa yang dilakukan dengan eksplorasi 

media. 
 

c. Production 
 

Pada tahap production, merupakan tahap atau fase terakhir dimana siswa saling 

bertukar informasi, gagasan dan wawasan dengan melakukan presentasi sehingga siswa 

bukan hanya memahami materi yang dipelajari tetapi juga menemukan konsep baru 

yang dipahami. 
 

Shoimin (2014, p. 102) mengemukakan kelebihan yang didapat dalam 

penerapan model Meaningful Instructional Design (MID) adalah sebagai berikut : 
 

1) Penghubung antara pengetahuan awal dengan pengetahuan baru siswa;  
2) Mempermudah siswa mengingat informasi-informasi baru berdasarkan 

pemahaman sendiri;  
3) Mampu mengembangkan pengertian dan pemahaman konsep bahan belajar 

secara lebih mudah;  
4) Mendorong keaktifan belajar siswa;  
5) Informasi yang bermakna lebih lama diingat;  
6) Informasi yang bermakna memudahkan siswa mengingat kembali konsep pada 

materi pelajaran yang mirip.  
Adapun  kekurangan  model  Meaningful  Instructional  Design  (MID)  sebagai 

 
berikut: 

 

1) Model MID belum banyak diketahui oleh guru sehingga masih sedikit guru yang 

menerapkan model ini;  
2) Guru menemukan kesulitan mencari contoh kongkrit yang berkaitan dengan 

materi pelajaran. Terdapat beberapa materi maupun konsep matematika yang 

belum terdapat keterkaitan pada pengalaman yang dekat dengan siswa. 
 

KESIMPULAN 
 

Model pembelajaran Meaningful Instruction Design (MID) merupakan suatu 

model pembelajaran yang lebih mengutamakan kebermaknaan belajar dan efektivitas 

yaitu dengan cara membuat kerangka kerja aktivitas untuk siswa secara konseptual 

kognitif-kontrukstivisme. Salah satu model yang dapat diterapkan dalam pembelajaran 

matematika untuk memaksimalkan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa 

serta mendapatkan respon positif dari siswa. Melalui langkah-langkah model 

pembelajaran MID siswa secara langsung menemukan sendiri suatu konsep dan mampu 

menghubungkan materi atau konsep yang sebelumnya pernah dipelajari. 
 

REKOMENDASI  
Berdasarkan hasil kajian, ada beberapa rekomendasi diantaranya sebagai berikut: 
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1. Untuk mengatasi kendala pada saat penerapan model pemelajaran MID di kelas, 

diharapkan untuk dapat melakukan simulasi terlebih dahulu sebelum proses 

pembelajaran dimulai, bisa dengan menjelaskan terlebih dahulu tahapan atau 

langkah-langkah model pembelajaran MID. 
 

2. Bagi peneliti yang lain yang akan menerapkan model pembelajaran MID, dapat 

mengalokasikan waktu agar setiap tahapan pada pembelajaran MID dapat terlaksana 

dengan baik. 
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Abstract  
Problem solving is an important activity process in learning mathematics. The low 

ability to solve mathematical problems, one of which is caused by students only 

listening and taking notes. So students lack motivation to develop their abilities. The 

use of games as teaching media is very effective in learning. Media as an 

intermediary form used by humans to convey or spread ideas, ideas or opinions. In 

this case the monopoly game can be played into a game that contains mathematics 

lessons so students can play while learning mathematics. The use of games as 

learning media is very effective in learning. Media as a form of conversation used 

by humans to express opinions or opinions expressed so as to reach the intended 

recipient. This study aims to learn whether using the media game Mathematical 

Monopoly (Monotica) can improve learning outcomes. This article will describe 

MONOTICA game media in terms of a variety of preliminary studies. The results of 

several studies prove that MONOTICA game media-based learning influences 

student learning outcomes. 
 

Keywords: problem solving skill, Learning Media / Teaching Media, 

Mathematics Monopoly (Monotica) 

 

Abstrak  
Pemecahan masalah merupakan suatu proses kegiatan yang penting dalam 

pembelajaran matematika. Rendahnya kemampuan pemecahan masalah matematis 

salah satunya disebabkan karena siswa hanya mendengarkan dan mencatat. 

Sehingga siswa kurang adanya motivasi untuk mengembangkan kemampuannya. 

Penggunaan permainan sebagai media pengajaran sangat efektif dalam 

pembelajaran. Media sebagai bentuk perantara yang digunakan oleh manusia untuk 

menyampaikan atau menyebar ide, gagasan atau pendapat. Dalam hal ini permainan 

monopoli bisa dimainkan menjadi permainan yang bermuatan pelajaran matematika 

sehingga siswa dapat bermain sambil belajar matematika. Penggunaan permainan 

sebagai media pengajaran sangat efektif dalam pembelajaran. Media sebagai bentuk 

perantara yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan gagasan atau 

pendapat yang dikemukakan agar sampai kepada penerima yang dituju. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui apakah pembelajaran dengan menggunakan media 

permainan Monopoli Matematika (Monotika) dapat meningkatkan hasil belajar. 

Artikel ini akan mendeskripsikan media permainan Monotika yang ditinjau dari 

berbagai penelitian terdahulu. Hasil dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa 

pembelajaran berbasis media permainan Monotika berpengaruh terhadap hasil 

belajar siswa. 
 

Kata Kunci: Kemampuan Pemecahan Masalah, Media Pembelajaran/Media 

Pengajaran, Monopoli Matematika (Monotika) 
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PENDAHULUAN 
 

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 keagamaaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa, dan Negara (UU. Sisdiknas Nomor 20/2003), dan pendidikan nasional adalah 

pendidikan yang berdasarkan pancasila dan Undang-undang nilai agama, kebudayaan 

nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman (UU. Sisdiknas 

Nomor 20/2003). 
 

Sumarmo (dalam Zamnah, 2017, p. 34) Pemecahan masalah merupakan suatu 

proses untuk mengatasi kesulitan yang ditemui agar mencapai suatu tujuan yang 

diinginkan. Rendahnya kemampuan pemecahan masalah matematis salah satunya 

disebabkan karena siswa hanya mendengarkan dan mencatat. Sehingga siswa kurang 

adanya motivasi untuk mengembangkan kemampuannya. 
 

Rendahnya kemampuan pemecahan masalah matematis salah satunya disebabkan 

karena siswa hanya mendengarkan dan mencatat. Sehingga siswa kurang adanya 

motivasi untuk mengembangkan kemampuannya. 
 

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru matematika di SMP yang 

berada di daerah Ciamis, menjelaskan bahwa kemampuan pemecahan masalah 

matematis siswa masih tergolong rendah. Pada tahap memahami masalah dan tahap 

merencanakan strategi pemecahan masalahnya juga rata-rata masih kesulitan. Dari satu 

kelas kurang lebih hanya 40% siswa yang mampu menyelesaikan sampai tahap 

melakukan perhitungan. Hal ini dikarenakan saat pembelajaran berlangsung siswa 

bersikap pasif sehingga guru yang lebih banyak aktif. Sedangkan siswa hanya mencatat 

informasi yang didapat saat pembelajaran berlangsung. Kurikulum 2013 memfasilitasi 

guru untuk menerapkan berbagai model pembelajaran maupun pendekatan yang dapat 

melibatkan siswa dalam setiap tahap proses pembelajaran. 
 

Penggunaan permainan sebagai media pengajaran sangat efektif dalam 

pembelajaran. Menurut Hamidjojo (Sundayana, 2014) Media sebagai bentuk perantara 

yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan atau menyebar ide, gagasan atau 

pendapat yang dikemukakan itu sampai kepada penerima yang dituju. Dalam hal ini 

peneliti memilih permainan monopoli yang bisa dimainkan menjadi permainan yang 

bermuatan pelajaran matematika sehingga siswa dapat bermain sambil belajar 

matematika. Oleh karena itu, digunakanlah media Monopoli Matematika atau Monotika 

dengan harapan dapat menarik perhatian siswa untuk lebih semangat belajar sehingga 

siswa dapat lebih mudah untuk memecahkan masalah dari materi yang diajarkan. 
 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka peneliti mengkaji penelitian 

terhadap kemampuan pemecahan masalah berbantuan media permainan monopoli 

matematika (Monotika) dengan judul “Pengaruh Media Permainan Monopoli 

Matematika (Monotika) Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis” 
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1. Media Pembelajaran Monopoli Matematika (Monotika) 
 

Gagne dan Briggs (dalam Sundayana, 2014. p.5) secara implisit menyatakan 

bahwa “media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk 

menyampaikan isi materi pengajaran yang antara lain buku, foto, film, dll”. Dengan 

adanya media pembelajaran maka diharapkan dapat merangsang siswa pembelajaran. 

Permainan Monopoli sebagai Media Pembelajaran Permainan monopoli dapat dijadikan 

sebagai media pembelajaran matematika berbagai komponen dalam monopoli dapat 

dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan pembelajaran sehingga monopoli dapat menjadi 

media pembelajaran yang tepat dan menyenangkan. Media Pembelajaran Monopoli 

matematika adalah suatu media pembelajaran jual beli yang dikemas dalam suatu 

permainan monopoli. 
 

Monopoli yaitu permainan yang terdiri dari beberapa petak area kotak yang 

tertulis nama area. Memainkannya cukup mudah, dengan tujuan untuk memonopoli 

semua area kotak yang disediakan. Permainan ini dilengkapi dengan dadu dan bintang 

sebagai alat transaksi dalam permainan. Media permainan MONOTIKA adalah media 

alternatif untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis. 
 

Langkah langkah dalam permainan ini adalah sebagai berikut: 
 

1) Tiap pemain mula-mula diberi uang monopoli dengan jumlah yang sama besar.  
2) Permulaan membuang dadu bergiliran, angka yang terbesar diantara teman yang lain 

maka bermain terlebih dahulu. Permainan dimulai di daerah start  
3) Jika pemain berhenti di salah satu kotak, maka pemain harus mengambil kartu soal 

sesuai dengan warna kotak  
4) Pemain harus dapat menjawab pertanyaan tersebut dalam jangka waktu yang telah 

ditentukan.  
5) Jika pemain berhasil menjawab dengan benar, maka pemain tersebut berhak 

membeli areal tersebut. Namun, jika pemain tidak dapat menjawab pertanyaan 

tersebut, maka pertanyaan tersebut dikembalikan ke tempatnya kemudian permainan 

di lanjutkan kembali.  
6) Jika area yang sudah dibeli dan disinggahi oleh pihak lawan, maka lawan wajib 

 

menjawab pertanyaan disediakan, tapi jika pihak lawan tidak bisa menjawab 

pertanyaan maka dikenakan denda sesuai dengan harga area tersebut. 
 

Dalam permainan ini pemenang adalah tim yang memiliki banyak rumah serta 

memiliki bintang yang lebih banyak dibandingkan pihak lawan. 
 

2. Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 
 

Surya (dalam Amam, 2017) menyatakan bahwa kemampuan pemecahan masalah 

adalah kemampuan siswa untuk dapat memahami masalah melalui identifikasi unsur-

unsur yang diketahui, ditanyakan, dan kecukupan unsur yang diperlukan, membuat atau 

menyusun strategi penyelesaian dan mempresentasikan (dengan simbol, gambar, grafik, 

tabel diagram model, dll), memilih atau menerapkan strategi untuk mendapatkan solusi 

dan memeriksa kebenaran solusi dan menafsirkannya. 
 

Kemampuan pemecahan masalah merupakan salah satu komptensi dasar yang 

harus dicapai peserta didik dalam pembelajaran. Selain itu, kemampuan pemecahan 
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masalah dapat meningkatkan kualitas peserta didik untuk menemukan solusi dan 

memahami setiap materi pembelajaran. Semakin terbiasanya peserta didik dihadapkan 

dengan masalah yang dihadapi, maka peserta didik akan terbiasa menggunakan pola 

pikirnya untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. 
 

Polya (dalam Nuraida, 2018, p. 113) merinci langkah-langkah kegiatan 

memecahkan masalah sebagai berikut: 
 

a. Kegiatan memahami masalah. Kegiatan ini dapat diidentifikasikan melalui beberapa 

pertanyaan  
b. Kegiatan merencanakan atau merancang strategi pemecahan masalah. Kegiatan ini 

dapat diidentifikasi melalui beberapa pertanyaan  
c. Kegiatan melaksanakan perhitungan  
d. Kegiatan   memeriksa   kembali   kebenaran   hasil   atau   solusi.   Kagiatan   ini 

 
diidentifikasikan melalui pertanyaan: 

 

Indikator pemecahan masalah menurut Polya (dalam Nuraida, 2018) adalah 

sebagai berikut: 
 

1) Indikator memahami masalah, meliputi:  
a. Mengetahui apa saja yang diketahui dan ditanyakan pada masalah dan,  
b. Menjelaskan masalah sesuai dengan kalimat sendiri.  

2) Indikator membuat rencana, meliputi:  
a. Menyederhanakan masalah,  
b. Mampu membuat eksperimen dan simulasi,  
c. Mampu mencari sub-tujuan (hal-hal yang perlu dicari sebelum menyelesaikan 

masalah),  
d. Mengurutkan informasi.  

3) Indikator melaksanakan rencana, meliputi:  
a. Mengartikan masalah yang diberikan dalam bentuk kalimat matematika, dan  
b. Melaksanakan strategi selama proses dan penghitungan berlangsung.  

4) Indikator melihat kembali, meliputi:  
a. Mengecek semua informasi dan penghitungan yang terlibat,  
b. Mempertimbangkan apakah solusinya logis,  
c. Melihat alternatif penyelesaian yang lain,  
d. Membaca pertanyaan kembali,  
e. Bertanya kepada diri sendiri apakah pertanyaan sudah terjawab. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Kemampuan pemecahan masalah merupakan salah satu kompetensi dasar yang 

harus dicapai peserta didik dalam pembelajaran. Kemampuan pemecahan masalah 

matematis merupakan salah satu kemampuan matematis yang harus dimiliki siswa 

karena kemampuan pemecahan masalah dapat meningkatkan kualitas peserta didik 

untuk menemukan solusi dan memahami setiap materi pembelajaran. 
 

Rendahnya kemampuan pemecahan masalah matematis salah satunya disebabkan 

karena siswa hanya mendengarkan dan mencatat. Sehingga siswa kurang adanya 

motivasi untuk mengembangkan kemampuannya. 
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Sebuah media yang menarik menjadi suatu hal yang penting dalam sebuah 

pembelajaran, sehingga peserta didik akan lebih tertarik dalam melakukan kegiatan 

pembelajaran. Ketika peserta didik sudah tertarik dengan media yang digunakan dalam 

proses pembelajaran maka kemampuan peserta didik akan berkembang secara optimal. 

Demikian halnya dengan adanya media pembelajaran berupa monopoli yang berguna 

terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. 
 

Seperti yang diungkapkan oleh Rahaju dan Semin Rudi Hartono (2017) dalam 

hasil Penelitiannya bahwa media pembelajaran menggunakan media permainan 

monopoli menunjukan peningkatan nilai rata-rata dan banyaknya siswa yang tuntas 

belajar. Dengan demikian, pembelajaran berbasis PMI dapat digunakan untuk 

meningkatkan prestasi belajar siswa. Pembelajaran berbasis PMI juga dapat 

mengembangkan karakter siswa, seperti kerja sama dan jujur. Peningkatan ini 

disebabkan karena terciptanya situasi belajar yang menyenangkan sehingga membuat 

siswa mudah dalam memahami materi yang diajarkan guru. 
 

KESIMPULAN 
 

Media permainan Monotika dapat di terapkan dalam pembelajaran matematika 

untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan untuk memaksimalkan 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa, melalui proses dan langkah-langkah 

pembelajaran yang jelas pada media permainan Monotika siswa dapat memicu minat 

siswa dalam menyelesaikan masalah dan dapat mengemukakan suatu ide-ide dengan 

baik secara lisan maupun tulisan. 
 

REKOMENDASI  
Berdasarkan hasil kajian, ada beberapa rekomendasi diantaranya sebagai berikut: 

 

1. Media permainan Monotika dapat dijadikan salah satu media pembelajaran yang 

digunakan guru agar siswa terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran.  
2. Untuk mengatasi kendala kegaduhan dan kebingungan siswa yang dialami selama 

proses pembelajaran di kelas, diharapkan untuk dapat melakukan simulasi model 

Monotika terlebih dahulu sebelum proses pembelajaran dimulai, bisa dengan 

arahan-arahan mengenai aturan permainan atau aturan pembelajaran. 
 

3. Bagi peneliti lain yang akan menerapkan pembelajaran dengan permainan Monotika, 

sebaiknya bisa mengalokasikan waktu dengan baik, memastikan siswa mahir dalam 

pemecahan masalah agar pada setiap tahap bisa terlaksana dengan baik. 
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Abstract  
This Purposive of Research To: 1) Define Mathematics in General, 2) Introduce 

about AutoCAD, 3) Regarding Geometry, 4) Prove Brief History of Geometry and 5) 

Explain the Purpose of Geometry Forms in the Usage of Productivity Process. This 

Research uses the Method of SADDesT (Simulation, Descriptive Analysis, Design 

and Theory of Basics) because this research will show the results of the design using 

AutoCAD software based on two dimensions and three dimensions, then will explain 

the examples of the application of Geometry shapes in general or specific so that 

they can be understood together in a manner of Critical, Scientific and Applicative. 

Mathematics or previously called as reckoning science is the study of things such as 

quantity, structure, space, and change. AutoCAD is a CAD computer software for 

drawing two dimensions and three dimensions developed by Autodesk. The 

AutoCAD product family, as a whole, is the most widely used CAD software in the 

world. AutoCAD is used by civil engineers, land developers, architects, mechanical 

engineers, interior designers and others. Geometry is the branch of mathematics 

concerned with questions of shape, size, relative position of images, and the nature 

of space. As a Brief History that Geometry was discovered by the Babylonian, 

Greek, Egyptian, Arabic, Indian and Chinese nationalities from a few years ago. 

The purpose is to be able to support industrial work in various other fields of 

industry. 
 

Keywords: Mathematics, AutoCAD, Geometry, SADDesT, Productivity 

 

Abstrak  
Tujuan Penelitian ini Untuk : 1) Mendefinisikan Matematika secara Umum, 2) 

Memperkenalkan AutoCAD, 3) Mengenai tentang Geometri, 4) Membuktikan Sejarah 

Singkat Geometri dan 5) Menjelaskan Maksud Tujuan Bentuk Geometri dalam guna 

Proses Produktifitas sehari-hari. Penelitian ini menggunakan Metode SADDesT 

(Simulasi, Analisis Deskriptif, Desain dan Teori Dasar) karena penelitian ini akan 

menunjukkan hasil desain dengan menggunakan perangkat lunak Autocad berbasis dua 

dimensi dan tiga dimensi, selanjutnya akan membahaskan tentang Contoh-contoh 

penerapan bentuk Geometri baik secara umum maupun spesifik supaya dapat dipahami 

bersama secara Kritis, Ilmiah dan Aplikatif. Matematika atau sebelumnya disebut ilmu 

hisab adalah ilmu yang mempelajari hal-hal seperti besaran, struktur, ruang, dan 

perubahan. AutoCAD adalah perangkat lunak komputer CAD untuk menggambar dua 

dimensi dan tiga dimensi yang dikembangkan oleh Autodesk. Keluarga produk 

AutoCAD, secara keseluruhan, adalah software CAD yang paling banyak digunakan di 

dunia. AutoCAD digunakan oleh insinyur sipil, land developers, arsitek, insinyur mesin, 

desainer interior dan lain-lain. Geometri adalah cabang matematika yang bersangkutan 

dengan pertanyaan bentuk, ukuran, posisi relatif gambar, dan sifat ruang. Sebagai 

Sejarahnya secara Singkat bahwa 
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Geometri ditemukan oleh kebangsaan Babilonia, Yunani, Mesir, Arab, India dan 

Cina dari beberapa tahun yang lalu. Maksud Tujuannya bahwa agar mampu 

menunjang Pekerjaan Industri di berbagai macam bidang Industri lainnya. 

 

Kata Kunci: Matematika, AutoCAD, Geometri, SADDesT, Produktifitas 

 

PENDAHULUAN 
 

Matematika (pengetahuan, pemikiran, pembelajaran) atau sebelumnya disebut 

ilmu hisab adalah ilmu yang mempelajari hal-hal seperti besaran, struktur, ruang, dan 

perubahan. Para matematikawan merangkai dan menggunakan berbagai pola, dan 

menggunakannya untuk merumuskan konjektur baru, dan membangun kebenaran 

melalui metode deduksi yang ketat diturunkan dari aksioma-aksioma dan definisi-

definisi yang bersesuaian. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 1. Didalam Matematika terdapat Jenis-jenis Bentuk Geometri 

AutoCAD merupakan perangkat lunak komputer CAD untuk menggambar dua 
 

dimensi dan tiga dimensi yang dikembangkan oleh Autodesk. Keluarga produk 

AutoCAD, secara keseluruhan, adalah software CAD yang paling banyak digunakan di 

dunia. AutoCAD digunakan oleh insinyur sipil, land developers, arsitek, insinyur mesin, 

desainer interior dan lain-lain. Format data asli AutoCAD, DWG, dan yang lebih tidak 

populer, Format data yang bisa dipertukarkan (interchange file format) DXF, secara de 

facto menjadi standard data CAD. Akhir-akhir ini AutoCAD sudah mendukung DWF, 

sebuah format yang diterbitkan dan dipromosikan oleh Autodesk untuk 

mempublikasikan data CAD. AutoCAD saat ini hanya berjalan disistem operasi 

Microsoft. Versi untuk Unix dan Macintosh sempat dikeluarkan tahun 1980-an dan 

1990-an, tetapi kemudian tidak dilanjutkan. AutoCAD masih bisa berjalan di emulator 

seperti Virtual PC atau Wine. AutoCAD dan AutoCAD LT tersedia dalam bahasa 

Inggris, Jerman, Prancis, Italia, Spanyol, Jepang, Korea, Tionghoa Sederhana, Tionghoa 

Tradisional, Rusia, Ceko, Polandia, Hongaria, Brasil, Portugis, Denmark, Belanda, 

Swedia, Finlandia, Norwegia dan Vietnam. 
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Gambar 2. AutoCAD sering digunakan oleh Seorang Desainer untuk menunjang 

Proses Produktifitas 
 

Geometri (pengukuran) merupakan cabang matematika yang bersangkutan 

dengan pertanyaan bentuk, ukuran, posisi relatif gambar, dan sifat ruang. Seorang ahli 

matematika yang bekerja di bidang geometri disebut ahli ilmu ukur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 3. Ilustrasi dasar Pemetaan Geometri Secara Matematis 
 

Paling tidak ada enam wilayah yang dapat dipandang sebagai ‟sumber‟ 

penyumbang pengetahuan geometri, yaitu: Babilonia (4000 SM - 500 SM), Yunani (600 

SM – 400 SM), Mesir (5000 SM - 500 SM), Jasirah Arab (600 - 1500 AD), India (1500 

BC - 200 BC), dan Cina (100 SM - 1400). Tentu masih ada negara-negara penyumbang 

pengetahuan geometri yang lain, Namun, kurang signifikan atau belum terekam dalam 

tradisi tulisan. Bangsa Babilonia menempati daerah subur yang membentang antara 

sungai Eufrat dan sungai Tigris di wilayah Timur Tengah. Pada mulanya, daerah ini 

ditempati oleh bangsa Sumeria. Pada saat itu, 3500 SM, atau sekitar 5000 tahun yang 

lalu telah hidup sangat maju. Banyak gedung dibangun seperti kota waktu kini. Sistem 

irigasi dan sawah pertanian juga telah berkembang. 
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Gambar 4a. Arsitektur Geometri buatan Kebangsaan Babilonia 
 

Geometri dipikirkan oleh para insinyur untuk keperluan pembangunan. Bangsa 

Mesir mendiami wilayah yang sangat subur di sepanjang sungai Nil. Pertanian 

berkembang pesat. Pemerintah memerlukan cara untuk membagi petak-petak sawah 

dengan adil. Maka, geometri maju di sini karena menyajikan berbagai bentuk poligon 

yang di sesuaikan dengan keadaan walayah di sepanjang sungai Nil itu. Di Yunani, 

geometri mengalami masa ‟emas‟ nya. Sekitar 2000 tahun yang lalu, ditemukan teori 

yang kita kenal dewasa ini dengan nama teori aksiomatis. Teori berpikir yang 

mendasarkan diri pada sesuatu yang paling dasar yang kebenarannya kita terima begitu 

saja. Kebenaran semacam ini kita sebut kebenaran aksioma. Dari sebuah aksioma 

diturunkan berbagai dalil baik dalil dasar maupun dalil turunan. Dari era ini, kita juga 

memperoleh warisan buku geometri yang hingga kini belum terbantahkan, yaitu 

geometri Euclides. Geometri yang kita ajarkan secara formal di sekolah merupakan 

‟Jiplakan‟ dari geometri Euclides ini. Di awal perkembangan Islam, para pemimpin 

Islam menganjurkan agar menimba ilmu sebanyak mungkin. Kita kenal belajaralah 

hingga ke negeri Cina. Dalam era itu, Islam menyebar di Timur Tengah, Afrika Utara, 

Spanyol, Portugal, dan Persia. Para matematikawan Islam menyumbang pada 

pengembangan aljabar, asronomi, dan trigonometri. Trigonometri merupakan salah satu 

pendekatan untuk menyelesaian masalah geometri secara aljabar. Kita mengenalnya 

menjadi geometri analitik. Mereka juga mengembangkan polinomial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 4b. Piramida yang telah diproduksi oleh Kebangsaan Mesir berkat Desain 

berupa Geometri 
 

Di wilayah timur, India dan Cina dikenal penyumbang pengetahuan matematika 

yang handal. Di India, para matematikawan memiliki tugas untuk membuat berbagai 

bangunan pembakaran untuk korban di altar. Salah satu syaratnya adalah bentuk boleh ( 

bahkan harus) berbeda tetapi luasnya harus sama. Misalnya, membuat pangunan 

pembekaran yang terdiri atas lima tingkat dan setiap tingkat terdiri 200 bata. Di antara 

dua tingkat yang urutan tidak boleh ada susunan bata yang sama persis. Saat itulah 

muncul ahli geometri di India. Tentu, bangunan itu juga dilengkapi dengan atap. Atap 

juga merupakan bagian tugas matematikawan India. Di sinilah berkembang teori-teori 

geometri. Seperti cabang-cabang ilmu pengetahuan yang lain, matematika (termasuk 

geometri) juga dikembangkan oleh para ilmuwan Cina sejak 2000 tahun sebelum 

Masehi (atau sekitar 4000 tahun yang lalu). Kalau di Eropa terdapat buku „Unsur- 
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unsur‟, geometri Euclides yang mampu menembus waktu 2000 tahun tanpa tertandingi, 

di timur, Cina terdapat buku „Sembilan bab tentang matematika‟ yang dibuat sekitar 

tahun 179 oleh Liu Hui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 4c. Bentuk Geometri Menara Taj Mahal Ciptaan Bangsa India 
 

Buku ini memuat banyak masalah geometri. Di antaranya menghitung luas dan 

volume. Dalam buku itu juga mengupas hukum Pitagoras. Juga banyak dibicarakan 

tentang polygon. Pada Zaman Pertengahan, Ahli matematika Muslim banyak berperan 

perkembangan geometri, terutama geometri aljabar dan aljabar geometri. Al-Mahani 

(1.853) mendapat idea menguraikan masalah geometri seperti menyalin kubus kepada 

masalah dalam bentuk aljabar. Thabit ibn Qurra (dikenal sebagi Thebit dalam Latin) 

(836 – 901) mengendali dengan pengendalian arimetikal yang diberikan kepada ratio 

kuantitas geometri, dan menyumbangkan tentang pengembangan geomeri analitik. 

Omar Khayyam (1048 -1131) menemukan penyelesaian geometri kepada persamaan 

kubik, dan penyelidikan selanjutnya yang terbesar adalah kepada pengembangan 

geometri bukanlah Euclid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 4d. Arsitektur Benteng Besar telah diciptakan oleh Kebangsaan Cina sesuai 

Desain Geometrinya 
 

Maksud Tujuan Bentuk Geometri dalam Guna Proses Produktifitas bahwa agar 

mampu menunjang Pekerjaan Industri di berbagai macam bidang Industri lainnya 

seperti industri bangunan, industri otomotif, industri elektronika dan lainnya. Jadi 

Proses Produktifitas merupakan Proses pembuatan barang dari fase awal sampai fase 

akhir tapi tetap didukung oleh sebuah Desain yang menunjukkan bentuk Geometri yang 

mempengaruhi fisik barang tersebut. 
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Gambar 5. Geometri tidak akan lepas dari Desain berguna untuk Proses Produktifitas 
 

sesuai dengan Kebutuhan Industri lainnya 
 

METOODE PENELITIAN 
 

Penelitian ini menggunakan Metode SADDesT (Simulasi, Analisis Deskriptif, 

Desain dan Teori Dasar) karena penelitian ini akan menunjukkan hasil desain dengan 

menggunakan perangkat lunak Autocad berbasis dua dimensi dan tiga dimensi, 

selanjutnya akan membahaskan tentang Contoh-contoh penerapan bentuk Geometri 

baik secara umum maupun spesifik supaya dapat dipahami bersama secara Kritis, 

Ilmiah dan Aplikatif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 6. Flowchart Metode 

Penelitian HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Jadi berdasarkan Metode penelitian yang kita perhatikan bersama bahwa 

pertama-tama akan membahas tentang Contoh Desain Geometri secara Umum yang 

telah kami rancangkan baik dua dimensi (2D) maupun tiga dimensi (3D) berikut : 
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1) Bola Magnet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 7a. Bola Magnet secara dua dimensi (2D)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 7b. Bola Magnet secara Jaringan dua dimensi (2D Wired)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 7c. Bola Magnet secara tiga dimensi (3D) 
 

2) Batu Bata 
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Gambar 8a. Batu Bata secara dua dimensi (2D)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 8b. Batu Bata secara Jaringan dua dimensi (2D Wired)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 8c. Batu Bata secara tiga dimensi (3D) 
 

3) Besi Nako 
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Gambar 9a. Besi Nako secara dua dimensi (2D)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 9b. Besi Nako secara Jaringan dua dimensi (2D Wired)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 9c. Besi Nako secara tiga dimensi (3D) 
 

Selanjutnya yang Kedua bahwa Kita akan memperhatikan tentang Contoh 

Desain Geometri secara Spesifik yang telah kami rancangkan baik dua dimensi (2D) 

dan tiga dimensi (3D) berikut : 
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1) Mobil  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 10a. Mobil secara dua dimensi (2D)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 10b. Mobil secara Jaringan dua dimensi (2D Wired)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 10c. Mobil secara tiga dimensi (3D) 
 

2) Rumah 
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Gambar 11a. Rumah secara dua dimensi (2D)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 11b. Rumah secara Jaringan dua dimensi (2D Wired)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 11c. Rumah secara tiga dimensi (3D) 
 

3) Rudal 
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Gambar 12a. Rudal secara dua dimensi (2D)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 12b. Rudal Secara Jaringan dua dimensi (2D)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 12c. Rudal secara tiga dimensi (3D) 
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KESIMPULAN 
 

Desain Geometri Secara Umum adalah Bentuk-bentuk Geometri yang bersifat 

mendasar atau Sederhana sehingga mudah dipahami oleh persepsi kita sendiri karena 

Jumlah bentuk geometrinya sedikit bahkan yang dimaksud dengan Desain Geometri 

Secara Spesifik adalah Bentuk-bentuk Geometri yang bersifat mendalam atau Kompleks 

sehingga perlu dipahami bersama secara Kritis, Ilmiah dan Aplikatif karena ada banyak 

bentuk geometri lainnya. 
 

REKOMENDASI 
 

Sebagai Seorang Pendidik (Teacher) terutama Guru SMK Teknik yang di 

seluruh NKRI diharapkan mohon cobalah melatih Siswa dituntut cobalah mendesain 

berupa Geometri dan Ciptakanlah Produk sesuai dengan desain yang berupa geometri 

tadi sehingga membuat Siswa menjadi bangsa yang Cerdas, Kritis dan Inovatif dalam 

mengembangkan SDM yang Unggul terhadap Penggunaan bidang IPTEK agar nantinya 

Siswa akan menjadi Seorang Insyinyur (Engineering) yang Bermutu, Berkualitas dan 

Profesional sesuai Kebutuhan Industri ketika Siswa lulus dari SMK Teknik dan Industri 

lainnya menerima Lowongan Kerja khususnya lulusan SMK Teknik berkat anda 

sebagai Seorang Pendidik (Teacher). 
 

Sebagai Seorang Insyinyur (Engineering) dari seluruh Industri diharapkan 

Jangan pernah Sepelekan Geometri karena Geometri itu sangat penting dan dibutuhkan 

untuk teknik desain (Engineering Design) yang menunjang Proses Produktifitas 

kapanpun dan dimanapun anda berada di Industri lainnya sehingga Geometri anggap 

sebagai bekal untuk Mendesain dan Memproduksi barang yang akan segera dikirimkan 

dari Industri menuju Pemasaran dan juga akan menguntungkan Pendapatan Industri 

secara Ekonomis. 
 

Sebagai Seorang Wirausahawan (Enterpreneurshiper) bahwa cobalah 

kembangkan Bisnis tapi Bisnisnya yang menerapkan Prinsip Teknologi 

(Technopreneurship) tepatnya bermaksud Mendesain dan Memproduksi Barang 

berdasarkan Bentuk Geometri baik itu seperti Membuat Arsitektur, Membuat Suku 

Cadang (Spare Part) yang akan dikirim pabrik dan Masih banyak lainnya yang dapat 

menghasilkan keuntungan Uang bagi Pribadi anda Sendiri. 
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Abstract  
One of the goals of learning mathematics is understanding mathematical concepts, 

explaining the interrelationships between concepts and applying concepts or 

algorithms flexibly, accurately, efficiently and precisely in problem solving. 

Therefore understanding the concept is the most important part in learning 

mathematics. Students must first understand the concept in order to solve the 

problems and be able to apply learning in the real world. While in learning there are 

still many students who have difficulty in solving problems or questions that are 

different from the examples given by the teacher even though the questions are quite 

easy. Therefore it is necessary to seek learning by applying learning that can provide 

opportunities and encourage students to practice their mathematical concept 

understanding abilities. From a variety of literature, literature studies and research 

known, that learning WEE (Wondering, Exploring and Explaning) can improve 

students' understanding of mathematical concepts. 
 

Keywords: WEE (Wondering, Exploring and Explaning), Mathematical Concept 

Understanding Ability 
 

Abstrak  
Salah satu tujuan pembelajaran matematika adalah memahami konsep 

matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan 

konsep atau algoritma secara luwes, akurat, efisien dan tepat dalam 

pemecahan masalah. Maka dari itu pemahaman konsep merupakan bagian 

paling penting dalam pembelajaran matematika. Siswa harus terlebih dulu 

memahami konsep agar dapat menyelesaiakan soal-soal serta mampu 

mengaplikasikan pembelajaran dalam dunia nyata. Sementara dalam 

pembelajaran masih banyak siswa yang kesulitan dalam menyelesaikan 

masalah ataupun soal berbeda dari contoh yang diberikan oleh guru sekalipun 

soal tersebut tergolong mudah. Oleh karenanya perlu mengupayakan 

pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran yang dapat memberikan 

peluang dan mendorong siswa untuk melatih kemampuan pemahaman 

konsep matematis. Dari berbagai literatur, kajian pustaka dan penelitian 

terdahuli, bahwa pembelajaran WEE (Wondering, Exploring and Explaning) 

dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. 
 

Kata kunci : WEE (Wondering, Exploring and Explaning), 

Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis 

 

PENDAHULUAN 
 

Peningkatan mutu pendidikan matematika merupakan tanggungjawab pihak 

sekolah, guru, serta pihak orang tua dan masyarakatpun harus ikut andil didalamnya. 
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Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dengan menerapkan kurikulum tingkat 

satuan pendidikan (KTSP). Dalam Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 20 tahun 2006 tentang standar isi (Permendiknas, 2006: 346) 

disebutkan bahwa pembelajaran matematika bertujuan agar peserta didik memiliki 

kemampuan sebagai berikut: 
 

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) Mengkomunikasikan gagasan dan simbol, tabel, diagram atau media lain untuk 

memperjelas keadaan atau masalah.  
5) Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam mempelajari masalah serta 

sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. 
 

Apabila kita mencermati tujuan pembelajaran matematika di atas maka setelah 

proses pembelajaran siswa diharapkan dapat memahami suatu konsep matematika 

sehingga dapat menggunakan kemampuan tersebut dalam mengahadapi masalah-

masalah matematika. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemahapan konsep merupakan 

bagian paling penting dalam pembelajaran matematika. Zulkardi (Herawati et al., 2013) 

menyatakan bahwa matematika merupakan mata pelajaran yang menekankan pada 

konsep. Ini berarti siswa harus terlebih dulu memahami konsep agar dapat 

menyelesaikan soal-soal serta mampu mengaplikasikan pembelajaran dalam dunia 

nyata. 
 

Hasil survey Organization Economic Cooperation and Development (OECD, 

2012, 2015, 2018). dalam studi yang dilakukan oleh Programme for international 

Student Assesment (PISA) hasil belajar siswa Indonesia di bidang matematika berada 

ditingkat bawah dari negara-negara yang disurvei. Berikut hasil survei PISA pada setiap 

tahun disajikan pada Tabel 1 
 

Tabel 1. Peringkat Indonesia Tahun 2012-2018  
 

Tahun 

  

Peringkat Negara 

  

Skor Rata-rata 

  

Skor Rata-rata 
 

      
        

       
Internasional 

 
         

  
         
           

2012   64 dari 65 375  494  
        

2015   63 dari 70 386  490  
        

2018   72 dari 78 379  489  
            

 

Menurut Pranoto (Ela Ulfiana, Haninda Bharata, 2016), tes Internasional PISA 

menekankan penerapan, sedangkan Trends in International Mathrmatics and Science 
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Student (TIMSS) lebih pada penguasaan konsep, sehingga literasi matematika pada 

TIMSS lebih fokus pada kemampuan siswa dalam memahami konsep di berbagai 

bentuk dan situasi. Sedangkan siswa terbiasa meniru guru dalam mengerjakan setiap 

soal untuk penyelesaian masalanya. Sehingga siswa terlalu terfokus mengikuti apa yang 

dicontohkan oleh guru. Akibatnya kemampuan siswa dalam memahami konsep masih 

rendah. Keadaan ini didukung dari hasil penelitian Hendrayana (2017) yang 

menyatakan bahwa kemampuan pemahaman konsep matematis siswa masih belum 

seperti yang diharapkan. Begitu juga penelitian yang di lakukan Ardhi (2017) bahwa 

kemampuan pemahaman konsep matematis siswa masih belum memuaskan. Fakta yang 

diperoleh dari hasil penulisan yang dilakukan oleh Ela Ulfiana, Haninda Bharata 

(2016:2) menunjukkan bahwa tingkat kemampuan dalam pemahaman sebuah konsep 

matematis siswa Indonesia masih rendah. 
 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di MTs Al-Istiqomah Kiarapayung, 

menurut penjelasan dari guru bidang Matematika kelas VIII menunjukkan bahwa masih 

banyak siswa yang kesulitan dalam menyelesaikan masalah ataupun soal berbeda dari 

contoh yang diberikan terlihat dari nilai harian dan juga nilai ulangan yang kurang dari 

KKM. Sehubungan dengan hal itu, maka dapat diasumsikan bahwa kemampuan 

pemahaman konsep matematis siswa masih tergolong rendah. Kebanyakan siswa masih 

kebingungan dan sering bertanya mengenai bagaimana cara untuk menyelesaikan soal 

sekalipun soal tersebut tergolong mudah, juga tak sedikit siswa yang mengeluh karena 

dianggap sulitnya pembelajaran matematika serta rasa kurang sukanya terhadap 

pembelajaran matematika, sehingga pembelajaran matematika dianggap sebagai sesuatu 

yang monoton dan bukan sesuatu hal yang menyenangkan. 
 

Melihat kondisi seperti ini, penulis berusaha menerapkan model pembelajaran 

WEE pada proses pembelajaran matematika. Hal ini merupakan salah satu alternatif 

pemilihan model pembelajaran untuk memaksimalkaan kemampuan pemahaman 

konsep matematis serta mendapat respon positif dari siswa. Model pembelajaran WEE 

merupakan salah satu model pembelajaran yang pelaksanaannya meliputi tiga tahap 

yaitu Wondering, Exploring dan Explaining. Dengan proses pelaksanaannya yang 

meliputi beberapa tahap dan adanya pembagian tugas antar anggota kelompok dapat 

mendorong siswa untuk berpikir kritis, mengajukan pertanyaan dan menganalisis 

jawaban. Melalui langkah-langkah yang jelas pada model pembelajaran sehingga siswa 

dapat memahami dan menjelaskan kembali konsep-konsep matematika yang telah 

mereka baca sebelumnya. 
 

Berdasarkan uraian tersebut peneliti melakukan penelitian dengan judul 
 

“Penerapan Model Pembelajaran WEE (Wondering, Exploring And Explaining) 

untuk Meningkatkan Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Siswa”. 
 

HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN  

1. Model Pembelajaran WEE 
 

Model pembelajaran WEE (Wondering, Exploring and Explaining) adalah 

model pembelajaran kooperatif. Menurut Slavin dalam Isjoni (2009: 15) pembelajaran 

kooperatif merupakan suatu model pembelajaran dimana siswa belajar serta bekerja 
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dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif. Belajar dalam kelompok dapat 

membuat belajar lebih efektif karena adanya diskusi teman sejawat. Sementara (Thomas 

H Anderson, 2013) dalam jurnalnya menjelasakan bahwa model pembelajaran WEE 

adalah sebagai berikut: “WEE science was our product. It is a reading/science 

programme designed to promote minds-on-science through reading and other activities 

(Wondering, Exploring and Explaining)” 
 

Kutipan tersebut menjelaskan bahwa model WEE yaitu model pembelajaran 

yang digunakan untuk mengembangkan pemikiran peserta didik dengan kegiatan 

membaca atau kegiatan lainnya seperti Wondering (keingintahuan), Exploring (mencari 

kebenaran) dan Explaining (menjelaskan). Model pembelajaran WEE meliputi 3 tahap 

yaitu Wondering, Exploring dan Explaining. Adapun pengertian dari tahapan-tahapan 

tersebut adalah sebagai berikut: 
 

a. Wondering, adalah tahap awal dari model pembelajaran WEE, dalam tahap ini 

peserta didik diharapkan tumbuh rasa ingin tahu terhadap hal-hal yang mereka 

temukan setelah melakukan kegiatan membaca. 
 

b. Exploring, adalah tahap lanjutan dari tahap Wondering, dimana peserta didik akan 

melakukan pencarian atas hal-hal yang ingin mereka ketahui tersebut. 
 

c. Explaining, adalah tahap dimana peserta didik memaparkan hasil eksplorasi mereka 

kepada peserta didik lainnya.  
Pelaksanaan model WEE didahului dengan kegiatan membaca teks atau buku 

 

bacaan yang telah disesuaikan dengan topik pembelajaran, baru kemudian peserta didik 

memasuki tahapan-tahapan selanjutnya secara berkelompok. Selanjutnya agar diskusi 

kelompok berjalan efektif maka diperlukan pembagian tugas antar anggota kelompok. 

Pembagian tugas antar anggota kelompok bertujuan agar seluruh anggota kelompok 

turut berperan aktif dalam proses diskusi, pembagian tugas tersebut adalah sebagai 

berikut: 
 

a. Project Manager bertugas untuk menjaga ketertiban dalam kelompok dan 

mendorong anggota kelompoknya untuk bekerja sama. 
 

b. Resources Coordinator bertugas untuk mengatur dan menjaga perlengkapan 

kelompok. 
 

c. Data Recorder bertugas untuk mencatat seluruh informasi yang dibutuhkan oleh 

kelompok. 
 

d. Communicator bertugas sebagai juru bicara, penghubung kelompoknya dengan 

kelompok lain, dan dengan pendidik. 
 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka yang dimaksud model pembelajaran 

WEE dalam penelitian ini yaitu model pembelajaran yang pelaksanaannya meliputi tiga 

tahap yaitu Wondering, Exploring dan Explaining dengan proses pelaksanaannya yang 

meliputi beberapa tahap dan juga adanya pembagian tugas antar anggota kelompok 

seperti ini, maka diharapkan penerapan model WEE ini dapat memaksimalkan 

pemahaman konsep matematis peserta didik. 
 

2. Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis  
Pemahaman konsep merupakan bagian dari penilaian pembelajaran. Dimana, 
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penilain ini bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa dlam menerima dan 

memahami sebuah konsep dasar matematika. Hal ini sangat penting, karena 

memudahkan siswa dalam belajar matematika. Menurut Kilpatrick, Swafford, & Findell 

(Afrilianto, 2012. p. 193), pemahaman konsep (conseptual understanding) adalah 

kemampuan dalam memahami konsep, operasi dan relasi dalam matematika. Menurut 

Anderson (Martin, 2015, p. 3), siswa dapat dikatakan memiliki kemampuan pemahaman 

matematis apabila siswa tersebut mampu mengkonstruksi makna dari pesan-pesan yang 

timbul dalam pengajaran seperti komunikasi lisan, tulis, dan grafik. Siswa dikatakan 

memahami suatu konsep matematis, ketika terjadi kesinambungan antara pengetahuan 

yang baru dengan yang sebelumnya. Pemecahan suatu masalah dimulai dari 

pemahaman terhadap suatu masalah. 
 

Namun demikian, hasil pembelajaran tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan 

tersebut Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman kosep 

matematis adalah siswa mampu menemukan sendiri akan pemahaman sebuah konsep 

matematis yang didapatnya melalui kemampuan menjelaskan, menerjemahkan dan 

menafsirkan, sehingga tidak hanya mengandalkan pada kemampuan menghafal saja. 
 

Pemahaman konsep (conceptual understanding) merupakan salah satu 

kecakapan matematika yang penting dimiliki oleh siswa. Untuk itu diperlukan alat ukur 

(indikator) kemampuan pemahaman konsep matematis, hal tersebut sangat penting dan 

dapat disajikan pedoman pengukuran yang tepat, indikator yang tepat dan sesuai adalah 

indikator dari berbagai sumber yang jelas, adapun indikator pemahaman konsep 

matematika yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu menurut Kilpatrick, 

Swafford, & Findell (2001): 
 

1) Menyatakan ulang suatu konsep yang telah dipelajari.  
2) Mengklasifikasikan objek-objek berdasarkan konsep matematika.  
3) Menerapkan konsep secara algoritma.  
4) Memberikan contoh atau bukan contoh dari konsep yang dipelajari.  
5) Menyajikan konsep dalam berbagai macam bentuk representasi matematika.  
6) Mengaitkan berbagai konsep internal maupun konsep eksternal matematika. 

 

Pemahapan konsep merupakan bagian paling penting dalam pembelajaran 

matematika. Dalam memahami konsep perlu adanya strategi atau model yang mampu 

meningkatkan pemahaman konsep matematis siswa. Menurut Slameto (Herawati et al., 

2013) strategi dan pendekatan yang digunakan dalam mengajar matematika merupakan 

penentu pembelajaran matematika itu sendiri. Penggunaan strategi belajar yang tepat 

dapat menciptakan situasi belajar yang efisien. Dalam hal ini guru dituntut untuk 

profesional dalam menjalankan tugasnya. Guru yang profesional selalu berfikir 

mengarahkan siswa dengan berbagai cara yang inovatif untuk setiap pembelajaran. 
 

Salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pembelajaran 

matematika untuk memaksimalkan kemampuan pemahaman konsep matematis serta 

mendapat respon positif dari siswa adalah menggunakan model pembelajaran WEE. 
 

Seperti yang diungkapkan oleh Thomas H Anderson (2013) dalam jurnalnya 

menjelasakan bahwa model pembelajaran WEE adalah sebagai berikut: 
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“WEE science was our product. It is a reading/science programme designed to promote 

minds-on-science through reading and other activities (Wondering, Exploring and 

Explaining)”. Kutipan tersebut menjelaskan bahwa model WEE yaitu model 

pembelajaran yang gunakan untuk mengembangkan pemikiran peserta didik dengan 

kegiatan membaca atau kegiatan lainnya seperti Wondering (keingintahuan), Exploring 

(mencari kebenaran) dan Explaining (menjelaskan). Model pembelajaran WEE meliputi 

3 tahap yaitu Wondering, Exploring dan Explaining. 
 

Dengan proses pelaksanaannya yang meliputi beberapa tahap dan adanya 

pembagian tugas antar anggota kelompok dapat mendorong siswa untuk berpikir kritis, 

mengajukan pertanyaan dan menganalisis jawaban. Melalui langkah-langkah yang jelas 

pada model pembelajaran sehingga siswa dapat memahami dan menjelaskan kembali 

konsep-konsep matematika yang telah mereka baca sebelumnya, sehingga penerapan 

model WEE ini dapat memaksimalkan pemahaman konsep matematis siswa. 
 

KESIMPULAN 
 

Model pembelajaran WEE (Wondering, Exploring and Explaining) adalah salah 

satu model yang dapat diterapkan dalam pembelajaran matematika untuk 

memaksimalkan kemampuan pemahaman konsep matematis serta mendapat respon 

positif dari siswa. Melalui proses dan langkah-langkah yang jelas pada model WEE 

siswa dapat memahami dan menjelaskan kembali konsep-konsep matematika yang telah 

mereka baca sebelumnya. 
 

REKOMENDASI 
 

Berdasarkan hasil kajian, ada beberapa rekomendasi diantaranya sebagai 

berikut: 
 

1. Untuk mengatasi kendala kegaduhan dan kebingungan siswa yang dialami selama 

proses pembelajaran di kelas, diharapkan untuk dapat melakukan simulasi model 

pembelajaran WEE terlebih dahulu sebelum proses pembelajaran dimulai, bisa 

dengan arahan-arahan mengenai tahapan model pembelajaran WEE. 
 

2. Bagi peneliti lain yang akan menerapkan model pembelajaran WEE, sebaiknya bisa 

mengalokasikan waktu dengan baik, agar setiap tahap pada model WEE bisa 

terlaksana dengan baik. 
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Abstract  
Complette sentence learning model is one of the effective models used in 

mathematics learning, its learning activities tend to be student centered. Students 

learn to complete incomplete paragraphs that are presented in the form of modules. 

This article will describe the effectiveness of using the complette sentence learning 

model in mathematics learning in terms of various theories and previous research. 

After reviewing from a variety of literature, literature review and previous research 

that the use of complette sentence learning model is effectively used and there is an 

increase in mathematics learning. The learning steps use the opinion of Siswanto 

and Ariani (2015), there are eight stages as follows: 1) Preparing student 

worksheets and modules, 2) The teacher conveys the competencies to be achieved; 
 

3) The teacher conveys sufficient material or students are told to read a book or 

module with sufficient time; 4) The teacher forms heterogeneous groups of 2 or 3 

people; 5) The teacher distributes worksheets in the form of paragraphs whose 

sentences are incomplete; 6) Learners discuss to complete paragraphs with the 

available answer keys; 7) Students discuss in groups. Each participant reads until 

they understand or memorize it. 8) Conclusions. 
 

Keywords: Effectiveness, Learning enhancement, Model complette sentence 

 

Abstrak  
Model pembelajaran complette sentence merupakan salah satu model yang efektif 

digunakan dalam pembelajaran matematika, kegiatan pembelajarannya cenderung 

berpusat pada siswa (student centered). Siswa belajar melengkapi paragraf yang 

belum sempurna yang disajikan dalam bentuk Modul. Artikel ini akan 

mendeskripsikan efektivitas penggunaan model pembelajaran complette sentence 

dalam pembelajaran matematika yang ditinjau dari berbagai teori dan penelitian 

terdahulu. Setelah dikaji dari berbagai literatur, kajian pustaka dan penelitian 

terdahulu bahwa penggunaan model pembelajaran complette sentence efektif 

digunakan dan terdapat peningkatan dalam pembelajaran matematika. Adapun 

langkah pembelajaranannya menggunakan pendapat Siswanto dan Ariani (2015), 

terdapat delapan tahap sebagai berikut: 1) Mempersiapkan lembar kerja siswa dan 

modul, 2) Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai; 3) Guru 

menyampaikan materi secukupnya atau siswa disuruh membacakan buku atau 

modul dengan waktu secukupnya; 4) Guru membentuk kelompok 2 atau 3 orang 

secara heterogen; 5) Guru membagikan lembar kerja yang berupa paragraf yang 

kalimatnya belum lengkap; 6) Peserta didik berdiskusi untuk melengkapi paragraf 

dengan kunci jawaban yang tersedia; 7) Peserta didik berdiskusi secara 

berkelompok. Tiap peserta membaca sampai mengerti atau hafal. 8) Kesimpulan. 
 

Kata Kunci: Efektivitas, Peningkatan pembelajaran, Model complette sentence. 

 

PENDAHULUAN 
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Matematika merupakan salah satu ilmu dasar yang diajarkan pada setiap jenjang 

pendidikan dan memegang peranan yang sangat penting serta mempunyai pengaruh 

yang sangat besar terhadap ilmu-ilmu pengetahuan yang lain. Hal ini disebabkan oleh 

fungsi dan peranan matematika sebagai sarana berpikir logis, analitis dan sistematis. 
 

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan di SMP Negeri 1 Taraju kelas 

VII diperoleh fakta bahwa pada umumnya siswa cenderung menghafal, tidak cepat 

memahami mata pelajaran yang diberikan. Selain itu, hasil wawancara dengan guru 

mata pelajaran matematika di sekolah diperoleh bahwa dalam proses pembelajaran 

matematika dari tahun ke tahun terdapat banyak masalah. Masalah-masalah itu 

diantaranya, yaitu: (1) siswa hanya mengharapkan materi dari guru saja selama proses 

belajar matematika, sehingga siswa kurang termotivasi untuk belajar matematika; dan 
 

(2) siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran, hal ini dikarenakan pembelajaran 

masih berpusat pada guru, dimana guru masih menggunakan pembelajaran langsung 

dalam mengajar.  
Berdasarkan identifikasi masalah-masalah yang dikemukakan di atas, maka akar 

permasalahannya adalah pendekatan yang diterapkan oleh guru kurang melibatkan 

peran siswa dalam pembelajaran untuk mengatasi masalah tersebut, maka perlu adanya 

upaya penanganan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. 

Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan model 

pembelajaran yang dapat melibatkan siswa aktif dan kreatif dalam kelas. Penggunaan 

penerapan model pembelajaran bertujuan antara lain agar guru dapat menyusun 

program pembelajaran yang efektif, tepat sasaran dan dapat memotivasi kepada siswa 

agar mereka belajar dengan antusias. Selain itu agar siswa dapat berperan aktif dalam 

kegiatan belajar mengajar. Dengan demikian, penghayatan terhadap mata pelajaran 

matematika akan lebih berkualitas. Salah satu model pembelajaran yang tepat adalah 

Model Complette sentence. 
 

Model Complette sentence adalah model pembelajaran yang mengarahkan siswa 

belajar melengkapi paragraf yang belum sempurna yang disajikan dalam bentuk LKPD 

(Marsela 2019 p.3). Pemilihan model complette centence ini didasarkan pada berbagai 

pertimbangan sebab model ini merupakan model pembelajaran yang diperkaya dengan 

kerja sama, berpikir cepat dan permainan, dengan menggunakan model complette 

centence siswa dilibatkan secara aktif dalam penyajian materi pelajaran. Dimana model 

complette sentence ini siswa disuruh melengkapi kalimat yang belum lengkap dengan 

kunci jawaban yang tersedia, kemudian siswa berdiskusi secara berkelompok yang 

dimana kelompok sudah dibagi menjadi 3 orang perkelompok, setelah itu tiap siswa 

membaca sampai mengerti atau hafal dengan jawaban yang benar. Salah satu sintaks 

model ini adalah guru menyajikan beberapa kata kunci sesuai dengan materi yang 

disajikan. Begitu pula pada kelebihan dari model ini adalah siswa lebih memahami kata 

kunci dari materi pokok pembelajaran. 
 

Sebagaimana yang telah dipaparkan diatas penulis tertarik untuk penelitian 

dengan judul “Efektivitas Penggunaan Model Pembelajaran Complette Sentence  
Dalam Pemelajaran Matematika”. 
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HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN  

Efektivitas Model Pembelajaran Complette sentence 
 

Menurut Warsita (2008) efektivitas menekankan pada perbandingan antara 

rencana dengan tujuan yang dicapai, sehingga efektivitas pembelajaran sering kali 

diukur dengan tercapainya tujuan pembelajaran, atau dapat pula diartikan sebagai 

ketepatan dalam mengelola situasi. Efektivitas pembelajaran dapat dicapai jika siswa 

berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Oleh kerena itu, dari pendapat tersebut 

dapat disimpulkan bahwa efektifitas penerapan model adalah suatu daya ukur 

ketercapaian penerapan suatu model pembelajaran terhadap tujuan pembelajaran yang 

diharapkan. 
 

Model pembelajaran merupakan perencanaan atau suatu pola yang digunakan 

sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas yang mengacu pada 

pendekatan pembelajaran yang akan digunakan, termasuk didalamnya tujuan-tujuan 

pengajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran dan 

pengelolaan kelas Riyadi dkk, (Marsela dkk, 2019). Complete sentence adalah 

pembelajaran dengan model melengkapi kalimat. Model pembelajaran ini merupakan 

model pembelajaran yang inovatif, siswa belajar melengkapi paragraf yang belum 

lengkap kalimatnya (Winarti, 2017). 
 

Andayani (2014 p. 212) menuturkan, model complete sentence merupakan 

rangkaian proses pembelajaran yang diawali dengan menyampaikan materi ajar oleh 

guru, atau dengan penganalisaan terhadap modul yang telah dipersiapkan, pembagian 

kelompok yang tidak lebih dari tiga orang dengan kemampuan yang heterogen, 

pemberian lembar kerja yang berisi paragraf yang belum lengkap, lalu diberikan 

kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi dan diakhiri dengan pengambilan 

kesimpulan 
 

Menurut Siswanto dan Ariani (2015), complette sentence terbagi menjadi 

beberapa tahap yaitu: 
 

a. Mempersiapkan lembar kerja siswa dan modul; 

b. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai;  
c. Guru menyampaikan materi secukupnya atau siswa disuruh membacakan buku atau 

modul dengan waktu secukupnya;  
d. Guru membentuk kelompok 2 atau 3 orang secara heterogen;  
e. Guru membagikan lembar kerja yang berupa paragraf yang kalimatnya belum 

lengkap;  
f. Peserta didik berdiskusi untuk melengkapi paragraf dengan kunci jawaban yang 

tersedia;  
g. Peserta didik berdiskusi secara berkelompok. Tiap peserta membaca sampai 

mengerti atau hafal.  
h. Kesimpulan.  

Adapun kelebihan model pembelajaran Complette sentence sebagai berikut :  
a. Kelebihan model pembelajaran complette sentence , yaitu :  

1) Mendorong siswa untuk memilih kata-kata dan kalimat-kalimat secara tepat 
dalam merumuskan jawaban-jawaban. 
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2) Menuntut siswa mampu mengingat dan mengenal kembali apa yang telah 
dipelajari.  

3) Menuntut siswa mampu mengintegrasikan segala apa yang telah dipelajarinya. 

b. Kelemahan model pembelajaran complette sentence , yaitu: 

1) Alam kegiatan diskusi seringkali hanya beberapa orang saja yang aktif. 

2) Pembicaraan diskusi sering melenceng dari materi pembelajaran yang dilakukan.  
3) Terdapat siswa yang kurang memiliki bahan dalam melaksanakan diskusi atau 

tidak mampu menyampaikan pendapatnya dalam diskusi.  
Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa model 

Complette sentence memiliki banyak kelebihan. Oleh karena itu, perlu adanya 

pemahaman yang mendalam mengenai model ini supaya dalam penerapannya dapat 

terlaksana dengan efektif. 
 

KESIMPULAN 
 

Model complete sentence merupakan rangkaian proses pembelajaran yang 

diawali dengan menyampaikan materi ajar oleh guru, atau dengan penganalisaan 

terhadap modul yang telah dipersiapkan, pembagian kelompok yang tidak lebih dari tiga 

orang dengan kemampuan yang heterogen, pemberian lembar kerja yang berisi paragraf 

yang belum lengkap, lalu diberikan kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi dan 

diakhiri dengan pengambilan kesimpulan 
 

REKOMENDASI 
 

Berdasarkan hasil kajian, ada beberapa rekomendasi diantaranya 

sebagai berikut: 
 

1. Untuk mengatasi kendala kegaduhan dan kebingungan siswa yang dialami selama 
proses pembelajaran di kelas, sebelum proses pembelajaran dimulai, bisa dengan 
arahan-arahan mengenai tahapan model pembelajaran complete sentence.  

2. Bagi peneliti lain yang akan menerapkan model pembelajaran complete sentence, 
sebaiknya bisa mengalokasikan waktu dengan baik, memastikan siswa paham dalam 
setiap tahapan pada model complete sentence supaya bisa terlaksana dengan baik. 
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Abstract  
Learning model is a plan or a pattern that is used as a guide in planning learning in 

class. Conceptual Understanding Procedure (CUPs) learning model is a teaching 

procedure designed to foster the development of conceptual understanding that is 

difficult for students by building an approach based on the belief that students build 

their own understanding of a concept by developing their knowledge, the stage of 

implementing Conceptual Understanding Procedures ( CUPs) consists of 3 stages, 

namely: the individual stage, the group stage and the class discussion stage.The 

ability of representation to express ideas or ideas by restating their thoughts in the 

form of images. 
 

Keywords: Conceptual Understanding Procedures (CUPs), Learning Models, 

Representations 

 

Abstrak  
Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan 

sebagai pedoman dalam perencanaan pembelajaran dikelas. Model pembelajaran 

Conceptual Understanding Prosedures (CUPs) adalah prosedur pengajaran yang di 

desain untuk membantu perkembangan dari pemahaman konsep yang dirasa sulit 

untuk siswa dengan membangun pendekatan berdasarkan pada keyakinan bahwa 

siswa membangun pemahaman sendiri atas suatu konsep dengan 

mengembangangkan pengetahuan yang dimiliki, tahap pelaksanaan Conceptual 

Understanding Procedures (CUPs) terdiri dari 3 tahapan, yaitu: tahap individu, 

tahap kelompok dan tahap diskusi kelas. Kemampuan representasi mengungkapan 

ide-ide atau gagasan dengan menyajikan kembali pemikirannya dalam bentuk 

gambar. 
 

Kata Kunci: Conceptual Understanding Procedures (CUPs), Model Pembelajaran, 

Representasi 

 

PENDAHULUAN 
 

Matematika merupakan salah satu pelajaran yang menduduki peranan penting 

dalam pendidikan, pembelajaran matematika merupakan bekal bagi peserta didik agar 

kelak mampu memiliki kemampuan untuk berpikir logis, kritis, sistematis sehingga 

mampu berpartisipasi dalam mengembangkan manfaat ilmu pengetahuan untuk 

kemajuan masyarakat dan bangsa Indonesia. Hal ini sesuai dengan pengertian 

matematika dalam Permendikbud Nomor 58 Tahun 2014, yang menjelaskan bahwa: 
 

Matematika merupakan ilmu universal yang berguna bagi kehidupan manusia 

dan juga mendasari perkembangan teknologi modern, serta mempunyai peran 

penting dalam berbagai disiplin ilmu dan memajukan daya pikir manusia. Untuk 
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menguasai dan mencipta teknologi di masa depan, diperlukan penguasaan dan 

pemahaman atas matematika yang kuat sejak dini. 
 

The National Council of Teacher Mathematic (NCTM, 2000) mengungkapkan 

bahwa “terdapat lima standar kemampuan matematis yang harus dimiliki siswa dalam 

pembelajaran matematika yaitu pemecahan masalah, penalaran, komunikasi, koneksi, 

dan representasi”. Salah satu kemampuan matematis yang disebutkan NCTM adalah 

kemampuan representasi. Nurdin (Herdiman, 2018, p.217) mengungkapkan bahwa 

“kemampuan representasi matematis dapat membantu siswa dalam membangun konsep 

dan menyatakan ide-ide matematis, serta memudahkan siswa dalam mengembangkan 

kemampuan yang dimilikinya”. 
 

Matematika merupakan hal yang abstrak, untuk mempermudah dalam 

memahami konsep dan menyelesaikan masalah matematika, representasi sangat 

berperan penting mengubah ide abstrak menjadi konsep yang nyata dalam matematika. 

Oleh sebab itu, pembelajaran matematika di sekolah harus mendukung perkembangan 

kemampuan representasi matematis siswa. 
 

Hasil survei Organization Economic Cooperation and Development (OECD) 

dalam studi yang dilakukan oleh Programme for International Student Assesment 

(PISA) pada tahun 2015 juga menyatakan: Indonesia berada pada peringkat ke-63 dari 

72 negara peserta dengan skor rata-rata 386. Kemampuan matematis siswa pada survei 

OECD ini dibagi ke dalam enam level dengan skor terendah masing-masing level dari 

level satu sampai enam adalah 358, 420, 482, 545, 607, 669. Kemampuan matematis 

siswa, khususnya kemampuan representasi masih relatif rendah, hal ini dilihat dari skor 

rata-rata yang diperoleh Indonesia yaitu 386 hanya bisa memasuki level satu, sedangkan 

kemampuan representasi matematis berada pada level empat. 
 

Kenyataan tersebut menunjukan kemampuan representasi matematika itu 

rendah, hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti pada 

guru kelas VII mata pelajaran matematika di salah satu sekolah SMP Negeri di Ciamis 

yang menunjukan bahwa kemampuan representasi matematika sangat rendah. Masalah 

yang sering muncul yaitu terdapat banyak siswa yang sulit mengemukakan ide-idenya, 

siswa kesulitan dalam memahami soal kontekstual dan menginterpretasi gambar 

sehingga kemampuan visualisasinya rendah dan siswa kesulitan dalam menyusun model 

matematis dari suatu permasalahan. 
 

Berdasarkan permasalahan tersebut diperlukan adanya model pembelajaran yang 

dapat meningkatkan kemampuan representasi matematis siswa. Salah satu model 

pembelajaran yang dapat digunakan adalah model pembelajaran Conceptual 

Understanding Procedures (CUPs). Model ini mendorong dan melatih siswa untuk 

terbiasa mempresentasikan ide-ide matematis dengan mengembangkan pengetahuan 

konsep yang sudah ada pada dirinya yang berlandaskan pada teori kontruktivisme, dan 

menekankan siswa dalam membentuk pengetahuannya sendiri sedangkan guru hanya 

sebagai fasilitator. Siswa dapat menghubungkan pengetahuan yang baru diperoleh 

dengan pengetahuan yang telah dimiliki, sehingga memberikan kesempatan pada siswa 

untuk dapat mengemukakan ide representasinya. Hikmah, Baidowi dan Kurniati (2014), 
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menyatakan bahwa model pembelajaran Conceptual Understanding Procedures (CUPs) 

berlandaskan kepada pendekatan kontruktivisme yang didasari pada kepercayaan bahwa 

siswa mengkontruksi pemahaman konsep dengan memperluas atau memodifikasi 

pengetahuan yang sudah ada. Teori kontruktivisme merupakan pembelajaran yang 

mengaitkan pengetahuan yang telah dimiliki dengan pengetahuan baru, Fauzia (2016) 

menyatakan teori kontruktivisme cukup beragam dapat melalui diskusi, tanya jawab dan 

penugasan. 
 

Pembelajaran pada Conceptual Understanding Procedures (CUPs) siswa lebih 

aktif mengemukakan argumen dan bertukar pikiran dengan temannya 

mempresentasikan ide matematis yang berkaitan dengan materi pelajaran yang sedang 

dipelajari, sehingga siswa didorong dan dilatih untuk terbiasa mempresentasikan ide-ide 

matematis dalam konsep matematika yang dipelajarinya. Melalui model pembelajaran 

Conceptual Understanding Procedures (CUPs) diharapkan kemampuan representasi 

matematis siswa dapat meningkat. 
 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul sebagai berikut :”Penerapan Model Pembelajaran Conceptual 

Understanding Procedures (CUPs) terhadap Kemampuan Representasi Matematis 

Siswa”. 
 

HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN  

1. Model pembelajaran Conceptual Understanding Procedures (CUPs) 
 

Menurut Gunstone (Sari, 2014, p.4), “Model pembelajaran Conceptual 

Understanding Procedures (CUPs) adalah prosedur pengajaran yang dirancang untuk 

mengembangkan pemahaman konsep yang dirasa sulit untuk siswa dengan 

meningkatkan peran aktif siswa dalam kegiatan belajar mengajar serta membangun 

pendekatan berdasarkan kepada keyakinan bahwa siswa membangun pemahaman 

mereka sendiri atas suatu konsep dengan pengembangan-pengembangan yang sudah 

ada”. Hikmah, Baidowi dan Kurniati (2014), menyatakan bahwa model pembelajaran 

Conceptual Understanding Procedures (CUPs) berlandaskan kepada pendekatan 

kontruktivisme yang didasari pada kepercayaan bahwa siswa mengkontruksi 

pemahaman konsep dengan memperluas atau memodifikasi pengetahuan yang sudah 

ada. Dengan pendekatan konstruktivisme siswa ditugaskan untuk membaca, mengamati, 

bereksperimen atau bertanya jawab kemudian dari hasil belajarnya, siswa 

mengkontruksi pengetahuannya dengan kemungkinan miskonsepsi atau keliru konsep 

yang dikontruksinya. Dengan demikian dalam kegiatan pembelajaran, guru melatih 

siswa belajar mandiri, sehingga otak kanannya terlatih dan retensinya menjadi kuat. 
 

Hikmah (Sari, 2014) menyatakan bahwa model pembelajaran Conceptual 

Understanding Procedures (CUPs) merupakan pengembangan dari model pembelajaran 

kooperatif dimana suatu model pembelajaran yang bertujuan untuk membantu 

meningkatkan pemahaman konsep yang dianggap sulit oleh peserta didik. 
 

Model pembelajaran Conceptual Understanding Prosedures (CUPs) adalah 

prosedur pengajaran yang didesain untuk membantu perkembangan dari pemahaman 

konsep yang dirasa sulit untuk siswa dengan membangun pendekatan berdasarkan pada 
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keyakinan bahwa siswa membangun pemahaman sendiri atas suatu konsep dengan 

mengembangangkan pengetahuan yang dimiliki. 
 

Tahap pelaksanaan Conceptual Understanding Procedures (CUPs) dalam 

penelitian ini terdiri dari 3 tahap, yaitu: 
 

a. Tahap individu  
Pada tahap ini, siswa secara individu mempelajari konsep dari materi yang dipelajari 

yang ada pada LKS serta menyelesaikan soal yang ada pada LKS.  
b. Tahap diskusi kelompok  

Pada tahap ini, siswa bergabung dengan kelompok masing-masing yang terdiri dari 

3 atau 4 orang, kemudian mendiskusikan konsep serta soal yang ada pada LKS dan 

menuliskan hasil jawaban bersama di dalam karton.  
c. Tahap diskusi kelas  

Pada tahap ini, semua jawaban dalam karton ditempel di dinding/papan tulis dan 

semua siswa diperbolehkan untuk duduk lebih dekat dalam jajaran berbentuk U 

sehingga dapat dengan mudah melihat karton yang telah ditempelkan. Kelompok 

yang terpilih guru harus menjelaskan jawaban mereka di depan kelas dan siswa dari 

kelompok lain dengan jawaban yang berbeda juga diminta untuk menjelaskan 

jawaban mereka, sedangkan kelompok lain menanggapinya sampai dicapai 

kesepakatan. 
 

2. Kemampuan representasi 
 

Goldin dan Kaput (Dewi, 2017) berpendapat bahwa representasi adalah 

konfigurasi dari pemikiran seseorang yang secara keseluruhan atau terbagi-bagi dan 

terhubung satu dengan yang lainnya. Nurdin (Herdiman, 2018, p.217) mengungkapkan 

bahwa “kemampuan representasi matematis dapat membantu siswa dalam membangun 

konsep dan menyatakan ide-ide matematis, serta memudahkan siswa dalam 
 

mengembangkan kemampuan yang dimilikinya”. 
 

NCTM (2000) menyebutkan bahwa “terdapat lima standar kemampuan 

matematis yang harus dimiliki siswa dalam pembelajaran matematika yaitu pemecahan 

masalah, penalaran, komunikasi, koneksi, dan representasi”. Pakarti, Subarjah & 

Maulana, (2016) menyatakan kemampuan representasi matematis merupakan suatu 

keterampilan tentang pemecahan masalah, penalaran, pembuktian, dan komunikasi. 

Representasi juga merupakan kemampuan tingkat tinggi yang dapat mengantrakan 

siswa pada pola pikir yang terstruktur dan dapat mengembangkan kemampuan 

berpikirnya dalam membangun pemahaman. 
 

Misel & Suwangsih (2016) menyatakan bahwa kemampuan representasi 

merupakan salah satu kemampuan yang penting untuk dikembangkan dan harus dimiliki 

oleh siswa karena merupakan pusat dari studi matematika sehingga siswa dapat 

membangun dan memperdalam konsep pemahaman matematis dan hubungannya 

dengan membuat, membandingkan, dan menggunakan representasi yang bermacam-

macam. 
 

Menurut Jones (Yuniawatika, 2011) terdapat beberapa alasan perlunya 

representasi. Alasan tersebut yaitu memberi kelancaran siswa dalam membangun suatu 
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konsep, berpikir matematis serta untuk memiliki kemampuan atau pemahaman konsep 

yang kuat dan fleksibel, yang dibangun oleh guru melalui representasi matematis. 

Wahyudin (Yuniawatika, 2011) mengatakan bahwa representasi dapat membantu para 

siswa untuk mengatur pemikirannya. Penggunaan representasi oleh siswa dapat 

menjadikan gagasan-gagasan matematik lebih konkrit dan membantu siswa dalam 

memecahkan masalah yang dianggap rumit dan kompleks menjadi lebih sederhana. 
 

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan para ahli dan peneliti 

sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kemampuan representasi matematis adalah 

pengungkapan ide-ide atau gagasan dengan menyajikan kembali pemikirannya dalam 

bentuk gambar, ekspresi matematis dan teks tertulis berdasarkan pemahamannya 
 

KESIMPULAN 
 

Model pembelajaran Conceptual Understanding Prosedures (CUPs) adalah 

prosedur pengajaran yang di desain untuk membantu perkembangan dari pemahaman 

konsep yang dirasa sulit untuk siswa dengan membangun pendekatan berdasarkan pada 

keyakinan bahwa siswa membangun pemahaman sendiri atas suatu konsep dengan 

mengembangangkan pengetahuan yang dimiliki. Sehingga siswa mampu 

mengungkapkan ide-idenya ke dalam bentuk representasi seperti bentuk gambar, 

ekspresi matematis dan teks tertulis. 
 

REKOMENDASI 
 

Berdasarkan hasil kajian, ada beberapa rekomendasi diantaranya 

sebagai berikut: 
 

1. Untuk kendala-kendala seperti kesulitan siswa dalam memahami materi yang 

sedang dipelajari dalam proses pembelajaran model CUPs, sebaiknya sebelum 

proses pembelajaran dimulai adanya arahan-arahan terlebih dahulu mengenai 

tahapan model pembelajaran tersebut. 
 

2. Bagi peneliti lain yang akan menerapkan model pembelajaran CUPs, sebaiknya bisa 

mengalokasikan waktu dengan baik, agar setiap tahap pada model CUPs dapat 

terlaksana dengan baik. 
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Abstract  
Learning mathematics in schools requires students to have mathematical abilities to 

solve the problem. The way to improve students' mathematical abilities is through 

learning models that can guide and guide students. One such model is guided 

discovery learning. Guided discovery learning model is a learning model that is 

able to provide a concept discovery obtained by students by way of discovery that is 

guided by the teacher to facilitate students to understand the material obtained. This 

article will describe guided discovery learning in terms of various theories and 

previous research. There are several articles that are reviewed to determine the 

application of guided discovery learning at the junior high school level. The results 

of the study indicate that guided discovery learning if applied in mathematics 

learning at the junior high level can make students become active in participating in 

learning and can improve mathematical abilities. 
 

Keywords: Guided Discovery Learning 

 

Abstrak  
Pembelajaran matematika di sekolah menuntut siswa untuk memiliki kemampuan 

matematis untuk memecahkan masalah. Cara untuk meningkatkan kemampuan 

matematis siswa adalah melalui model pembelajaran yang dapat mengarahkan dan 

membimbing siswa. Salah satu model tersebut adalah guided discovery learning. 

Model guided discovery learning adalah model pembelajaran yang mampu 

memberikan sebuah penemuan konsep yang didapatkan oleh siswa dengan cara 

penemuan yang dibimbing guru untuk memudahkan peserta didik memahami materi 

yang didapatkan. Artikel ini akan mendeskripsikan guided discovery learning yang 

ditinjau dari berbagai teori dan penelitian terdahulu. Terdapat beberapa artikel yang 

dikaji untuk mengetahui penerapan guided discovery learning pada jenjang SMP. 

Hasil kajian menunjukan bahwa guided discovery learning jika diterapkan dalam 

pembelajaran matematika pada jenjang SMP dapat membuat siswa menjadi aktif 

dalam mengikuti pembelajaran serta dapat meningkatkan kemampuan matematis. 
 

Kata Kunci: Guided Discovery Learning 

 

PENDAHULUAN 
 

Siswa pada saat ini merupakan generasi penerus bangsa yang perlu 

dikembangkan potensinya. Salah satu cara untuk mengembangkan potensi siswa adalah 

melalui pendidikan. Hal tersebut sejalan dengan pengertian pendidikan yang tertuang 

dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa pendidikan adalah usaha sadar 

dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan 
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sangat penting bagi siswa karena potensi yang didapat siswa melalui pendidikan akan 

mendorong perkembangan bangsa yang lebih baik. 
 

Matematika merupakan salah satu pelajaran yang menduduki peranan penting 

dalam pendidikan. Siswa di sekolah dituntut belajar matematika dengan harapan dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir logis, kritis dan kreatif dalam memecahkan suatu 

masalah sehingga mampu berpartisipasi dalam mengembangkan manfaat ilmu 

pengetahuan untuk kemajuan masyarakat dan bangsa Indonesia. Negara yang 

mengabaikan pembelajaran matematika sebagai prioritas utama akan tertinggal dari 

kemajuan segala bidang. 
 

Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 menyebutkan bahwa tujuan 

pembelajaran matematika yakni: (a) memahami konsep matematika, mendeskripsikan 

bagaimana keterkaitan antar konsep matematika dan menerapkan konsep atau logaritma 

secara efisien, luwes, akurat, dan tepat dalam memecahkan masalah; (b) menalar pola 

sifat dari matematika, mengembangkan atau memanipulasi matematika dalam 

menyusun argumen, merumuskan bukti, atau mendeskripsikan argumen dan pernyataan 

matematika; (c) memecahkan masalah matematika yang meliputi kemampuan 

memahami masalah, menyusun model penyelesaian matematika, menyelesaikan model 

matematika, dan memberi solusi yang tepat; dan (d) mengomunikasikan argumen atau 

gagasan dengan diagram, tabel, simbol, atau media lainnya agar dapat memperjelas 

permasalahan atau keadaan. Hal tersebut selaras dengan National Council of Teacher 

Mathematics (NCTM) tahun 2000 yang menyatakan lima standar kemampuan 

matematis yang harus dimiliki siswa, yaitu kemampuan pemecahan masalah (problem 

solving), kemampuan komunikasi (communication), kemampuan koneksi (connection), 

kemampuan penalaran (reasoning) dan kemampuan representasi (representation). 
 

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan oleh Programme for 

Internasional Student Assesment (PISA) pada tahun 2018, menunjukan bahwa 

kemampuan matematika siswa di Indonesia menduduki peringkat ke-72 dari 78 negara 

dengan skor 379 (OECD, 2018). Demikian pula dengan hasil studi Trends in 

Internasional Mathematic and Science Study (TIMSS) pada tahun 2015 yang 

menyatakan skor prestasi matematika di Indonesia berada di peringkat 45 dari 50 

negara. Hasil survei yang dilakukan oleh PISA dan TIMSS mengindikasikan bahwa 

kemampuan matematis siswa di Indonesia masih rendah. Murtiyasa (2015) menyatakan 

bahwa pada soal-soal PISA dan TIMSS memuat soal yang berupa merepresentasikan 

grafik, merepresentasikan objek, menerjemahkan simbol, penyajian informasi visual, 

memahami gambar-gambar tiga dimensi, mengekspresikan serta mengoperasikan 

bentuk aljabar, membangun representasi yang ekuivalen tentang fungsi, dan 

menggambar grafik fungsi sinus, cosinus, dan tangen. Salah satu kemampuan yang 

harus digunakan dalam memecahkan masalah tersebut yaitu kemampuan matematis. 
 

Salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan matematis siswa adalah 

melalui model pembelajaran yang dapat mengarahkan dan membimbing siswa. Dengan 

demikian guru harus dapat menjadi perancang pembelajaran yang baik agar tujuan 

pembelajaran tercapai secara efektif dan efisien (Zakiah et al., 2019). Salah satu model 
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tersebut adalah guided discovery learning. Model guided discovery learning adalah 

model pembelajaran yang mampu memberikan sebuah penemuan konsep yang 

didapatkan oleh siswa dengan cara penemuan yang dibimbing guru untuk memudahkan 

peserta didik memahami materi yang didapatkan. Krismanto (2003, p.4) 

mengungkapkan bahwa model guided discovery learning adalah model pembelajaran 

dimana guru menyatakan permasalahan, membimbing siswa untuk menemukan 

penyelesaian dari permasalahan tersebut dengan perintah, kemudian siswa mengikuti 

petunjuk dan menemukan sendiri penyelesaiannya. Peran guru dalam penerapan model 

guided discovery learning adalah sebagai pembimbing dan fasilitator. Dalam proses ini 

siswa berusaha sendiri menemukan konsep atau rumus dan semacamnya dengan 

bimbingan guru. Karena siswa sendiri yang menemukan konsep, rumus dan 

semacamnya maka siswa akan lebih memahami sehingga tidak akan lupa (keliru) dalam 

menetapkan rumus yang akan digunakan dalam menyelesaikan soal. Dengan demikian, 

kemampuan matematis siswa diharapkan dapat meningkat. Adapun tujuan penelitian ini 

yaitu untuk mengetahui guided discovery learning yang ditinjau dari berbagai teori dan 

penelitian terdahulu. 
 

METODE PENELITIAN 
 

Penelitian ini merupakan kajian studi literatur. Penelitian ini merupakan jenis 

penelitian yang mencoba mengumpulkan data dari berbagai literatur. Penelitian 

dilakukan dengan mengamati dan mengkoneksikan berbagai komponen antara model 

guided discovery learning dengan pembelajaran matematika di jenjang SMP. Penelitian 

ini termasuk kedalam literatur kepustakaan dengan alat pengumpul data yang digunakan 

adalah dokumentasi. Peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber yang relevan 

dengan topik penelitian, diantaranya dokumen terkait kebijakan pendidikan serta hasil 

penelitian yang sama oleh peneliti sebelumnya. Selanjutnya menambahkan data 

pendukung berupa jurnal, hasil penelitian, buku dan internet. Data yang telah 

dikumpulkan kemudian dilakukan analisis menggunakan metode deskriptif agar 

tergambarkan permasalahan yang sedang diteliti. Setelah data dikumpulkan dan 

dipelajari, dilanjutkan dengan pengolahan data. Analisis data dilakukan dengan 

menggunakan analisis deskriptif. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Model pembelajaran merupakan salah satu cara yang digunakan oleh guru 

yang bertujuan untuk membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Destrini 

(2018, p.14) ada dua macam pembelajaran penemuan, yaitu model pembelajaran 

penemuan murni (free discovery) dan model pembelajaran penemuan terarah atau 

terbimbing (guided discovery). Sapriati (Lestari, 2017) menyatakan model pembelajaran 

murni adalah model pembelajaran tanpa adanya arahan. Sedangkan penemuan 

terbimbing (guided discovery) merupakan model pembelajaran yang membutuhkan 

peran guru sebagai fasilitator dalam proses pembelajarannya. Pembelajaran penemuan 

terbimbing (guided discovery) lebih banyak diterapkan dibandingkan dengan 

pembelajaran penemuan murni murni (free discovery). Hal ini disebabkan karena dalam 
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pembelajaran penemuan terbimbing (guided discovery) guru akan memberikan petunjuk 

kepada peserta didik sehingga peserta didik akan lebih terarah dalam rangka mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. 
 

Menurut Mayer (Lestari, 2017) guided discovery learning merupakan salah 

satu model pembelajaran yang bertujuan melatih siswa untuk menemukan konsep 

secara mandiri. Siswa belajar aktif dalam kegiatan pembelajar dengan menjawab soal 

dan memecahkan persoalan untuk menemukan sebuah konsep. Model pembelajaran 

guided discovery learning menurut Eggen (Lestari, 2017) adalah salah satu pendekatan 

mengajar dimana guru memberi siswa contoh topik spesifik dan memandu peserta didik 

untuk memahami topik tersebut. 
 

Berdasarkan uraian di atas, model pembelajaran guided discovery learning 

adalah model pembelajaran yang mampu memberikan sebuah penemuan konsep yang 

didapatkan oleh siswa dengan cara penemuan yang dibimbing untuk memudahkan 

peserta didik memahami materi yang didapatkan. Abel dan Smith (Bakhtiyar, 2017) 

mengungkapkan bahwa dalam guided discovery learning, guru hanya berperan sebagai 

fasilitator yang membimbing siswa melalui pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya 

mengarahkan siswa untuk berpikir dan menganalisa sendiri. Guru menganjurkan siswa 

membuat dugaan, intuisi dan mencoba, sehingga siswa ditekankan pada aspek mencari 

dan menemukan konsep, prinsip ataupun prosedur matematika. 
 

Effendi (Bakhtiyar, 2017) menyatakan bahwa untuk menghasilkan suatu 

penemuan, siswa harus dapat menghubungkan ide-ide matematis yang mereka miliki 

dengan cara merepresentasikan ide tersebut melalui simbol, gambar, grafik ataupun 

kata-kata sehingga menjadi lebih sederhana dan pemahaman akan lebih terasa berkesan 

dalam diri siswa. Melani, Harlita dan Sugiharo (2012, p. 99) menyatakan bahwa guided 

discovery learning mengharuskan siswa menggunakan informasi untuk mengonstruksi 

pemahamannya sendiri sehingga pemahaman materi lebih berbekas dalam diri siswa. 
 

Menurut Bruner (Astra, 2017, p. 184), langkah-langkah penerapan model 

guided discovery learning yaitu: 
 

a. Stimulus, yaitu dimana guru menyajikan peristiwa yang memungkinkan siswa 

menemukan masalah. 
 

b. Problem statment, siswa dibimbing untuk merumuskan hipotesis terhadap masalah 

yang dirumuskan. 
 

c. Data collection, yaitu siswa diberi kesempatan untuk melakukan percobaan dan 

mengumpulkan berbagai informasi. 
 

d. Data processing, yaitu melaui bantuan guru maka siswa menganalisis data hasil 

percobaan untuk menemukan konsep. 
 

e. Verifikasi, yaitu pengecekan terhadap hipotesis.  
f. Generalisasi, yaitu siswa menarik kesimpulan. 

 

Suprihatiningrum (Maya, 2019) menyatakan bahwa agar pelaksanaan proses 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran guided discovery learning 

berjalan dengan efektif, ada beberapa langkah yang perlu ditempuh oleh guru yaitu 

sebagai berikut: 
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a. Menjelaskan tujuan atau mempersiapkan siswa, yaitu guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran, melakukan apersepsi dengan tanya jawab sederhana mengenai materi 

sehingga siswa dapat terlibat dalam kegiatan pembelajaran. 
 

b. Orientasi masalah, yaitu guru memberikan motivasi kepada siswa dan mendengar 

penjelasan tentang masalah sederhana yang berkenaan dengan materi pembelajaran. 
 

c. Merumuskan hipotesis, yaitu membimbing siswa merumuskan hipotesis sesuai 

dengan permasalahan yang dikemukakan. 
 

d. Melakukan kegiatan penemuan, yaitu siswa melakukan kegiatan penemuan dengan 

bimbingan guru dan siswa diarahkan untuk memperoleh informasi yang diperlukan. 
 

e. Mempresentasikan hasil kegiatan penemuan, yaitu guru membimbing siswa dalam 

menyajikan hasil kegiatan, merumuskan kesimpulan/menemukan suatu konsep. 
 

f. Mengevaluasi kegiatan penemuan, yaitu siswa mengevaluasi langkah-langkah 

kegiatan yang telah dilakukan. 
 

Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai langkah-langkah pembelajaran Guided 

Discovery Learning disajikan dalam Tabel 1. 
 

Tabel 1. Langkah-Langkah Pembelajaran Guided Discovery Learning  

 Sintaks Guided          

 Discovery  Guru     Siswa 

 Learning (GDL)          
     

Menjelaskan Membuka kegiatan pembelajaran Menjawab salam dan berdoa 

tujuan/ dengan salam dan berdo‟a untuk untuk memulai 

mempersiapkan memulai pembelajaran   pembelajaran 

siswa Mengomunikasikan kepada siswa Menyimak informasi  yang 

  bahwa materi yang akan disampaikan guru 

  dipelajari adalah segi empat dan    

  segitiga, model pembelajaran    

  yang   digunakan yaitu model    

  pembelajaran guided discovery    

  learning dan guru menyampaikan    

  tujuan pembelajarannya     

  Melakukan apersepsi yaitu Siswa menjawab pertanyaan 

  dengan tanya jawab sederhana    

  mengenai materi segi empat dan    

  segitiga         
           

           

 Sintaks Guided          

 Discovery   Guru    Siswa 

 Learning (GDL)          
       

 Orientasi masalah Memberikan motivasi kepada Siswa mengutarakan 

  siswa dengan  memberikan pendapatnya 

  permasalahan kontekstual     

 Merumuskan Mengondisikan siswa menjadi Siswa membentuk 
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hipotesis beberapa kelompok heterogen kelompok dan setiap 

 dan  memberikan Lembar  Kerja kelompok  menerima 

 Siswa (LKS)      Lembar Kerja Siswa (LKS) 

 Membimbing  siswa dalam Membuat prediksi  jawaban 

 membuat prediksi  jawaban masalah   dan 

 masalah dan mempersiapkan mempersiapkan penjelasan 

 penjelasan masalah   masalah    

Melakukan Membantu kelompok mencari Mencari informasi dan 

kegiatan informasi dan  menemukan berdiskusi  untuk 

penemuan jawaban dengan memberikan menemukan jawaban  

 arahan            

Mempresentasikan Memberikan kesempatan kepada Salah  satu kelompok 

hasil kegiatan salah satu   kelompok mempresentasikan hasil 

penemuan mempresentasikan   hasil penemuannya dan kelompok 

 penemuannya      lain menanggapi hasil 

        diskusi temannya.   

 Menegaskan  kembali hasil Siswa  mendengarkan 

 penemuan   yang telah dengan seksama   

 didiskusikan oleh siswa       

 Mengevaluasi  siswa dengan Siswa menjawab materi 

 menanyakan materi yang telah di yang telah diketahui  

Mengevaluasi bahas            

kegiatan Mengakhiri pelajaran dengan Siswa menjawab salam 

penemuan mengingatkan  siswa untuk      

 mempelajari materi selanjutnya      
 

dirumah dan mengucapkan salam  

 

Menurut Erman (Maya, 2019) model pembelajaran guided discovery learning 

memiliki kelemahan dan kelebihan dalam proses kegiatan pembelajaran. Adapun 

kelebihan model pembelajaran guided discovery learning yaitu: 
 

a. Siswa akan lebih aktif dalam kegiatan belajar karena siswa dapat berpikir dan 

menggunakan kemampuannya untuk menemukan hasil akhir. 
 

b. Siswa memahami benar bahan pembelajaran karena siswa mengalami sendiri proses 

menemukannya. Sesuatu yang diperoleh dengan cara ini akan lebih.  
c. Menemukan sendiri menimbulkan rasa puas. Kepuasan batin mendorong siswa ingin 

melakukan penemuan lagi hingga minat belajarnya meningkat.  
d. Model ini dapat melatih siswa untuk lebih banyak belajar sendiri.  
e. Dapat menanamkan rasa ingin tahu.  
f. Menimbulkan kerja sama dan interaksi antar siswa. 

 
Beberapa kekurangan model pembelajaran guided discovery learning antara 

 
lain: 

 
a. Model pembelajaran guided discovery learning banyak menyita waktu. 
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b. Tidak semua siswa mampu melakukan penemuan apabila bimbingan guru tidak 

sesuai dengan kesiapan pengetahuan siswa. 
 

c. Pembelajaran matematika hanya cocok untuk pokok bahasan tertentu. 
 

Adapun penelitian terdahulu tentang model guided discovery learning dalam 

pembelajaran matematika di SMP yaitu sebagai berikut: 
 

a. Hasil penelitian yang dilakukan Setiawan (2015) menunjukan bahwa peningkatan 

kemampuan berpikir kritis siswa melalui pembelajaran dengan model penemuan 

terbimbing lebih baik daripada peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa melalui 

pembelajaran konvensional. 
 

b. Mulyono (2018) mengatakan bahwa hasil penelitian yang dilakukan penerapan 

metode penemuan terbimbing pada pembelajaran matematika secara signifikan 

terbukti dapat meningkatkan nilai rata-rata siswa kelas VIII SMP Negeri 8 

Lubuklinggau. 
 

c. Harianti (2018) menyatakan bahwa ada pengaruh penggunaan model pembelajaran 

guided discovey learning terhadap kemampuan pemahaman siswa materi operasi 

aljabar kelas VII dan ada pengaruh penggunaan model pembelajaran guided discovey 

learning terhadap hasil belajar siswa materi operasi aljabar kelas VII. Berdasarkan 

uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran guided discovery 

learning lebih efektif dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional. 
 

d. Afni (2017) menyatakan ada pengaruh signifikan model pembelajaran penemuan 

terbimbing terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis siswa kelas VIII 

SMP N 2 Rambah Hilir dengan rata-rata kelas eksperimen sebesar 73,905 lebih besar 

rata-rata kelas kontrol 62,263.  
e. Anggo (2016) menyatakan bahwa berdasarkan dari hasil analisis data dan 

pembahasan diperoleh kesimpulan: (1) Terdapat peningkatan kemampuan berpikir 

kritis siswa dalam pembelajaran matematika yang signifikan pada kelas yang 

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran guided discovery; (2) Terdapat 

peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran matematika yang 

signifikan pada kelas yang pembelajarannya menggunakan pembelajaran 

konvensional; dan (3) Peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa dalam 

pembelajaran matematika yang mengikuti model pembelajaran guided discovery 

lebih baik secara signifikan daripada yang mengikuti pembelajaran dengan 

pendekatan pembelajaran konvensional. 
 

f. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hidayah (2015) adalah melalui guided 

discovery learning didapatkan peningkatan keaktifan peserta didik pada setiap siklus. 

Keaktifan yang dimaksud adalah keaktifan peserta didik dalam: (1) aktivitas pada 

saat memahami LKS; (2) aktivitas dalam melakukan pengamatan/percobaan dengan 

menggunakan media; (3) aktivitas dalam menemukan konsep/rumus; (4) aktivitas 

dalam mempresentasikan hasil diskusi; dan (5) aktivitas dalam menanggapi 

presentasi. 
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g. Hasil penelitian Sari (2015) menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan penalaran 

matematis siswa yang belajar melalui pembelajaran terbimbing lebih baik daripada 

siswa yang belajar melalui pembelajaran konvensional. 
 

h. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Azizah (2016) diperoleh kesimpulan: 
 

(1) Penurunan kecemasan matematika siswa kelas eksperimen tidak lebih baik atau 

sama dengan kelas control; (2) peningkatan kemampuan problem posing kelas 

eksperimen tidak lebih baik atau sama dengan kelas control; (3) peningkatan 

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas eksperimen lebih baik dari 

kelas control; (4) terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan kelas 

eksperimen dan kelas control; dan (5) tidak ada korelasi antara penurunan kecemasan 

matematika dan kemampuan kognitif. 
 

i. Penelitian yang dilakukan oleh Annajmi (2016) menemukan bahwa peningkatan 

kemampuan representasi matematik siswa yang diberi pembelajaran metode 

penemuan terbimbing (guided discovery) berbantuan software Geogebra lebih tinggi 

dari pada peningkatan kemampuan representasi matematik siswa yang diberi 

pembelajaran metode penemuan terbimbing tanpa software Geogebra dan tidak 

terdapat interaksi antara pembelajaran dan kemampuan awal matematik siswa 

terhadap peningkatan kemampuan representasi matematik. 
 

j. Penelitian yang dilakukan oleh Fadilla (2017) menemukan bahwa model guided 

discovery learning tidak efektif ditinjau dari kemampuan representasi matematis dan 

self confidence siswa kelas VIII di SMP Negeri 25 Bandar Lampung. Namun, pada 

indikator kemampuan representasi matematis, peningkatan indikator membuat 

persamaan atau ekspresi matematis dari representasi lain yang diberikan siswa yang 

mengikuti guided discovery learning lebih tinggi dari pada siswa yang mengikuti 

pembelajaran konvensional. Adapun pada indikator self confidence, peningkatan 

indikator rasional dan realistis siswa yang mengikuti guided discovery learning lebih 

tinggi dari pada siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional. 
 

k. Penelitian lain yang dilakukan oleh Laila (2018) menemukan bahwa pembelajaran 

dengan model penemuan terbimbing (guided discovery) efektif ditinjau dari 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kelas VII SMP pada materi garis 

dan sudut, pembelajaran dengan model pembelajaran saintifik efektif ditinjau dari 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kelas VII SMP pada materi garis 

dan sudut, dan pembelajaran dengan model pembelajaran penemuan terbimbing lebih 

efektif dari model pembelajaran saintifik proses ditinjau dari kemampuan pemecahan 

masalah matematis siswa kelas VII SMP pada materi garis dan sudut. 
 

KESIMPULAN 
 

Pembelajaran yang efektif dapat diwujudkan, salah satunya saat guru menyusun 

rencana pembelajaran dengan pemilihan model pembelajaran. Berdasarkan hasil kajian 

literatur ini, guided discovery learning jika diterapkan dalam pembelajaran matematika 

pada jenjang SMP dapat membuat siswa menjadi aktif dalam mengikuti pembelajaran 

serta dapat meningkatkan kemampuan matematis. 
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Abstract  
Problem solving skills are an important component in learning mathematics. 

Through problem solving, students will have a basic ability that means better than 

just the ability to think, and can create strategies for solving future problems. 

Students play a role in understanding each step in problem solving so that the 

thinking process goes well. In the learning process we need a mindset that produces 

solutions to problems. This article will describe the ability to solve mathematical 

problems in terms of various theories and previous research. There are seven 

articles reviewed to determine the importance of problem solving abilities and the 

indicators that they use. The results show that mathematical problem solving ability 

is an important factor in achieving meaningful mathematics learning. 
 

Keywords: Ability to solve mathematical problems 

 

Abstrak  
Kemampuan pemecahan masalah merupakan komponen penting dalam belajar 

matematika. Melalui pemecahan masalah, siswa akan mempunyai kemampuan dasar 

yang bermakna lebih baik dari sekedar kemampuan berpikir, dan dapat membuat 

strategi-strategi penyelesaian masalah-masalah selanjutnya. Siswa berperan dalam 

memahami setiap langkah dalam pemecahan masalah agar proses berpikir berjalan 

dengan baik. Dalam proses pembelajaran diperlukan suatu pola pikir yang 

menghasilkan solusi terhadap persoalan. Artikel ini akan mendeskripsikan 

kemampuan pemecahan masalah matematis yg ditinjau dari berbagai teori dan 

penelitian terdahulu. Terdapat tujuh artikel yang dikaji untuk mengetahui pentingnya 

kemampuan pemecahan masalah serta indikator yang digunakannya. Hasilnya 

menunjukan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis menjadi faktor 

penting tercapainya pembelajaran matematika yang bermakna. 
 

Kata Kunci: Kemampuan pemecahan masalah matematis 

 

PENDAHULUAN 
 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang menjadi dasar bagi ilmu 

pengetahuan yang lainnya karena di dalamnya terdapat kemampuan untuk berhitung, 

logika, dan berpikir (Faradhila et al., 2013). Matematika adalah salah satu bidang studi 

yang berperan penting dalam berbagai disiplin ilmu lainnya yang dipelajari dari tingkat 

pendidikan dasar sampai ke tingkat pendidikan tinggi. Matematika merupakan 

pembelajaran yang melatih siswa untuk berpikir logis, kritis, sistematis dan analitis. 
 

Salah satu tujuan pembelajaran matematika di sekolah adalah agar siswa memiliki 

kemampuan memecahkan masalah. Diberikannya pendidikan matematika sejak dini, 

diharapkan dapat melatih kemampuan siswa dalam berpikir, berargumentasi dan 

bernegoisasi serta memecahkan suatu masalah baik dalam pelajaran matematika 
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maupun dalam kehidupan sehari-hari (Masrurotullaily, 2013). Kemampuan pemecahan 

masalah matematika merupakan salah satu kemampuan yang perlu dikuasai siswa 

karena melalui kegiatan pemecahan masalah, aspek-aspek kemampuan matematika 

yang penting seperti penerapan aturan pada masalah tidak rutin, penemuan pola dan 

lain-lain, dapat dikembangkan secara lebih baik. 
 

Pemecahan masalah merupakan salah satu tujuan dalam proses pembelajaran 

ditinjau dari aspek kurikulum. Pentingnya pemecahan masalah dalam pembelajaran juga 

disampaikan oleh National Council of Teacher of Mathematics (NCTM). Menurut 

NCTM (2000) proses berfikir matematika dalam pembelajaran matematika meliputi 

lima kompetensi standar utama yaitu kemampuan pemecahan masalah, kemampuan 

penalaran, kemampuan koneksi, kemampuan komunikasi dan kemampuan representasi. 

Rendahnya kemampuan ini akan berakibat pada rendahnya kualitas sumber daya 

manusia, yang ditunjukkan dalam rendahnya kemampuan pemecahan masalah. Hal ini 

dikarenakan selama ini pembelajaran kurang memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk mengembangkan kemampuannya dalam memecahkan masalah. 
 

Meskipun kemampuan pemecahan masalah menjadi bagian dalam kompetensi 

yang harus dicapai dalam pembelajaran matematika, namun pada kenyataannya 

kompetensi tersebut belum tercapai dengan baik. Kurangnya kemampuan siswa dalam 

mengerjakan soal dikarenakan siswa belum mampu melakukan perencanaan yang baik, 

memilih strategi yang tepat untuk menyelesaikan soal, dan mengevaluasi jawaban yang 

sudah diperolehnya (Zakiah, 2016). Hal ini terlihat pada hasil survei internasional yang 

diikuti oleh Indonesia yaitu TIMSS (Trends in International Mathematics and Science 

Study). Berdasarkan hasil survei TIMSS pada tahun 2015 (Puspendik, 2016, p.1) dalam 

bidang matematika dari 50 negara Indonesia menduduki peringkat ke 45 dengan skor 

397 masih jauh dari skor standar yang digunakan TIMSS yaitu 500. Pada survei 

tersebut, indikator kognitif yang dinilai yaitu mengetahui, mengaplikasi, dan bernalar. 

Dalam bidang matematika dari seluruh peserta didik yang disurvei hanya 4% yang 

menjawab benar dalam soal pengaplikasian. Pada penyelesaian soal pengaplikasian erat 

kaitannya dengan kemampuan kemampuan pemecahan masalah. Dari data tersebut 

dapat diketahui bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik 

Indonesia termasuk kategori rendah. 
 

METODE PENELITIAN 
 

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research) yang 

sering juga disebut dengan penelitian literatur. Penelitian kepustakaan merupakan 

penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya tertulis, termasuk hasil 

penelitian baik yang telah maupun yang belum dipublikasikan yang bertujuan untuk 

mengumpulkan data dan informasi untuk diolah dan disajikan dalam bentuk jurnal yang 

terkait untuk memperoleh gagasan terkait teori kemampuan pemecahan masalah 

matematis. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku dan jurnal-

jurnal terkait untuk kemudian dibaca dan dikaji. Analisis data yang dilakukan yaitu 

analisis riset dan deskriptif melalui literatur-literatur yang ada pada jurnal. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Kemampuan pemecahan masalah matematika merupakan salah satu kemampuan 

yang perlu dikuasai siswa karena melalui kegiatan pemecahan masalah, aspek-aspek 

kemampuan matematika yang penting seperti penerapan aturan pada masalah tidak 

rutin, penemuan pola dan lain-lain, dapat dikembangkan secara lebih baik. 

 

Siwono (2008) berpendapat bahwa pemecahan masalah adalah suatu proses atau 

upaya individu untuk merespon atau mengatasi halangan atau kendala ketika suatu 

jawaban atau metode jawaban belum tampak jelas. Menurut Robert L. Solso (Ratnasari, 

2014), pemecahan masalah adalah suatu pemikiran yang terarah secara langsung untuk 

menemukan solusi atau jalan keluar untuk suatu masalah yang spesifik. Sedangkan 

Kesumawati (Chotimah, 2014) menyatakan kemampuan pemecahan masalah matematis 

adalah kemampuan megidentifikasi unsur-unsur yang diketahui, ditanyakan, dan 

kecukupan unsur yang diperlukan, mampu membuat atau menyusun model matematika, 

dapat memilih dan mengembangkan strategi pemecahan, mampu menjelaskan dan 

memeriksa kebenaran jawaban yang diperoleh. 
 

Menurut NCTM (2000) pemecahan masalah merupakan proses menerapkan 

pengetahuan yang telah diperoleh sebelumnya pada situasi baru dan berbeda. Selain itu 

NCTM juga mengungkapkan tujuan pengajaran pemecahan masalah secara umum 

adalah untuk: (1) membangun pengetahuan matematika baru; (2) memecahkan masalah 

yang muncul dalam matematika dan di dalam konteks-konteks lainnya; (3) menerapkan 

dan menyesuaikan bermacam strategi yang sesuai untuk memecahkan permasalahan; 

dan (4) memantau dan merefleksikan proses dari pemecahan masalah matematika. 
 

Menurut Polya (Suherman, 2003), dalam penyelesaian suatu masalah terdapat 4 

langkah yang harus dilakukan: (1) Memahami masalah (Understanding the problem) 

yaitu mampu mengungkapkan apa yang diketahui apa dan yang ditanyakan dari soal, 

dan mampu memahami apakah keterangan yang diberikan cukup untuk mencari apa 

yang ditanyakan; (2) Menyusun rencana penyelesaian (Devising the plan) yaitu mampu 

menyusun model matematika, meliputi kemampuan merumuskan masalah situasi sehari-

hari dalam matematika, serta menentukan alternatif pemecahan masalah; (3) 

Melaksanakan rencana penyelesaian (Carrying out the plan) yaitu mampu memilih dan 

mengembangkan strategi pemecahan masalah, mampu memunculkan alternatif cara 

pemecahan masalah serta pengetahuan sebelumnya yang dapat digunakan untuk 

mendukung kegiatan pemecahan masalah; dan (4) Memeriksa kembali (Looking a back) 

yaitu mampu mengidentifikasi kesalahan perhitungan, penggunaan rumus, memeriksa 

kecocokan antara yang telah ditemukan dengan apa yang ditanyakan, dan dapat 

membuat kesimpulan yang tepat. 
 

Sumarmo  (2013,  p.5)  ada  beberapa  indikator  dalam  pemecahan  masalah  yaitu 
 

sebagai 
 

berikut : 
 

a. Mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui, yang ditanyakan, dan kecukupan 
unsur yang diperlukan 
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b. Merumuskan masalah matematika atau menyusun model matematika  
c. Menerapkan strategi untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam atau diluar 

matematika  
d. Menjelaskan atau menginterpretasikan hasil sesuai permasalahan awal 

e. Menggunakan matematika secara bermakna  
Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan para ahli dan peneliti 

sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis 

adalah kemampuan menyelesaikan masalah non-rutin dengan menggunakan strategi 

yang tepat, baik berkenaan dengan matematika maupun kehidupan sehari-hari. 
 

Kemampuan pemecahan masalah matematika merupakan salah satu kemampuan 

yang perlu dikuasai siswa karena melalui kegiatan pemecahan masalah, aspek-aspek 

kemampuan matematika yang penting seperti penerapan aturan pada masalah tidak 

rutin, penemuan pola dan lain-lain, dapat dikembangkan secara lebih baik. Kemampuan 

pemecahan masalah matematis adalah kemampuan menyelesaikan masalah non-rutin 

dengan menggunakan strategi yang tepat, baik berkenaan dengan matematika maupun 

kehidupan sehari-hari. 
 

Dari kajian literatur yang terah diuraikan, terdapat 7 artikel penelitian yang meneliti 

kemampuan pemecahan masalah matematis. Dari ketujuh artikel yang dikaji, semuanya 

menggunakan pemecahan masalah berdasarkan langkah-langkah Polya, yaitu: 
 

(1) Understanding the problem/memahami masalah; (2) Devising the plan/menyusun 

rencana penyelesaian; (3) Carrying out the plan/melaksanakan rencana penyelesaian; 

dan (4) Looking a back/memeriksa kembali. 
 

KESIMPULAN 
 

Kemampuan pemecahan masalah merupakan kemampuan yang sangat penting 

dimiliki siswa dalam pembelajaran matematika. Di dalam pendidikan, kemampuan 

pemecahan masalah perlu dimiliki siswa agar mereka dapat menggunakannya secara 

luwes baik untuk belajar matematika lebih lanjut maupun untuk menghadapi masalah-

masalah lain. Dengan memiliki kemampuan pemecahan masalah matematis yang baik, 

siswa akan lebih mudah menguasai materi dan mencapai pada pembelajaran yang 

bermakna. 
 

REKOMENDASI 
 

Dari hasil penelitian, peneliti memberikan beberapa rekomendasi yang mungkin 

bisa dijadikan bahan pertimbangan lanjutan untuk kedepannya. Bagi peneliti lain yang 

akan melakukan penelitian tentang kemampuan pemecahan masalah salah satu solusi 

yang dapat diambil untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis 

siswa yaitu dengan menciptakan kondisi kegiatan belajar mengajar yang kondusif, 

menarik, menyenangkan dan berimbas kepada peningkatan keterampilan intelektual 

siswa. Pencapaian tersebut, ada banyak model-model pembelajaran yang bisa 

diterapkan guna meningkatkan pemecahan masalah matematis siswa. Untuk 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa, perlu didukung oleh metode 

pembelajaran yang tepat. 
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Abstract  
Mathematical connection ability is a mathematical ability that is very important 

possessed by students and becomes one of the important goals in learning because 

in mathematics learning every concept is related to each other with other concepts. 

This article will describe the ability of mathematical connections in terms of various 

theories and previous research. There are 10 articles that were reviewed to 

determine the importance of the ability of marematic connections and the indicators 

they use. The results show that it is important for students to have mathematical 

connections when completing mathematical problems and to be a factor in 

achieving meaningful mathematics learning. 
 

Keywords: Mathematical connection ability 

 

Abstrak  
Kemampuan koneksi matematis merupakan kemampuan matematis yang sangat 

penting dimiliki oleh siswa dan menjadi salah satu tujuan penting dalam 

pembelajaran karena dalam pembelajaran matematika setiap konsep berkaitan satu 

sama lain dengan konsep lainnya. Artikel ini akan mendeskripsikan kemampuan 

koneksi matematis yang ditinjau dari berbagai teori dan penelitian terdahulu. 

Terdapat tujuh artikel yang dikaji untuk mengetahui pentingnya kemampuan 

koneksi marematis serta indikator yang digunakannya. Hasilnya menunjukan bahwa 

kemampuan koneksi matematis penting dimiliki oleh siswa saat menyelesaikan soal-

soal matematis serta menjadi salah satu faktor tercapainya pembelajaran matematika 

yang bermakna. 
 

Kata Kunci: Kemampuan Koneksi Matematis 

 

PENDAHULUAN 
 

Berdasarkan UURI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 

1 ayat 1, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar siswa 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 merupakansuatu kegiatan yang bersifat umum bagi setiap manusia. 
 

Matematika adalah salah satu bidang studi pembelajaran yang penting. 

Matematika merupakan salah satu bidang studi yang berperan penting dalam berbagai 

disiplin ilmu lainnya yang dipelajari dari tingkat pendidikan dasar sampai ke tingkat 

pendidikan tinggi. Matematika merupakan pembelajaran yang melatih siswa untuk 

berpikir logis, kritis, sistematis dan analitis. Dalam proses pembelajaran matematika 

juga dapat mengembangkan kemampuan matematis. 
 

Menurut National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) pada tahun 
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2000 disebutkan bahwa ada lima kemampuan dasar matematika yang merupakan 

standar yakni, pemecahan masalah (problem solving), penalaran dan bukti (reasoning 

and proof), komunikasi (communication), koneksi (connections), dan representasi 

(representation). Kemampuan-kemampuan tersebut sangat penting untuk dimiliki oleh 

siswa dan menjadi kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh siswa alam 

pembelajaran matematika. Matematika bukanlah ilmu yang terbagi dalam berbagai 

topik yang saling terpisah, tetapi merupakan satu kesatuan. Matematika tidak bisa 

terpisah dari ilmu yang nyata. Tanpa koneksi matematis maka siswa harus belajar dan 

mengingat terlalu banyak konsep dan prosedur matematika yang saling terpisah 

(NCTM, 2000). 
 

Kemampuan koneksi matematis mereupakan salah satu kemampuan yang sangat 

penting dimiliki siswa. Namun, kemampuan koneksi matematis merupakan salah satu 

kemampuan yang dirasa masih rendah dimiliki siswa. Hal ini sesuai dengan hasil studi-

studi terdahulu yang mengungkapkan bahwa pada umumnya kemampuan koneksi 

matematis siswa masih rendah yang pada akhirnya akan mempengaruhi pada kualitas 

dan hasil belajar siswa. Kemampuan koneksi matematika sangat pengting dimiliki oleh 

siswa agar siswa dapat menghubungkan antara materi yang satu dengan materi yang 

lainnya. Dengan begitu pemahaman siswa terhadap konsep yang dipelajari akan lebih 

bertahan lama dan siswa dapat mengaplikasikan matematika dalam kehidupan sehari-

hari. 
 

KAJIAN LITERATUR 
 

Koneksi berasal dari bahasa Inggris, yaitu Connection yang menurut kamus 

Bahasa Inggris berarti hubungan, sambungan, pertalian, atau sangkut paut. Menurut 

Suhendra (2007) kemampuan koneksi matematis adalah skill untuk mengaitkan satu ide 

atau gagasan dengan ide atau gagasan lain dalam lingkup yang sama atau bidang lain 

pada lingkup yang lain. NCTM (2000) mengemukakan bahwa kemampuan koneksi 

matematis sebagai salah satu daya matematis adalah kemampuan dalam membuat 

hubungan matematika. Standar hubungan yang dikemukakan NCTM tersebut memiliki 

dua arah yang berbeda, yaitu hubungan di dalam dan antar ide matematika serta 

hubungan matematika dengan dunia nyata dan mata pelajaran lain. 
 

Kemampuan koneksi matematis adalah kemampuan mengaitkan suatu konsep 

matematika dengan konsep lainnya baik dibidang matematika itu sendiri ataupun diluar 

matematika yang sangat penting untuk dimilik siswa dan menjadi salah satu tujuan 

pembelajaran. Kemampuan koneksi matematis adalah kemampuan menghubungkan 

konsep-konsep matematika baik antara konsep dalam matematika itu sendiri maupun 

mengaitkan konsep matematika dengan konsep dalam bidang lainnya (Permana & 

Sumarmo, 2007). 
 

Sebagaimana yang dikemukakan dalam National Council of Teacher of 

Mathematics (NCTM) tahun 2000 mengenai kemampuan koneksi menyatakan bahwa 

matematika bukanlah sekumpulan cabang atau standar yang terpisah-pisah, meskipun 

matematika sering dibagi-bagi dan disajikan dengan cara yang demikian. Apabila siswa 

dapat menghubungkan ide-ide matematis, maka pemahaman mereka akan lebih jauh 
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dan lebih bertahan lama dan mereka dapat memandang matematika sebagai kesatuan 

yang utuh. Selain itu siswa dapat melihat hubungan-hubungan matematis yang saling 

mempengaruhi baik antar topik dalam matematika, dalam konteks yang 

menghubungkan matematika dengan bidang studi lain serta di dalam minat-minat dan 

pengalaman sendiri. Melalui pembelajaran yang menitikberatkan pada keterhubungan 

dari ide-ide matematis, siswa bukan hanya belajar matematika tapi juga belajar 

mengenai kegunaan matematika. Berdasarkan hal tersebut, maka kemampuan koneksi 

matematis dapat dibagi menjadi tiga aspek koneksi sebagai berikut : 
 

a. Aspek koneksi antar topik matematika. Pada aspek ini siswa dapat menghubungkan 

konsep-konsep dalam matematika untuk menyelesaikan suatu permasalah dalam 

matematika.  
b. Aspek koneksi antara matematika dengan disiplin ilmu yang lain. Pada aspek ini 

siswa bisa menghubungkan matematika selain sebagai suatu disiplin ilmu, tetapi 

bisa juga berguna untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bidang 

studi lain. 
 

c. Aspek koneksi antara matematika dengan dunia nyata siswa atau kehidupan sehari-

hari. Pada aspek ini siswa bisa menggunakannya untuk menyelesaikan 
 

permasalahan dikehidupan sehari-hari. 
 

Menurut NCTM (Handayani, 2016, p. 43) koneksi matematis sebagai hubungan ide-

ide matematika. Dalam koneksi matematis, tipe umum koneksi matematik ada dua, 

yaitu modeling connections dan mathematical connections. Modeling connections 

adalah hubungan antara situasi masalah yang muncul didunia nyata atau dalam disiplin 

ilmu lain dengan repesentasi matematisnya, sedangkan mathematical connections 

merupakan hubungan antara dua representasi yang ekuivalen, dan antara proses 

peneyelesaian dari masing-masing representasi. 
 

Menurut Sugiman (2008), beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan koneksi 

matematik, antara lain: 
 

1) Pengetahuan pra syarat  
Pengetahuan pra syarat merupakan pengetahuan yang dimiliki siswa sebagai akibat 

proses belajar sebelumnya.  
2) Pengetahuan pada mata pelajaran lain  

Matematika merupakan ilmu yang memiliki peran ganda yaitu sebagai ratu 

sekaligus pelayan ilmu. Hal ini menunjukkan bahwa selain berkembang untuk 

dirinya sendiri sebagai suatu ilmu, matematika ada sebagai alat dalam ilmu 

pengetahuan lain.  
3) Pengalaman dikehidupan sehari-hari  

Pengalaman dikehidupan sehari-hari dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur 
 

kemampuan siswa untuk mengkoneksikannya dengan matematika, hal ini 

disebabkan karena konsep-konsep matematika sering dijumpai untuk memecahkan 

masalah pada kehidupan sehari-hari. 
 

Suherman (2008) juga berpendapat indikator kemampuan koneksi matematis 

terdiri dari sebagai berikut: 
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1) Mencari hubungan, memahami hubungan  
2) Menerapkan matematik, represenatsi ekuivalen  
3) Membuat peta konsep, keterkaitan berbagai algoritma, dan operasi hitung  
4) Membuat alasan tiap langkah pengerjaan matematik. 

 

Sumarmo (2014) mengemukakan indikator dari kemampuan koneksi matematis 

sebagai berikut : 
 

1) Mencari hubungan berbagai representasi konsep dan prosedur  
2) Memahami hubungan diantara topik matematika  
3) Menerapkan matematika dalam bidang studi lain atau kehidupan sehari-hari  
4) Memahami representasi ekuivalen suatu konsep  
5) Mencari hubungan satu prosedur dengan prosedur lain dalam representasi yang 

ekuival 
 

6) Menerapkan hubungan antar topik matematika, dan antar topik matematika dengan 

topik di luar matematika. 
 

Menurut NCTM (2000) indikator untuk kemampuan koneksi matematis 

diantaranya sebagai berikut: 
 

a. Mengenali dan memanfaatkan hubungan-hubungan antara gagasan dalam 

matematika. Dalam hal ini, koneksi bisa membantu siswa untuk memanfaatkan 

konsep-konsep yang telah mereka pelajari dengan konteks baru yang akan dipelajari 

oleh siswa dengan cara menghubungkan satu konsep dengan konsep lainnya 

sehingga siswa dapat mengingat kembali tentang konsep sebelumnya yang telah 

siswa pelajari, dan siswa dapat memandang gagasan-gagasan baru tersebut sebagai 

perluasan dari konsep matematika yang sudah dipelajari sebelumnya. Siswa 

mengenal gagasan dengan menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dalam 

jawaban soal dan siswa memanfaatkan gagasan dengan mencatat gagasan-gagasan 

tersebut untuk membuat model matematika yang dipakai pada saat menjawab soal. 
 

b. Memahami bagaimana gagasan-gagasan dalam matematika saling berhubungan dan 

mendasari satu sama lain untuk menghasilkan suatu keutuhan koheren.. Pada tahap 

ini siswa mampu melihat struktur matematika yang sama dalam setting yang 

berbeda, yang membuat terjadi peningkatan pemahaman tentang hubungan antar 

satu konsep dengan konsep lainnya.  
c. Mengenali dan menerapkan matematika dalam konteks-konteks di luar matematika. 

Konteks-konteks eksternal matematika pada langkah ini berkaitan dengan hubungan 

matematika dengan kehidupan sehari-hari, sehingga siswa mampu mengkoneksikan 

antara kejadian yang ada pada kehidupan sehari-hari (dunia nyata) kedalam model 

matematika.  
Ada dua tipe umum koneksi matematis menurut NCTM (1989), yaitu modeling 

 

connections dan mathematical connections. Modeling connections adalah relasi antara 

situasi masalah yang muncul di dalam dunia nyata atau dalam disiplin ilmu lain dengan 

representasi matematiknya, sementara mathematical connections merupakan hubungan 

antara dua representasi yang ekuivalen, dan antara proses penyelesaian dari masing-

masing representasi. Keterangan NCTM itu mengindikasikan bahwa koneksi 

 

ISBN 978-623-95169-0-1 307 



 

matematika terbagi ke dalam tiga aspek kelompok koneksi, yaitu: 
 

1) Koneksi antar topik matematika  
2) Koneksi dengan disiplin ilmu yang lain  
3) Koneksi dalam kehidupan sehari-hari 

 

Pinellas Country School (Harrikanti, 2017, p.16) memberikan standar koneksi 

matematis yang perlu dikembangkan siswa melalui pembelajaran sebagai berikut: 
 

a. Menggunakan keterkaitan konsep dengan algoritma dan operasi hitung dalam 

penyelesaian masalah.  
b. Menerapkan konsep dan prosedur yang telah diperoleh pada situasi baru.  
c. Mengembangkan ide-ide matematika yang dihadapi dalam kontek kehidupan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Kemampuan koneksi matematis merupakan kemampuan untuk mengaitkan 

konsep matematika yang satu dengan yang lainnya, baik dengan konsep matematika itu 

sendiri, dengan bidang lain maupun dengan kehidupan sehari-hari. Koneksi adalah salah 

satu kemampuan yang harus dicapai dalam pembelajaran matematika. Dari kajian 

literatur yang terah diuraikan, terdapat 7 artikel penelitian yang meneliti kemampuan 

koneksi matematis siswa. Dari ketujuh artikel yang dikaji, 5 artikel diantaranya 

mengguankan indikator dari NCTM dalam penelitiannya, berikut adalah indikatornya: 
 

a. Koneksi topik dalam matematika.  
b. Koneksi matematika dalam bidang ilmu lain.  
c. Koneksi matematika dalam kehidupan nyata/ sehari-hari. 

 

Dan satu diantaranya yaitu penelitian Anissa (2017) menggunakan 5 indikator 

dari 6 indikator menurut Sumarmo. Berikut merupakan indikator yang di pakai: 
 

1. Mencari hubungan berbagai representasi konsep Prosedur  
2. Memahami hubungan antar topik matematika  
3. Menggunakan matematika dalam bidang studi lain atau kehidupan sehari-hari.  
4. Memahami representasi ekuivalen konsep yang sama  
5. Menggunakan koneksi antar topik matematika dan antara topik mematikan 

matematika dengan topik lain. 
 

KESIMPULAN 
 

Kemampuan koneksi matematika adalah kemampuan yang sangat penting 

dimikili siswa dalam pembelajaran matematika. Dengan memiliki kemampuan koneksi 

matematika yang baik, siswa akan lebih mudah menguasai materi dan mencapai pada 

pembelajaran yang bermakna. 
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Abstract  
The purpose of this study is to examine the learning model Formulate, Share, Listen, 

Create (FSLC) and students' mathematical problem solving abilities. The ability to 

solve mathematical problems is very important in the process of solving 

mathematical problems, the importance of problem solving abilities is also the need 

for learning models that can improve these abilities, including the ability to solve 

non-routine problem problems. The method in this research is the study of 

documents. from various literatures, literature studies and previous researchers, 

that the formulate learning model, Share, Listen, Create (FSLC) can improve 

students' mathematical problem solving abilities. 
 

Keywords: Formulate, Share, Listen, Create (FSLC), Mathematical Problem 

Solving Ability. 
 

 

Abstrak  
Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengekaji model pembelajaran Formulate, 

Share, Listen, Create (FSLC) dan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. 

Kemampuan pemecahan masalah matematis sangat penting dalam proses 

pemecahan persoalan matematika, pentingnya kemampuan pemecahan masalah ini 

juga perlunya model pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan tersebut, 

diantaranya kemampuan pemecahan masalah soal non rutin. Adapun metode dalam 

penelitian ini adalah studi dokumen. dari berbagai literatur, kajian pustaka dan 

peneliti terdahulu, bahwa model pembelajaran Formulate, Share, Listen, Create 

(FSLC) dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. 
 

Kata kunci :Formulate, Share, Listen, Create (FSLC), Kemampuan Pemecahan 

masalah Matematis. 

 

PENDAHULUAN 
 

Matematika merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang mempunyai 

peranan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik sebagai 

alat bantu dalam penerapan-penerapan bidang ilmu lain maupun dalam pengembangan 

matematika itu sendiri. Penguasaan materi serta pemecahan masalah matematika oleh 

siswa menjadi suatu keharusan yang tidak bisa ditawar dalam era persaingan yang 

semakin kompetitif pada saat ini. Namun sayangnya, pencapaian prestasi siswa dalam 

pelajaran matematika belum begitu memuaskan. 
 

Branca (Ulvah dan Afriansyah, 2016, p.143) menyatakan bahwa pemecahan 

masalah matematis merupakan salah satu tujuan penting dalam pembelajaran 

matematika bahkan proses pemecahan masalah matematis merupakan jantungnya 

matematika. Pemecahan masalah merupakan bagian dari kurikulum yang sangat penting 
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karena dalam proses pembelajaran maupun penyelesaiannya, siswa dimungkinkan 

memperoleh pengalaman menggunakan pengetahuan serta keterampilan yang sudah 

dimiliki untuk diterapkan dalam menyelesaikan masalah yang tidak rutin. 
 

Akan tetapi, kenyataan yang terjadi di lapangan justru sebaliknya. Kemampuan 

pemecahan masalah matematis siswa masih sangat rendah. Adapun beberapa 

permasalahan yang terjadi berkenaan dengan kemampuan pemecahan masalah 

matematis siswa di Indonesia menurut Sugiman (Amam, 2017, p.41) yaitu: masalah (1) 

masih lemahnya kemampuan pemecahan masalah matematik siswa; masalah (2) 

persepsi yang beragam atau keliru terhadap apa yang disebut pemecahan masalah; dan 

masalah (3) proses pembelajaran yang dapat membimbing dan melatih siswa agar 

mampu memecahkan masalah masih belum memperoleh porsi yang memadai. 
 

Kondisi tersebut terjadi di SMP Negeri 1 Panjalu, berdasarkan hasil wawancara 

terhadap guru mata pelajaran matematika di sekolah tersebut menyatakan bahwa 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa masih tergolong rendah. Siswa masih 

kesulitan saat memahami masalah dan saat merencanakan strategi pemecahan 

masalahnya. Dari satu kelas sebagian kecil siswa yang mampu menyelesaikan sampai 

tahap melakukan perhitungan. Dikarenakan saat pembelajaran berlangsung siswa 

bersikap pasif sehingga guru yang lebih aktif. Sedangkan siswa hanya mencatat 

informasi yang didapat saat pembelajaran berlangsung. Hal ini senada dengan pendapat 

Zakiah (2017) berpendapat bahwa kurangnya kemampuan siswa dalam mengerjakan 

soal dikarenakan siswa belum mampu melakukan perencanaan dengan baik, memilih 

strategi yang tepat, dan mengevaluasi jawaban yang sudah diperolehnya. Hal ini 

menunjukkan masih lemahnya kemampuan berpikir matematis siswa. Kurikulum 2013 

memfasilitasi guru untuk menerapkan berbagai model pembelajaran maupun 

pendekatan yang dapat melibatkan siswa dalam setiap tahap proses pembelajaran. 
 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, siswa perlu diberikan stimulus 

agar menjadi aktif, mampu dan berani mengemukakan ide atau gagasan matematisnya, 

menjelaskan masalah dan bertukar pikiran dengan teman dan mencari alternatif 

penyelesaian masalah yang sedang dihadapi. Hal tersebut dapat dibiasakan melalui 

pembelajaran kooperatif tipe Formulate, Share, Listen, Create (FSLC). 
 

Sebagaimana yang telah dipaparkan diatas penulis tertarik untuk penelitian 

dengan judul “Penggunaan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Formulate, Share, 
 

Listen, Create (FSLC) Untuk Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah 

Matematis Siswa” 
 

HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN  

Model Pembelajaran Kooperatif tipe Formulate, Share, Listen , Create (FSLC)  
Sanjaya (Priansa , 2015, p.244) menyatakan bahwa: 

 

Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran dengan menggunakan 

model pengelompokan/tim kecil, yaitu empat sampai enam orang yang 

mempunyai latar belakang kemampuan akademik, jenis kelamin, ras, atau suku 

yang berbeda (heterogen). Sistem penilaian dilakukan terhadap kelompok. 

Setiap kelompok akan memperoleh penghargaan, jika kelompok menunjukkan 
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prestasi yang dipersyaratkan. Dengan demikian, setiap anggota kelompok akan 

mempunyai ketergantungan yang positif. Ketergantungan semacam itulah yang 

selanjutnya akan memunculkan tanggung jawab individu terhadap kelompok 

dan keterampilan interpersonal dari setiap anggota kelompok. 
 

Salah satu pembelajaran kooperatif yang dapat memberikan keleluasaan siswa 

untuk secara aktif dan kreatif adalah pembelajaran kooperatif tipe Formulate, Share, 

Listen, Create. Pembelajaran kooperatif tipe Formulate, Share, Listen, Create 

merupakan modifikasi dari pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share yang 

dirancang oleh Frank Lyman dan koleganya di Universitas Maryland , Arends 

(Prayitno, 2014, p.24) 
 

Menurut Emay (Juariah & Ratnasari, 2014, p.114), pembelajaran kooperatif tipe 

FSLC merupakan struktur pembelajaran kooperatif yang memberi kesempatan untuk 

siswa bekerja dalam kelompok kecil beranggotakan 2-3 orang siswa. Sebelum bekerja 

dengan kelompoknya siswa ditugaskan terlebih dahulu untuk mengeksplor ide atau 

memformulasikan hasil pemikiran atau gagasan secara individu kemudian mencari 

partner untuk menyampaikan hasil kerjanya. 
 

Pembelajaran kooperatif tipe FSLC selain memiliki kelebihan yang dimiliki 

pembelajaran kooperatif tipe TPS, (Ledlow, 2001) mengatakan bahwa pembelajaran 

FSLC ini sangat baik bila menggunakan masalah yang sifatnya memiliki beragam cara 

penyelesaian. Hal ini menunjukkan bahwa kelebihan pembelajaran FSLC adalah 

fleksibilitasnya, karena semua materi pelajaran bisa menggunakan pembelajaran ini dan 

berbagai jenis persoalan pun dapat digunakan sebagai bahan diskusi termasuk masalah 

terbuka. Adapun kelemahan model pembelajaran FSLC yaitu penerapan pada proses 

pembelajaran di dalam kelas membutuhkan waktu yang lama. 
 

Pembelajaran Formulate, Share, Listen, Create (FSLC) dikembangkan oleh 

Johnson, Johnson dan Smith (1991) mengembangkan strategi FSLC yang meliputi 

langkah-langkah: (a) Formulate: kegiatan mencatat informasi yang berkaitan dengan 

tugas dan membuat rencana penyelesaian; (b) Share: siswa berbagi pendapat dengan 

pasangannya; (c) Listen: tiap pasangan saling mendengar pendapat pasangan lainnya, 

dan mencatat perbedaan dan persamaan pendapat; (d) Create: siswa berdiskusi untuk 

mencapai kesimpulan. 
 

Dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Formulate, Share, Listen, Create 

(FSLC) ini adalah model pemebelajaran hasil modifikasi dari model pembelajaran think 

pairs share. Adapun tujuan dari model pembelajaran ini adalah untuk melatih siswa 

untuk terlebih dahulu memahami materi belajar, mengemukakan apa yang telah di 

dapat, berbagi ide dan menyimpulkan untuk mendapat jawaban terbaik. 
 

Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 
 

Kemampuan pemecahan matematis merupakan suatu kemampuan yang penting 

dikembangkan oleh siswa, karena ketika siswa memiliki kemampuan pemecahan 

masalah yang baik, siswa tidak akan kesulitan ketika dihadapkan dengan suatu 

permasalahan yang ada, baik itu dalam pembelajaran, maupun dalam kehidupan sehari-

harinya. Adapun menurut Yudhanegara dan Lestari (2015, p.84) mendefinisikan bahwa: 
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Kemampuan pemecahan masalah matematis merupakan kemampuan 

memecahkan masalah rutin, non rutin, rutin terapan, rutin non terapan, rutin-non 

rutin terapan, dan masalah-masalah non-rutin non terapan dalam bidang 

matematika. Masalah rutin adalah masalah yang prosedur penyelesaiannya 

sekedar mengulang algoritmik. Masalah non rutin adalah masalah yang prosedur 

penyelesaiananya memerlukan perencanaan penyelesaiannya memerlukan 

perencanaan penyelesaian, tidak hanya sekedar rumus, teorema, atau dalil. 

Masalah rutin terapan adalah masalah yang dikaitkan dengan dunia nyata atau 

kehidupan sehari-hari. Masalah rutin non terapan adalah masalah rutin yang 

prosedur penyelesaiannya melibatkan berbagai algoritma matematika. Masalah 

non rutin terapan adalah masalah yang cara penyelesaiannya menurut 

perencanaan dengan mengaitkan dunia nyata atau kehidupan sehari-hari. 

Masalah non rutin terapan adalah masalah yang hanya berkaitan dengan 

hubungan matematika semesta. 

 

Charles dan O‟Daffer (Harahap, 2017) menyatakan tujuan diajarkannya 

pemecahan masalah dalam belajar matematika adalah untuk: (1) mengembangkan 

keterampilan berpikir siswa; (2) mengembangkan kemampuan menyeleksi dan 

menggunakan strategi- strategi penyelesaian masalah; (3) mengembangkan sikap dan 

keyakinan dalam menyelesaikan masalah; (4) mengembangkan kemampuan siswa 

menggunakan pengetahuan yang saling berhubungan; (5) mengembangkan kemampuan 

siswa untuk memonitor dan mengevaluasi pemikirannya sendiri dan hasil pekerjaannya 

selama menyelesaikan masalah; (6) mengembangkan kemampuan siswa menyelesaikan 

masalah dalam suasana pembelajaran yang bersifat kooperatif; dan (7) mengembangkan 

kemampuan siswa menemukan jawaban yang benar pada masalah-masalah yang 

bervariasi. 
 

Meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis dapat dilakukan 

dengan menerapkan metode pembelajaran yang tepat. Model pembelajaran Kooperatif 

tipe Formulate, Share, Listen, Create (FSLC) merupakan model pemebelajaran dalam 

kelompok kecil yang berpasangan beranggotakan 4-6 orang. Dalam model 

pembelajaran kooperatif FSLC siswa dituntut untuk aktif dalam proses pembelajaran di 

kelas sehingga aktivitas siswa lebih menonjol, tercipta suasana nyaman dan 

menyenangkan untuk belajar. Model pembelajaran FSLC memberikan kesempatan pada 

siswa untuk memperoleh pengetahuan, menemukan, mengenali, memecahkan masalah 

dengan teknik yang berbeda, mengkomunikasikan, sehingga cara berpikir matematis 

pada siswa dilatih dengan baik. 
 

Seperti yang diungkapkan oleh Lufitaningrum (2016) dalam jurnalnya 

menjelaskan bahwa “pembelajaran dengan model Kooperatif tipe Formulate, Share, 

Listen, Create (FSLC) dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis 

siswa”. Hal tersebut terlihat dari hasil penelitian kualitatif bahwa siswa mampu 

menyelesaikan permasalahan yang terdapat pada LKS, berani mengemukakan ide atau 

gagasannya baik secara lisan maupun tertulis. Sedangkan hasil penelitian secara 

kuantitatif model Kooperatif tipe Formulate, Share, Listen, Create (FSLC) dapat 
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meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yakni pada siklus I 

mencapai 60,36%, dan siklus II 76,75%. 
 

KESIMPULAN 
 

Model pembelajaran Kooperatif tipe Formulate, Share, Listen, Create (FSLC) 

dapat diterapkan dalam pembelajaran matematika untuk meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah matematis siswa, melalui proses dan langkah-langkah yang jelas 

pada model Formulate, Share, Listen, Create siswa dapat memecahkan masalah 

matematis melalui jawaban yang bervariasi. 
 

REKOMENDASI 
 

Berdasarkan hasil kajian, ada beberapa rekomendasi diantaranya sebagai 

berikut: 
 

1. Model pembelajaran Kooperatif tipe Formulate, Share, Listen, Create (FSLC) cocok 

digunakan karena model pembelajaran ini mampu memberikan rangsangan kepada 

siswa agar menjadi aktif, mampu dan berani mengemukakan ide atau gagasan 

matematisnya, menjelaskan masalah dan bertukar pikiran dengan teman dan mencari 

alternatif penyelesaian masalah yang sedang dihadapi 
 

2. Bagi peneliti lain yang akan menerapkan model pembelajaran Formulate, Share, 

Listen, Create (FSLC), sebaiknya bisa mengalokasikan waktu dengan baik, 

memastikan siswa mahir dalam pemahaman konsep agar setiap tahap pada model 

FSLC bisa terlaksana dengan baik. 
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Abstract  
The purpose of this study is to examine the SSCS learning model and students' 

mathematical problem solving abilities. The ability to solve mathematical problems 

is very important in the learning process, the importance of problem solving 

abilities is also necessary to have a learning model that can improve these abilities, 

the method in this study is the study of documents. From various literatures, 

literature studies and previous researchers, that the SSCS learning model can have 

a better effect on students' mathematical problem solving abilities. 
 

Keywords: PC (Pairs Checks), Mathematical Communication Ability. 

 

Abstrak  
Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengkaji model pembelajaran SSCS dan 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Kemampuan pemecahan masalah 

matematis sangat penting dalam proses pembelajaran, pentingnya kemampuan 

pemecahan masalah perlu juga adanya model pembelajaran yang dapat 

meningkatkan kemampuan tersebut, adapun metode dalam penelitian ini adalah 

studi dokumen. Dari berbagai literatur, kajian pustaka dan peneliti terdahulu, bahwa 

model pembelajaran SSCS dapat berpengaruh lebih baik terhadap kemampuan 

pemecahan masalah matematis siswa. 
 

Kata kunci : Search, Solve, Create and Share (SSCS) Kemampuan Pemecahan 

Masalahi Matematis. 

 

PENDAHULUAN 
 

Pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam menentukan 

kualitas sumber daya manusia (SDM). Pendidikan memiliki tujuan yaitu 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cakap, kreatif, mandiri 

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Kemendiknas, 

2003). 
 

Tujuan pendidikan dapat tercapai salah satunya melalui pembelajaran 

matematika. Terdapat 5 standar proses dalam pembelajaran matematika di antaranya 

pemecahan masalah, penalaran, kemampuan komunikasi matematis, kemampuan 

mengkoneksi, dan kemampuan representasi matematis (NCTM, 2000). Dari lima 

standar tersebut salah satu diantaranya adalah kemampuan pemecahan masalah 

matematis. Kemampuan pemecahan masalah matematis sangat penting dimiliki setiap 

siswa dalam pembelajaran karena merupakan tujuan umum pengajaran matematika, 
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yang meliputi metode, prosedur, dan strategi, serta menjadi dasar utama dalam 

pembelajaran matematika Branca (Sumartini, 2016, p. 149). 
 

Namun pada kenyataannya berdasarkan hasil survey Organization Econimic 

Cooperation and Development (OECD) dalam studi yang dilakukan oleh Programme 

for International Student Assesment (PISA) kemampuan pemecahan masalah matematis 

siswa Indonesia selalu mendapatkan skor di bawah rata-rata Internasional dan peringkat 

bawah Tarudin (Artinah, 2017, p. 3). Berikut tabel hasil survey PISA disajikan dalam 

Tabel 1. 
 

 Tabel 1. Hasil PISA  
    

Tahun 
Peringkat 

Skor Rata-rata 
Skor Rata-rata 

Internasional Negara   

   

    

2012 64 dari 65 375 494 
    

2015 63 dari 70 386 490 
    

2018 72 dari 78 379 489 
    

Sumber : (OECD, 2016), (OECD, 2018) 
 

Berdasarkan tabel di atas menunjukan bahwa kemampuan matematis siswa, 

khususnya kemampuan pemecahan masalah masih sangat rendah, Indonesia hanya 

memasuki level satu, sedangkan level tertinggi dalam PISA adalah level enam. 
 

Sebagaimana diungkapkan (Sumartini, 2016) dari hasil penelitian terdahulu 

bahwa 73% kemampuan pemecahan masalah matematis siswa masih relatif rendah. Dan 

berdasarkan hasil wawancara salah satu guru mata pelajaran matematika di SMP Negeri 

1 Baregbeg, menjelaskan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis siswa 

masih tergolong rendah. Rata-rata siswa masih kesulitan dalam tahap memahami 

masalah dan merencanakan strategi pemecahan masalah. Dari satu kelas hanya 40% 

siswa yang mampu menyelesaikan sampai tahap melakukan perhitungan, maka dari itu 

dapat di asumsikan bahwa di sekolah tersebut kemampuan pemecahan masalah 

matematis siswa masih rendah. 
 

Sehubungan dengan rendahnya kemampuan pemecahan masalah matematis di 

sekolah tersebut penulis mengambil salasatu alternatif dengan menerapkan model 

pembelajaran SSCS adapun kelebihan dari model pembelajaran ini yaitu memberikan 

siswa kesempatan berfikir, mengungkapkan gagasan, menganalisis dan 

mengkontruksikan pengetahuannya untuk memecahkan masalah serta berkomunikasi 

secara lisan. 
 

Sebagaimana yang telah dipaparkan diatas penulis tertarik untuk penelitian 

dengan judul Penggunaan Model Pembelajaran Search, Solve, Create, and Share 

(SSCS) Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa 
 

HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN  

1. Model Pembelajaran SSCS 
 

Zulkarnain (Warda et al., 2017,p. 310) mengungkapkan bahwa Model pembelajaran 

SSCS adalah model pembelajaran yang memberikan siswa kesempatan berfikir, 

mengungkapkan gagasan, menganalisis dan mengkontruksikan pengetahuannya 
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untuk memecahkan masalah serta berkomunikasi secara lisan. Dalam model ini siswa 

dilibatkan di setiap tahapannya sehingga siswa lebih berperan aktif dalam pembelajaran. 
 

Menurut Pizzini (Rahayu, 2016, p. 327), model SSCS merupakan model 

pembelajaran yang mengajarkan suatu proses pemecahan masalah serta 

mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Model SSCS merupakan model 

pembelajaran yang memberikan peranan besar bagi siswa sehingga mampu mendorong 

siswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan mandiri Li (Deli, 2015, p. 73). 
 

Menurut Pizzini (Chin, 1997, p. 9) menjelaskan kegiatan siswa pada setiap tahap 

Search, Solve, Create, and Share. Keempat tahap tersebut memiliki kegiatan 

sebagaimana dicantumkan pada Tabel 2. 
 

  Tabel 2. Kegiatan Siswa pada Setiap Tahap 
   

Tahap  Kegiatan yang Dilakukan 
   

Search 1. Memahami soal atau kondisi yang diberikan kepada siswa, 

 yang berupa apa yang diketahui, apa yang ditanyakan. 

 2. Melakukan  observasi  dan  investigasi  terhadap  kondisi 

 tersebut. 

 3. Menganalisis   informasi   yang   ada   sehingga   terbentuk 

 sekumpulan ide. 
   

Solve 1. Menghasilkan  dan  melaksanakan  rencana  untuk  mencari 

 solusi. 

 2. Mengembangkan   keterampilan   berpikir   kritis   seperti 

 kemampuan untuk memilih apa yang harus dilakukan, bagaimana 

 melakukan yang terbaik, data apa yang penting, pengukuran akurat 

 harus  bagaimana  dan  mengapa  setiap  langkah  diperlukan  dalam 

 proses mereka. 

 3. Memilih metode untuk memecahkan masalah. 

 4. Mengumpulkan data dan menganalisis. 
   

Crate 1. Menciptakan   produk   yang   berupa   solusi   masalah 

 berdasarkan dugaan yang telah dipilih pada fase sebelumnya. 

 2. Menggambarkan  hasil  dan  kesimpulan  dengan  kreatifitas 

 siswa, dan siswa bisa menggunakan grafik, poster atau model. 
   

Share 1. Berkomunikasi  bersama  guru,  teman  sekelompok,  dan 

 kelompok lain atas solusi masalah. Siswa bisa menggunakan media 

 rekaman, video, poster, dan laporan. 

 2. Mengartikulasikan  pemikiran  mereka,  menerima  umpan 

 balik dan mengevaluasi solusi. 
    

Menurut Pizzini (dalam Rahayu, 2016, p. 329) peran guru dalam mode SSCS 

disajikan dalam Tabel 3. 
 

Tabel 3. Peran Guru dalam Pembelajaran SSCS  

 Tahap   Peranan Guru  
      

 Search (menyelidiki 1. Menciptakan dan mengarahkan kegiatan.  

 masalah) 2. Membantu   pengelompokan   serta   penjelasan  
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   ketika permaslahan muncul.     
   

Solve (merencanakan 1. Menciptakan situasi yang menantang agar siswa 

dan melaksanakan berfikir.      

pemecahan masalah) 2. Membantu  siswa  menghubungkan  pengalaman 

   yang sedang dikembangkan dengan ide, pendapat atau 

   gagasan siswa,      

   3. Memfasilitasi siswa dalam memperoleh 

   informasi dan data.      
        

Create   1. Mendiskusikan kemungkinan audien dan 

(mengkontruksi  audiensi.      

pemecahan masalah) 2. Menyediakan ketentuan dalam analisis data dan 

   teknik penayangannya.      

   3. Menyediakan ketentuan  dalam menyiapkan 

   persentasi.      
        

Share   1. Menciptakan terjadinya interaksi antar 

(mengkomunikasikan kelompok diskusi kelas.     

penyelesaian yang 2. Membantu mengembangkan metode atau cara- 

diperoleh)  cara dalam mengevaluasi hasil penemuan studi selama 

   persentasi. Baik secara lisan atau tulisan.   
           

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran SSCS yatu model pembelajaran yang melibatkan siswa dalam setiap 

tahapannya, yang meliputi tahap Search, Solve, Create and Share sehingga siswa di 

dorong untuk berpikir dan lebih aktif dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang 

ada. 
 

2. Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa 
 

Kemampuan pemecahan masalah matematis siswa merupakan kemampuan 

siswa dalam menyelesaikan suatu masalah matematika dengan mengaplikasikan 

pengetahuan, keterampilan serta pemahaman yang dimiliki (Santia, 2015, p. 367). 

Mengajarkan siswa untuk menyelesaikan masalah-masalah akan memungkinkan siswa 

itu lebih teliti dalam mengambil keputusan dalam kehidupanya. 
 

Branca (Effendi, 2012, p.2) mengungkapkan bahwa kemampuan pemecahan 

masalah adalah jantungnya matematika. Hal ini sependapat dengan National Council of 

Teacher of Mathematic (NCTM, 2000) mengemukakan bahwa pemecahan masalah 

merupakan bagian integral dalam pembelajaran matematika, sehingga hal tersebut tidak 

boleh dilepaskan dari pembelajaran matematika. Ruswana (2017, p. 38) mengartikan 

kemampuan pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika merupakan salah satu 

kemampuan untuk mengembangkan potensi siswa dalam merumuskan, menemukan, 

menerapkan strategi, menginterpretasikan hasil masalah yang sesuai serta 

menyelesaikannya untuk masalah nyata, sehingga kemampuan pemecahan masalah 

diharapkan dapat membuka jalan untuk siswa agar dapat memahami matematika secara 

utuh dan bermakna. 
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Adapun indikator dalam kemampuan pemecahan masalah matematis yang akan 

di gunakan dalam penelitian ini yaitu menurut polya (Cahyani & Setyawati, 2016, p. 

153-154): (1) Memahami masalah (understanding the problem) yaitu siswa harus 

memahami kondisi pertanyaan soal atau masalah yang ada pada soal yang diberikan 

diantaranya : apa yang diketahui, ditanyakan, inti dari permasalahan, Adakah dalam 

soal rumus-rumus, gambar, tabel atau tanda-tanda khusus; (2) Membuat Rencana 

pemecahan (devising a plan) diantaranya: Teori apa yang dapat digunakan?, apa yang 

ditanyakan dalam masalah ini?, dapatkah hasil dan metode yang lalu digunakan disini?, 

sudahkah diperhitungkan konsep atau teori dan rumus yang akan digunakan dalam soal 

yang diberikan?; (3) Melakukan Perhitungan (carrying out the plan) diantaranya: 

Memeriksa setiap langkah yang digunakan apakah sudah benar atau belum?, bagaimana 

membuktikan bahwa langkah yang dipilih sudah benar?; dan (4) Memeriksa Kembali 

Proses dan Hasil (looking back) diantaranya: Apakah solusi yang digunakan logis?, 

dapatkah jawaban tersebut dicari dengan cara lain? 
 

Pentingnya kemampuan pemecahan masalah matematis siswa dalam 

pembelajaran, perlu adanya strategi atau model yang mampu berpengaruh terhadap 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa sebagaimana yang dikemukakan oleh 

wina senjaya (Sudrajat, 2008) bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan 

pembelajaran yang harus di kerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat 

dicapai serta efektif dan efisien. Strategi atau model yang mampu berpengaruh terhadap 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa dalam pembelajran yaitu model 

Search, Solve, Create and Share (SSCS) dimana dalam model ini memiliki hubungan 

yang dapat berpengaruh lebih baik terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis 

siswa sebagaimana hasil penelitian Tri Rahmawati ( 2013), hasil penelitian diperoleh 

bahwa model pembelajaran SSCS dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 

matematis siswa. Dimana model pembelajaran SSCS ini siswa dilibatakan dalam setiap 

tahapannya yang terdiri dari; 1) tahap search yang bertujuan untuk mengidentifikasi 

masalah; 2) tahap solve yang bertujuan untuk merencanakan dan melaksanakan 

penyelesaian masalah; 3) tahap create yang bertujuan untuk menuliskan solusi masalah 

yang diperoleh; dan 4) yaitu tahap share yang bertujuan untuk mensosialisasikan solusi 

masalah. Sehingga model pembelajaran SSCS mampu berpengaruh baik terhadap 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. 
 

KESIMPULAN 
 

Model pembelajaran SSCS dapat di terapkan dalam pembelajaran matematika 

untuk memaksimalkan kemampuan pemecahan Masalah Matematis siswa, melalui 

proses dan langkah-langkah yang jelas pada model SSCS sehingga siswa di dorong 

untuk berpikir dan lebih aktif dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. 
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Abstract  
Students mathematical understanding abilities are abilities that are very important 

possessed by students because they support other abilities. With this ability students 

can digest, understand and understand what is intended so that they are able to find 

ways to explore related possibilities. Students in learning mathematics must be 

accompanied by understanding, this is a vision of learning mathematics. The low 

ability of students' mathematical understanding affects the ability of others. 

Because an important factor in learning mathematics today is the development of 

students' mathematical understanding abilities. The purpose of this study was to 

determine the importance of students' mathematical understanding abilities 

reviewing the results of the field which states that many students' mathematical 

understanding abilities are still low and supported by many studies about the 

importance of these mathematical understanding abilities that show that students' 

mathematical understanding abilities are still low. 
 

Keywords: Mathematical Ability, Mathematical Understanding Ability 

 

Abstrak  
Kemampuan pemahaman matematis siswa yaitu kemampuan yang sangat penting 

dimiliki oleh siswa karena mendukung kemampuan yang lainnya. Dengan 

kemampuan ini siswa dapat mencerna, memahami dan mengerti apa yang 

dimaksudkan sehingga mampu menemukan cara untuk mengeksplorasi 

kemungkinan yang terkait. Siswa dalam belajar matematika harus disertai dengan 

pemahaman, hal ini merupakan visi dari belajar matematika. Rendahnya 

kemampuan pemahaman matematis siswa berdampak pada kemampuan yang 

lainnya. Karena faktor penting dalam pembelajaran matematika saat ini yaitu 

pengembangan kemampuan pemahaman matematis siswa. Tujuan penelitian ini 

untuk mengetahui pentingnya Kemampuan pemahaman matematis siswa meninjau 

hasil dilapangan yang menyatakan banyak kemampuan pemahaman matematis 

siswa masih rendah dan di dukung dengan banyaknya penelitian tentang pentingnya 

kemampuan pemahaman matematis ini yang menunjukan bahwa kemampuan 

pemahaman matematis siswa masih rendah. 
 

Kata Kunci : Kemampuan Matematis, Kemampuan Pemahaman Matematis 

 

PENDAHULUAN 
 

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting untuk menjamin 

kelangsungan hidup dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui 

pendidikan seseorang memperoleh ilmu yang belum pernah mereka dapatkan 

sebelumnya untuk kemudian dapat diterapkan kedalam kehidupan. Dengan pendidikan, 

manusia dapat memperoleh pengetahuan dan meningkatkan kompetensi yang ada pada 

dirinya. Pendidikan dapat ditempuh salah satunya disekolah. Dari beberapa mata 
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pelajaran disekolah, matematika merupakan salah satu ilmu yang sangan penting di 

dunia Pendidikan. 
 

Sering kali dijumpai pada proses pembelajaran siswa kurang didorong untuk 

mengembangkan kemampuan karena pembelajaran lebih berpusat pada guru, bukan 

pada siswa. Kegiatan belajar mengajar cenderung pasif karena siswa hanya berperan 

sebagai penerima materi, dan tidak dituntut untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran di 

dalam kelas. Kenyataan di lapangan dari hasil evaluasi TIMSS (Trend International 

Mathematics and Science Study) 2015 untuk matematika Indonesia berada di urutan ke 
 

– 45 dari 48 negara dengan skor matematika yaitu 397. Indonesia masih berada di posisi 

rendah dalam hal kemampuan pemahaman dan pemecahan masalah. Hal tersebut di 

tegaskan pula oleh guru bidang mata pelajaran di salah satu sekolah yang akan diteliti 

bahwasannya kemampuan pemahaman matematis siswa masih sangat rendah. 

Dikarenakan siswa kesulitan dalam memahami konsep – konsep, menyelesaikan 

masalah matematis dan model pembelajaran yang digunakan oleh guru yaitu ceramah. 
 

Dari apa yang telah dipaparkan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa faktor 

penting dalam pembelajaran matematika saat ini yaitu pengembangan kemampuan 

pemahaman matematis siswa. Kemampuan pemahaman ini merupakan hal yang sangat 

fundamental karena dengan pemahaman akan dapat mencapai pengetahuan prosedur. 

Kemampuan pemahaman matematis ini sangat mendukung pada kemampuan – 

kemampuan matematis lain, yaitu komunikasi matematis, penalaran matematis, koneksi 

matematis, representasi matematis dan problem solving. Dalam NCTM (2000) 

disebutkan bahwa pemahaman matematis merupakan aspek yang sangat penting dalam 

prinsip pembelajaran matematika. Siswa dalam belajar matematika harus disertai 

dengan pemahaman, hal ini merupakan visi dari belajar matematika. Kemudian menurut 

Purwanto (1994, p.44) pemahaman adalah tingkat kemampuan yang mengharapkan 

siswa mampu memahami arti konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya. Sementara 

menurut Mulyasa (2007, p.78) menyatakan bahwa pemahaman adalah kedalaman 

kognitif dan afektif yang dimiliki oleh individu. Menurut Virlianti (2002, p.6) 

mengemukakan bahwa pemahaman adalah konsepsi yang bisa dicerna atau dipahami 

oleh peserta didik sehingga mereka mengerti apa yang dimaksudkan, mampu 

menemukan cara untuk mengungkapkan konsepsi tersebut, serta dapat mengeksplorasi 

kemungkinan yang terkait. Berdasarkan pengertian beberapa para ahli tadi dapat 

disimpulakan bahwa pemahaman adalah suatu cara yang sistematis dalam memahami 

dan mengemukakan tentang sesuatu yang diperolehnya. 
 

Sugandi (Ramadhani,2013, p.3) mengemukakan bahwa kondisi saat ini di 

lapangan pada umumnya pembelajaran matematika kurang melibatkan aktifitas siswa. 

Kemudian Wahyudin (Ramadhani,2013,p.3) mengatakan bahwa sebagian besar siswa 

tampak mengikuti dengan baik setiap penjelasan atau informasi dari guru, siswa sangat 

jarang mengajukan pertanyaan sehingga guru asyik sendiri menjelaskan apa yang telah 

disampaikannya. Hal ini menunjukan ketidakaktifan siswa dalam pembelajaran. Salah 

satu hal yang bisa membuat siswa aktif dalam pembelajaran yaitu melakukan tindakan 

kelas dengan mengimplementasikan model pembelajaran. 
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METODE PENELITIAN 
 

Penelitian ini menggunaka penelitian kepustakaan (Library Research) yang sering 

juga disebut dengan penelitian literatur. Penelitian kepustakaan merupakan penelitian 

yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik 

yang telah maupun yang belum dipublikasikan yang bertujuan untuk mengumpulkan 

data dan informasi untuk diolah dan disajikan dalam bentuk jurnal yang terkait untuk 

memperoleh gagasan terkait teori kemampuan pemecahan masalah matematis. Analisis 

data yang dilakukan yaitu analisis riset dan deskriptif melalui literatur-literatur yang ada 

pada jurnal. Menurut (Zed, 2004) pada riset pustaka (library research) penelitian 

pustaka tidak hanya untuk langkah awal menyiapkan kerangka penelitian (research 

design) akan tetapi sekaligus memanfaatkan sumber – sumber perpustakaan untuk 

memperoleh data penelitian 
 

KAJIAN LITERATUR 
 

Kemampuan pemahaman matematis adalah salah satu tujuan penting dalam 

pembelajaran, memberikan pengertian bahwa materi – materi yang diajarkan kepada 

siswa bukan hanya sebagai hafalan, namun lebih dari itu dengan pemahaman siswa 

dapat lebih mengerti akan konsep materi pelajaran itu sendiri. Dalam NCTM (2000) 

menyebutkan bahwa pemahaman matematis merupakan aspek yang sangat penting 

dalam prinsip pembelajaran matematika. Siswa dalam belajar matematika harus disertai 

dengan pemahaman, hal ini merupakan visi dari belajar matematika. 
 

Menurut Purwanto (1994, p.44) pemahaman adalah tingkat kemampuan yang 

mengharapkan siswa mampu memahami arti konsep, situasi serta fakta yang 

diketahuinya. Mulyasa (2007, p.78) menyatakan bahwa pemahaman adalah kedalaman 

kognitif dan afektif yang dimiliki oleh individu. Virlianti (2002, p.6) mengemukakan 

bahwa pemahaman adalah konsepsi yang bisa dicerna atau dipahami oleh peserta didik 

sehingga mereka mengerti apa yang dimaksudkan, mampu menemukan cara untuk 

mengungkapkan konsepsi tersebut, serta dapat mengeksplorasi kemungkinan yang 

terkait. 
 

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

pemahaman matematis siswa yaitu kemampuan yang sangat penting dimiliki oleh siswa 

karena mendukung kemampuan yang lainnya. Dengan kemampuan ini siswa dapat 

mencerna, memahami dan mengerti apa yang dimaksudkan sehingga mampu 

menemukan cara untuk mengeksplorasi kemungkinan yang terkait. Indikator yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah indikator Polya yang membedakan pemahaman 

dalam 4 jenis, yaitu 
 

a. Pemahaman mekanikal, yaitu dapat mengingat dan menerapkan sesuatu secara rutin 

atau perhitungan secara sederhana;  
b. Pemahaman induktif, yaitu dapat menerapkan rumus atau konsep dalam kasus 

sederhana atau dalam kasus serupa;  
c. Pemahaman rasional, yaitu dapat membuktikan kebenaran rumus dan teorema;  
d. Pemahaman intuitif, yaitu dapat memperkirakan kebenaran dengan pasti (tanpa 

ragu – ragu) sebelum menganalisis lebih lanjut. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Kemampuan pemahaman matematis siswa merupakan salah satu kemampuan 

yang sangat fundamental karena dengan kemampuan ini mendasari kemampuan yang 

lainnya seperti komunikasi matematis, penalaran matematis, koneksi matematis, 

representasi matematis dan problem solving. Maka dari itu kemampuan ini sangat 

penting didukung dengan kajian literatur yang telah diuraikan terdapat 5 artikel 

penelitian yang meneliti kemampuan pemahaman matematis. Dari 5 artikel yang telah 

dikaji semuanya menggunakan pemahaman matematis berdasarkan 5 artikel yang telah 

dikaji semuanya menggunakan 7 aspek yaitu: (1) kemampuan menyatakan ulang konsep 

yang telah dipelajari; (2) kemampuan mengklasifikasi objek – objek berdasarkan 

dipenuhi atau tidaknya persyaratan yang membentuk konsep tersebut; (3) kemampuan 

menerapkan konsep secara algoritma; (4) kemampuan memberikan contoh dan counter 

example dari konsep yang telah dipelajari; (5) kemampuan mengaitkan berbagai macam 

bentuk representasi matematika; (6) kemampuan mengaitkan berbagai konsep (internal 

dan eksternal matematika); dan (7) kemampuan mengembangkan syarat perlu dan atau 

syarat cukup suatu konsep. 
 

KESIMPULAN 
 

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan sebelumnya, rendahnya kemampuan 

pemahaman matematis siswa berdampak kemampuan yang lainnya dan mengakibatkan 

kurang aktifnya siswa dalam pembelajaran dan mengakibatkan pentingnya kemampuan 

pemahaman matematis siswa. Adapun kemampuan pemahaman itu sendiri yaitu 

kemampuan yang sangat penting dimiliki oleh siswa karena mendukung kemampuan 

yang lainnya. Dengan kemampuan ini siswa dapat mencerna, memahami dan mengerti 

apa yang dimaksudkan sehingga mampu menemukan cara untuk mengeksplorasi 

kemungkinan yang terkait. 
 

REKOMENDASI 
 

Berdasarkan hasil kajian, berikut beberapa rekomendasi yang harus 

diperhatikan: 
 

1. Untuk mengatasi rendahnya kemampuan pemahaman matematis siswa, diharapkan 

untuk dapat melakukan tindakan kelas dengan mengimplementasikan model 

pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan pemahaman matematis siswa  
2. Bagi peneliti lain yang akan meneliti kemampuan pemahaman matematis siswa 

sebaiknya membuat perencanaan yang matang dalam mengalokasikan waktu dalam 

melaksanakan penelitian sehingga waktu bias digunakan dengan baik. 
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