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ABSTRAK 

Kriteria filsafat matematika berkorelasi dengan segala sesuatu yang bernuansa matematik termasuk dengan pendidikan 

matematika. Korelasi yang dimaksud adalah implementasi kriteria filsafat matematika pada Pendidikan matematika. Implementasi ini 

merupakan sesuatu yang penting diketahui oleh masyarakat mengingat masyarakat merupakan pengguna matematika. Oleh karena itu 

penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kriteria filsafat matematika pada Pendidikan matematika. Penelitian ini adalah 

penelitian literatur atau kajian literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kriteria filsafat matematika pada Pendidikan 

matematika terdapat pada konten buku paket yang membahas tentang kriteria pertama, ketiga dan keempat. Selanjutnya implementasi 

kriteria yang kedua yaitu pada penggunaan multimedia pembelajaran matematika dan software-software matematika.  

 

Kata Kunci: Kriteria Filsafat Matematika, Pendidikan Matematika. 

 

 

PENDAHULUAN 

Filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu phillein dan shopia yang artinya cinta dan kebijaksanaan. 

Berfilsafat akan membawa pada hakikat pengetahuan atau dengan kata lain dalam membawa pada 

pengetahuan yang paling dalam. Keraguan, ketidakpuasan, hasrat, dan ketakjuban merupakan empat hal 

yang mendorong orang dalam berfilsafat (Sesady, 2019). Menurut Korner pada filsafat matematika tidak 

terdapat penambahan teorema atau teori baru matematika, oleh karena itu filsafat matematika tidak dapat 

dikatakan sebagai ilmu matematika. Filsafat matematika dapat dikatakan sebagai refleksi terhadap ilmu 

matematika yang mengakibatkan hadirnya pertanyaan dan jawaban tertentu(Parnabhhakti & Ulfa, 2020). Hal 

ini sejalan dengan pendapat dari Immanuel Kant (1724-1804) yang berpendapat bahwa “Filsafat ialah ilmu 

pengetahuan yang menjadi pokok dan pangkal segala pengetahuan yang tercakup di dalamnya empat 

persoalan, yaitu: (1) Apakah yang dapat kita ketahui?; (2) Apa yang seharusnya kita kerjakan?; (3) Sampai 

dimanakan harapan kita?;  (4) Apakah yang dinamakan manusia itu?” (Lubis, 2015). Keempat pertanyaan 

ini memiliki jawaban yang termasuk ke dalam bidang yang berbeda-beda. Jawaban untuk pertanyaan 

pertama termasuk ke dalam bidang metafisika. Jawaban pertanyaan kedua termasuk ke dalam bidang etika. 

Jawaban pertanyaan ketiga termasuk pada bidang agama, dan jawaban untuk pertanyaan keempat 

termasuk pada bidang antropologi dan sosiologi, yang semuanya menyangkut interaksi manusia. 

Filsafat matematika memiliki konsep-konsep yang terus berkembang. Terdapat rekonseptualisasi 

filsafat matematika yang dicetuskan oleh Ernest (1991). Pembahasan rekonseptualisasi ini meliputi Ruang 

Lingkup Filsafat Matematika, Pengujian Lebih Jauh Tentang Aliran-Aliran Filsafat yakni aliran Aliran 

Absolutis, Aliran Absolutis Progresif, Platonisme, Konvensionalisme, Empirisme, dan Kuasi Empirisme. Pada 
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ruang lingkup matematika terdapat pembahasan mengenai kriteria filsafat matematika yaitu: (1) pengetahuan 

matematika; sifat, justifikasi, dan asal-usul pengetahuan; (2) obyek matematika: ruang lingkup; dan asal-usul 

obyek matematika, (3) aplikasi matematika: efektifitas matematika dalam mengembangkan sains, teknologi 

dan aplikasi lainnya, dan (4) praktek matematika: aktifitas matematikawan, dulu dan sekarang. Keempat 

kriterian ini seharusnya digunakan untuk filsafat matematika manapun. Kriteria ini mewakili rekonseptualisasi 

peran dari filsafat matematika. Namun, peran ini, dikatakan, mewakili tugas yang tepat dari filsafat 

matematika, yang dikaburkan oleh kesalahan identifikasi filsafat matematika dengan studi logika dasar 

pengetahuan matematika (Ernest, 2004).  

Kriteria filsafat matematika tentunya berkorelasi dengan segala sesuatu yang bernuansa matematik 

termasuk pada pendidikan matematika. Filsafat pendidikan matematika mempersoalkan masalah-masalah 

berikut: (a) sifat dasar matematika, (b) sejarah matematika, (c) psikologi belajar matematika, (d) teori 

mengajar matematika, (e) psikologi anak dalam kaitannya dengan belajar matematika, (f) pengembangan 

kurikulum matematika sekolah, dan (g) pelaksanaan kurikulum matematika di kelas. (Simangunsong et al., 

2021). Korelasi antara kriteria filsafat matematika dengan filsafat pendidikan matematika tentu dalam lingkup 

ketujuh permasalahan tersebut. Korelasinya berupa implementasi kriteria filsafat matematika pada 

pendidikan matematika. Hal ini penting untuk diketahui oleh masyarakat karena pada matematika terdapat 

aspek “front” dan “back” dari Erving Goffman yang memberikan pemahaman mendasar yang di kembangkan 

oleh Reuben Hers pada tahun 1997 (Kusuma et al., 2021). Menurut Reuben Hers (Kusuma et al., 2021) 

filsafat tradisonal hanya mengakui bagian depan dari matematika dan mengabaikan bagian belakang 

matematika walaupun sebenarnya tidak mungkin mengabaikan bagian belakang. Bagian depan adalah 

matematika dalam bentuk jadinya misalnya kuliah, buku teks, jurnal. Bagian belakangnya adalah matematika 

di antara para ahli matematika yang bekerja.  

Masyarakat sebagai pengguna bagian depan atau aspek “front” tentu sebaiknya mengetahui 

implementasi dari kriteria filsafat matematika pada Pendidikan matematika. Oleh sebab itu pada artikel ini 

membahas mengenai implementasi tersebut. 

 

METODE PENELITIAN  

Jenis penelitian ini adalah literatur review. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan 

mengumpulkan beberapa artikel serta pendapat para ahli mengenai rekonseptualisasi filsafat matematika, 

kriteria kecukupan filsafat matematika, filsafat pendidikan matematika, dan pendidikan matematika. 

Penelaahannya dokumen difokuskan kepada implementasi kriteria filsafat matematika pada pendidikan 

matematika. Hasil yang diperoleh kemudian dikembangkan dengan berbagai didukung dari penemuan yang 

ada. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Kriteria filsafat yang disampaikan oleh Ernest (1991) terdiri dari empat poin yakni : 

1. pengetahuan matematika: sifat, justifikasi, dan asal-usul pengetahuan; 
2. obyek matematika: ruang lingkup dan asal-usul obyek matematika; 
3. aplikasi matematika: efektifitas matematika dalam mengembangkan sains, teknologi dan aplikasi 

lainnya; 
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4. praktek matematika: aktifitas matematikawan, dulu dan sekarang. 
 

Pada kegiatan pembelajaran termasuk pembelajaran matematika buku paket yang digunakan di sekolah 

adalah buku paket yang diterbitkan oleh pemerintah. Buku paket digunakan pada proses pembelajaran dan 

menjadi acuan dalam pembahasan materi pelajaran di setiap pertemuannya. Buku paket merupakan salah 

satu bagian dari perangkat dalam melaksanakan kurikulum matematika di kelas. Buku paket yang diterbitkan 

oleh pemerintah kini mencantumkan sejarah matematika yang biasanya menyebutkan tokoh yang dianggap 

berperan penting pada materi matematika yang dibahas seperti yang disajikan pada Gambar 1. 

 
Gambar 1. Penjelasan tentang Tokoh Matematika di Buku Paket Matematika Kelas IV 

Sumber: (Hobri et al., 2018) 

 

Jika dikaitkan dengan kriteria filsafat matematika maka pembahasan mengenai Al-Qalasadi berkaitan 

dengan kriteria yang pertama yaitu pengetahuan matematika mengenai asal-usul pengetahuan dan juga 

kriteria yang keempat yakni praktek matematika tentang aktifitas matematikawan dulu. Tidak hanya pada 

buku paket tersebut, pada buku paket lainnya juga hal tersebut dilakukan oleh pemerintah. Hal ini dapat 

dilihat pada Gambar 2. 

 

 
Gambar 2. Penjelasan tentang Tokoh Matematika di Buku Paket Matematika Kelas IV 
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Sumber: As’ari et al., (2018) 

 

Pembahasan mengenai Leonardo da Pisa berkaitan dengan kriteria yang pertama yaitu pengetahuan 

matematika mengenai asal-usul pengetahuan dan juga kriteria yang keempat yakni praktek matematika 

tentang aktifitas matematikawan dulu 

Pada kriteria filsafat yang kedua, implementasinya masih pada buku pelajaran yang diterbitkan oleh 

pemerintah. Kriteria filsafat yang kedua adalah asal-usul obyek matematika. Pada salah satu buku paket 

yang diterbitkan oleh pemerintah menjelaskan mengenai asal usul bilangan yang mana bilangan adalah 

obyek matematika. Hal ini disajikan pada Gambar 3. 

 
Gambar 3. Penjelasan Sejarah Bilangan di Buku Paket Matematika Kelas IV 

Sumber: As’ari et al., (2018) 

 

Gambar 3 menunjukkan adanya penjelasan obyek matematika berupa bilangan yang mana penjelasannya 

berfokus pada asal-usul bilangan. 

Kriteria filsafat yang ke-empat yakni aplikasi matematika: efektifitas matematika dalam 

mengembangkan sains, teknologi dan aplikasi lainnya. Implementasi kriteria ini terdapat pada multimedia 

pembelajaran matematika yang mana teknologi terus berkembang dan digunakan pada proses pembelajaran 

termasuk pada pembelajaran matematika. Selan itu ada juga software-software yang menjadi produk 

teknologi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan soal-soal matematika misalnya SPSS, Mathematica, 

Maple, dll. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penggunaan software-software tersebut berdampak 

positif pada proses pembelajaran. Salah satunya adalah program GeoGebra merupakan program yang 

cukup efektif dan efisien untuk membantu menvisualisasikan objek-objek matematika khususnya pada materi 

fungsi dan grafik. (Isman, 2016). 

 

KESIMPULAN  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kriteria filsafat matematika pada pendidikan 

matematika terdapat pada konten buku paket yang membahas tentang kriteria pertama, ketiga dan keempat. 



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

 

 

314 

 

Selanjutnya implementasi kriteria yang kedua yaitu pada penggunaan multimedia pembelajaran matematika dan 

software-software matematika.  

 

REKOMENDASI 

Penelitian ini dapat ditingkatkan kedalamannya dengan menggali lebih banyak lagi pembahasan 

implementasi kriteria filsafat matematika pada bidang Pendidikan matematika. 
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