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

 

 

67 

 

PENTINGNYA INSTUISI DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA MENURUT IMMANUEL KANT 
 
 

Marthinus Yohanes Ruamba.1,2, Rochmad1, Isnarto1, Yoni Sunaryo1, Anis Shobikhah1 
Universitas Negeri Semarang 1, Universitas Cenderawasih 2 

Email: marthinusruamba94@gmail.com 

 
 

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

 
 
PENDAHULUAN 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 

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

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

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

 
 
1. INTUISI PADA PEMBELAJARAN MATEMATIKA 

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

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

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

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

Intuisi merupakan bagian yang terpenting dari pembelajaran matematika oleh karena itu, dalam 
prosesnya pembelajaran matematika dari para pendidik sebaiknya guru membantu siswa untuk melibatkan 
proses intuisi. 
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