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PENCERMATAN TENTANG MUATAN ETHNOMATEMATIKAL
DALAM KEARIFAN LOKAL DAN WARISAN BUDAYA

Gatot Muhsetyo
Universitas Negeri Malang

gatot.muhsetyo.fmipa@um.ac.id

Abstrak

Banyak kearifan lokal dan warisan budaya (klwb) yang secara turun-temurun digunakan oleh warga kelompok
masyarakat tertentu, dan mereka lestarikan sebagai panduan, pedoman, atau aturan dalam kehidupan sehari-hari.
Wujud nyata klwb dapat dijumpai antara lain dalam bangunan dan komponen rumah (adat), peralatan sehari-hari,
lambang-lambang khusus yang bermakna, dan bentuk-bentuk perhiasan. Tujuan kajian ini adalah berusaha
mengenal klwb, dan mengidentifikasi muatan matematikal di dalam klwb. Muatan matematikal yang dimaksud
dapat berupa bangun-bangun geometris, ukuran yang digunakan, penalaran makna atau alasan terhadap penggunaan
alat dan lambang, serta ciri kas dari klwb. Daerah klwb, sesuai dengan kewilayahan masyarakat, dapat ditandai
keberadaannya di daerah kabupaten, daerah propinsi, daerah kelompok masyarakat, daerah pulau atau kepulauan,
daerah nasional, dan daerah dari bagian-bagian internasional. Secara nyata, klwb tentang matematika, dapat disebut
sebagai ethnomatematikal. Butir-butir tentang ethnomatematikal perlu dicari dan dicermati, sehingga dapat diketahui
bagian-bagian yang dapat dilestarikan, dan memperkuat kepemilikan warisan.
Kata kunci: budaya, kearifan, ethnomatematikal

PENDAHULUAN

Suatu generasi, sekelompok orang  tertentu, bersama-sama bergabung dan membentuk

masyarakat. Mereka merasa “satu” karena beberapa alasan yaitu (1) memiliki dan mendiami suatu

wilayah yang sama, di suatu pulau, di daerah yang merupakan bagian suatu pulau, di banyak pulau yang

berdekatan, di daerah di hutan-hutan atau di pegunungan, di daerah padang pasir, atau di wilayah pantai,

(2) mempunyai tatanan sosial yang relatif sama, dan mereka gunakan untuk berkomunikasi, berorganisasi,

dan berinteraksi, (3) mempunyai kesamaan tujuan untuk membangun kesejahteraan bersama, dan (4)

memelihara dan mempertahankan tradisi dan/atau budaya, sebagai warisan turun-temurun dari nenek

moyang mereka. Mereka membangun komunitas, atau masyarakat, yang dalam arti sempit disebut dengan

suku bangsa (tribes, ethnic groups), dan dalam arti yang luas disebut bangsa (nation), warga dari negara

yang mereka bangun bersama.

Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, melalui perjalanan dan proses yang panjang, mereka

tentu memiliki perangkat tatanan bermasyarakat untuk menjamin keterikatan yang lestari. Perangkat

pertama adalah kesenian, yaitu simbul-simbul yang digunakan sebagai identitas kelompok masyarakat,

misalnya bendera, atau lambang lain berupa gambar bintang (gambar bintangm atau pentagram

digunakan pertama kali oleh Pythagorean, kelompok ilmuwan tang dipimpin oleh Pythagoras). Perangkat
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kedua adalah sistem pengetahuan yang dapat menjamin ketahanan dan kelangsungan hidup, misalnya

pengetahuan tentang berburu, pengetahuan tentang perang, pengetahuan tentang menangkap ikan,

pengetahuan dalam membuat berbagai peralatan, pengetahuan dalam membuat rumah, atau pengetahuan

tentang bercocok tanam, Perangkat ketiga adalah religi, yaitu tradisi, budaya, atau kultur yang digunakan

sebagai panduan dalam upacara atau ritual, misalnya keagamaan (atau keyakinan), perkawinan, kematian,

keberhasilan, kemenangan, dan penobatan. Perangkat keempat adalah organisasi social, yaitu nilai-nilai

luhur yang tertanam di dalam diri setiap warga, dan digunakan untuk menyamakan persepsi dan

pandangan dalam berkehidupan bermasyarakat, yaitu distribusi tugas dalam mengelola masyarakat.

Perangkat kelima adalah ekonomi, misalnya pola jual-beli dan perdagangan. Perangkat keenam adalah

sistem teknologi, yaitu penerapan pengetahuan dalam banyak kepentingan, misalnya pertanian,

pengolahan makanan, kesehatan, dan perpindahan. Semua perangkat terikat menjadi ciri khas atau

karakter dari  peradaban yang yang terbentuk, dan berusaha untuk dilestarikan, dengan cara mewariskan

perangkat ke generasi-generasi berikutnya. Perangkat tatanan bermasyarakat ini mencirikan masyarakat ,

menjadi watak, atau menjadi karakter dari masyarakat dan anggota masyarakat.

Karakter yang hidup di masyarakat bisa saja melemah karena adanya arus kuat globalisasi, yang

cenderung menggerus karakter, yaitu kearifan dan nilai-nilai luhur budaya (lokal), dan lebih mengarah

pada hilangnya ciri khas suatu masyarakat. Situasi ini tentu mengkhawatirkan, sehingga perlu usaha

sungguh-sungguh agar karakter setiap bangsa tidak dintegrasikan dan “dipandang satu”, tetapi keberadaan

dari keberagaman karakter. hidup dan lestari sebagai satu kesatuan yang lengkap.lambang pemersatu dan

penyemangat,  tradisi dan/atau budaya yang terkait dengan jati diri

PEMBAHASAN

Sejak zaman dahulu sampai sekarang, manusia hidup secara berkelompok. Kelompok manusia ini

disebut masyarakat atau komunitas (community),  menjalani kehidupan bersama-sama di suatu lokasi.

Wujud dari masyarakat antara lain adalah suku-suku bangsa (ethnic groups). Pada umumnya masing-

masing suku mempunyai cara hidup (way of life) sendiri, ditandai dengan adanya pegangan hidup.

Pegangan hidup masyarakat antara lain berupa perangkat-perangkat tatanan, kearian, tradisi, dan budaya,

Secara turun-temurun dan berkelanjutan, mereka selalu mewariskan perangkat pegangan hidup ke

generasi berikutnya. Pada dasarnya, perangkat pegangan hidup bermasyarakat menjadi karakter, watak

atau ciri khas setiap masyarakat, dan seiring dengan perjalanan waktu, karakter suatu masyarakat

mengalami perubahan.

Perubahan besar karakter suatu masyarakat antara lain disebabkan oleh pengaruh kuat yang

berasal dari masyarakat negara-negara barat (west countries). Mereka membawa ilmu pengetahuan dan
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teknologi (iptek), serta  industri untuk disebarluaskan ke seluruh dunia. Penyebaran ke seluruh dunia ini

sering disebut dengan arus globalisasi, atau kosmosisasi. Armawi, A. (2010) menyatakan bahwa

peradaban barat telah memunculkan terjadinya perubahan kehidupan masyarakat tradisional menjadi

materialistik, kurang berusaha (effortless), serta menyebabkan ketidakmanusiaan (dehumanization) dan

ketidakorangan (depersonalization) karena sudah diwakili oleh mesin-mesin. Mungmachon, R. (2012)

menjelaskan bahwa kehadiran masyarakat barat yang membawa iptek dab industry, telah mendominasi

secara mental, intelektual, dan cultural. Selanjutnya Mungmachon, R. (2012) menyatakan bahwa

masyarakat lokal menjadi konsumeristik, menjauh dari kehidupan harmonis yang naturalistik, dan

berpandangan bahwa kehidupan warga lokal adalah masa lalu (oldfashion) dan kurang beradab

(uncivilized). Pernyataan Mungmachon, R. (2012) menunjukkan banyaknya dampak negatif yang

ditimbulkan oleh peradaban barat, dan perlunya tindakan nyata yang sesuai untuk mencegah meluasnya

penurunan kepahaman jati diri masyarakat lokal.

Menyadari pentingnya kesadaran bahwa perangkat kehidupan masyarakat lokal perlu dijaga dan

dilestarikan sedemnikian hingga masyarakat lokal tidak kehilangan jati dirinya, maka gerakan untuk lebih

menghidupkan kembali marwah perangkat lokal, perlu lebih diintensifkan dan diperluas, terutama melalui

bidang pendidikan. Pemerintah Indonesia, melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 87 Tahun

2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), menegaskan perlunya menjunjung tinggi budaya dan

memperkuat karakter bangsa. Kesungguhan Pemerintah Republik Indonesia dalam PPK tercermin dari

keterlibatan banyak Menteri dan Pimpinan Daerah yang ditugasi, keterlibatan ragam jalur pendidikan, dan

keterlibatan jenis kegiatan. Menteri yang ditugasi adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan

Manusia, bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Agama, dan Menteri Dalam

fNegeri, dilengkapi dengan Gubernur, Bupati, dan Wali kota. Jalur Pendidikan yang digunakan adalah

jalur formal dan jalur non-formal. Jenis kegiatan kegiatan yang digunakan dalam pendidikan formal

adalah kegiatan intrakurikuler, kegiatan kokurikuler, dan kegiatan ekstrakurikuler. Kearifan (lokal)

merupakan salah satu pertimbangan utama, selain akhlak mulia, nilai-nilai luhur, dan budi pekerti.

Menurut Dokhi, M., dkk. (2016), kearifan lokal merupakan salah satu bentuk dan warisan

budaya, tata nilai atau perilaku hidup masyarakat dalam berinteraksi secara arif dengan lingkungan lokal

tempat mereka hidup. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) No. 32 Tahun 2009 Tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkup, BAB II (ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP) Bagian

Kesatu Pasal 2l, kearifan lokal merupakan satu asas dari 14 asas (beberapa diantaranya tanggung jawab

negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan). Selanjutnya, dalam Penjelasan Atas

UURI No. 32 Tahun 2009, yang dimaksud dengan asas kearifan local adalah: dalam perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan
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masyarakat. Eksistensi nilai-nilai luhur, secara implicit atau eksplisit, terkandung dalam 7 unsur

(perangkat) kebudayaan. Menurut Koentjoroningrat (1979:203-204), 7 unsur kebudayaan meliputi (a)

bahasa, (b) kesenian, (c) sistem pengetahuan, (d) organisasi sosial (kemasyarakatan), (e) sistem ekonomi,

(f) sistem teknologi, dan (g) religi. Diagram 7 unsur kebudayaan adalah sebagai berikut:

Dari rincian perangkat kebudayaan dapat diketahui bahwa ada dua perangkat yang terkait dengan

keilmuan, yaitu sistem pengetahuan dan teknologi. Dua unsur ini dapat menjadi pintu masuk untuk

membahas lebih lanjut, yaitu matematika, atau bagian matematika, yang bersifat keilmuan, yang perlu

didentifikasi keberadaan topik-topik yang sesuai, untuk digunakan dalam langkah-langkah pembelajaran,

sehingga keilmuan matematika khusu, tidak tercabut dari jati diri dan asal-usul kelokalan, apalagi sampai

dilupkan dan kurang diperhatikan oleh masyarakat lokal. Jika secara keilmuan, antara lain terkait dengan

konservasi (kelestarian) alam, dan keragaman hayati, sudah sering dibicarakan antara lain ethnography,

ethnobotany, ethnozoology, ethnoecology, kemudian disusul tentang kajian kebahasaan local yang

disebut dengan ethnolinguistic, maka tentunya orang bisa membahas adanya ethnomathematics, sebagai

bagian keilmuan matematika yang terdapat dan digunakan oleh kelompok masyarakat (etnis) tertentu.

Ada beberapa pendapat yang menjelaskan tentang ethnomathematics. Istilah ethnomathematics,

pertama kali digunakan oleh D’Ambrosio, matematisi Brazil (Brazillian Mathematician) pada akhir tahun

1977. Selanjutnya D’Ambrosio, U. (1985) menyatakan bahwa ethnomatematika adalah matematika yang

1

2

3

45

6

7

1 BAHASA

2     KESENIAN

3     PENGETAHUAN

4     ORGANISASI

5     EKONOMI
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SISTEM SOSIAL
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dipraktekkan oleh kelompok kultural yang teridentifikasi, misalnya masyarakat dari etnis negara,

kelompok pekerja, golongan anak pada usia tertentu, dan kelompok professional. Cimen, O.A. (2014)

menjelaskan ethnomatematika yaitu (1)  matematika merupakan hasil kreasi manusia, (2) kelompok

kultural berbeda dapat mengkreasikan sendiri matematika khusus, berarti ethnomatematika itu ada, (3)

penggunaan ethnomatematika perlu dikaji dalam penelitian pendidikan matematika, dan (4) matematika

barat, sesunggujnya merupakan gabungan dari karya kelompok kultural melalui kolonisasi negara-negara

dunia ketiga. Dengan demikian dapat diketahui bahwa ethnomatematika itu ada karena jejaknya masih

diidentifikasi dari kelompok etnis di seluruh dunia, terutama dari suku-suku bangsa di negara-negara

dunia ketiga. Matematika etnis yang teridentifikasi merupakan bagian matematika yang dipraktekkan

dalam kehidupan sehari-hari, sebagai hal yang diwariskan turun-temurun dari nenek moyang kelompok

etnis, dan diteruskan pada generasi berikutnya. Bahan-bahan matematika etnis perlu digali dari 7

perangkat atau unsur dari budaya suku, sebagai ciri dari kearifan local yang dilestarikan. Penggunaan

bagian matematika, yang dipandang di luar tradisi etnis, tetapi memperkuat potensi masyarakat lokal

untuk tidak melupakan jati diri dan eksistensinya, merupakan kegiatan utama yang perlu dan harus

dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh, khusunya ketika melaksanakan pembelajaran matematika.

Shirley, L., & Towsun, M.D. (2010) menyatakan bahwa lebih dari 20-30 tahun terakhir,

ethnomatematika disebarluaskan secara politis, kultural, dan edukasional. Dalam kaitannya dengan

penyebaran kultural dan edukasional, Risa, M., & Orey, D.C. (2011) menegaskan bahwa

ethnomatematika (1) merupakan bagian dari kurikulum sekolah, (2) dikaitkan dengan kultur dan

pengalaman sehari-hari peserta didik, dan (3) memperdalam pemahaman matematika, dan memperkuat

kemampuan peserta didik dalam menjelaskan keterkaitan kultur yang bermakna. D’Ambrosio, U.

(1985).memerinci lebih jauh bahwa terdapat enam dimensi dalam ethnomatematika, empat diantaranya,

yang relevan dengan pembelajaran matematika, adalah (1) kognitif (pengetahuan matematika dalam

masyarakat  dan generasi lokal), (2) konseptual (diidentifikasi dari kegidupan sehari-hari, sebagai butir-

butir kearifan local dalam unsure (perangkat) budaya, (3) edukasional (kandungan nilai kemanusiaan,

toleransi, kepedulian, integritas, kedamaian, menghargai), dan (4) historical (bentuk-bentuk peninggalan

sejarah yang relevan).

Mengingat wilayah lokal Indonesia dihiasi oleh keberagaman kultural dari kelompok etnis, dan

manfaat dari ethnomatematika yang lebih relevan  atau sesuai untuk menguatkan jati diri bangsa, maka

sudah waktunya, meskipun terlambat, ethnomatematika menjadi kecenderungan baru dalam pembelajaran

matematika. Usaha memulai ethnomatematika dalam pendidikan bisa disebut terlambat berdasarkan fakta

kegiatan ethnomatematika di dunia. Beberapa kegiatan internasional tentang ethnomatematika disebutkan

oleh D’Ambrosio, U. (2001), yaitu (1) ethnomatika secara intensif dikaji lebih mendalam selama
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limabelas tahunan, ditandai dengan terbentuknya International Study Group of Ethnomathematics

(ISGEm), (2) bagian pembahasan dalam International Conggress of History of Science (empat tahunan),

(3) bagian pembahasan  dari the International Conggress of Mathematics Education (empat tahunan), (4)

bagian pembahasan dari pertemuan NCTM (tahunan), (5) First International Ethnomathematics

Conggress Tahun 1998 di Granada Spanyol, (6) Second International Ethnomathematics Conggress

Tahun 2002 di Ouro Prato Brazilia, (7) First Bolivian Conggress in Ethnomathematics tahun 1999 di

Santa Cruz, dan (8) Second Brazillian  Conggress in Ethnomathematics Tahun 2000 di Sau Paulo.

Berdasarkan banyak bahasan tentang kearifan lokal dan ethnomatematika, maka pencermatan dan

identifikasi ethnomatematika sebagai kearifan lokal dapat digabungkan dengan pencermatan dalam

pendidikan karakter. Otten, E.H. (2000) menyebutkan pendidikan karakter mempunyai enam pilar (tiang

utama), yaitu (1) tanggung jawab (responsibility), (2) kelayakan dipercaya (trustworthiness), (3) rasa

hormat (respect), (4) keadilan (fairness), (5) kepedulian (caring), dan (6) kewarganegaraan (citizenship)

atau keterlibatan bermasyarakat (community participation). Dari keenam pilar, pilar keenam mempunyai

keterkaitan yang kuat dengan ”kecintaan terhadap semua tingkatan kewilayahan”, yaitu tidak melupakan,

tetapi  mengenal dengan baik daerah-daerah tempat tinggal, mulai RT/RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan,

Kabupaten/Kota, Propinsi, dan NKRI. Hal-hal yang perlu dikenal dengan baik, seyogyanya jauh lebih

baik dari orang lain diluar komunitas lokal, antara lain adalah ciri khas, keistimewaan, produk unggulan,

tarian khusus, kuliner istimewa, tempat wisata, pakaian adat, rumah adat, peralatan tertentu, dan adat-

istiadat.

Khusus lokal Kalimantan Selatan, keistimewaan wilayah wajib dipahami dengan baik oleh semua

warga masyarakatnya. Ethnomatematika dapat dieksplorasi dari kearifan lokal yang terdapat dalam tujuh

unsur atau perangkat budaya Propinsi Kalimantan Selatan, dan bisa diperluas menjadi Pulau Kalimantan.

Beberapa hal yang bisa diidentifikasi, dapat dijabarkan dari: rumah adat, batik sasirangan, mandau,

perisai, pakaian adat, perhiasan, batu mulia, dan alam sekitar yang berupa daratan, gunung, sungai, laut,

rawa, dan hutan.

1. Batu Mulia (precious stone, gemstone, aqqeq, akik)

Mewakili keseluruhan daerah di Kalimantan Selatan (Kalsel), Kota Martapura merupakan andalan

perajin batu mulia. Sebagai warga Kalsel, tentu penguasaan pengetahuan tentang batu mulia, seharusnya

“lebih baik” dibandingkan dengan warga di luar Kalsel. Nama-nama batu mulia tertentu perlu “dihafal”

betul oleh warga Kalsel, misalnya: kecubung (amethyst), kalimaya, safir (sapphire), Zamrud, Giok, dan

Borneo. Dalam pembelajaran matematika, guru perlu mengusahakan penggunaan nama-nama akik,

misalnya adalah:



Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Matematika Prodi Pendidikan Matematika STKIP PGRI Banjarmasin, 28 Oktober 2017
dengan Tema: Pembelajaran Matematika dalam Perspektif Kearifan Lokal

7 | P a g e

Harga 1butir akik kecubung adalah 2 juta, dan harga 1 butir akik Borneo adalah 3 juta.

Seseorang mempunyai uang 20 juta. Carilah banyaknya butir akik kecubung dan banyaknya butir

akik Borneo yang dapat dibeli orang itu.

Pengetahuan lain tentang akik, selain nama, meskipun tidak langsung terkait dengan ethnomatematika,

adalah kualitas, kekerasan, dan pengujian keaslian.

2. Rumah Adat Bubungan Tinggi

Meskipun sudah hampir tidak ada, rumah adat bubungan tinggi perlu dikenal dengan baik oleh warga

Kalsel sebagai warisan budaya. Dari sumber https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_Bubungan_Tinggi

dapat diketahui antara lain: (a) ikon atau mascot rumah tradsional suku Banjar adalah Bubungan Tinggi

(ba-bubungan tinggi), (2) istana kerajaan, (3) mempunyai “sayap” kiri dan kanan yang disebut dengan

anjungan. Ethnomatematika yang perlu dikenal dalam rumah adat Banjar adalah:

2.1. Ukuran panjang yang digunakan pada zamannya (tahun 1700 an) adalah depa atau jengkal

2.2. Ukuran panjang dalam meter menggunakan bilangan ganjil

2.3. Mengutamakan penggunaan bilangan ganil

2.3.1. Banyaknya ruangan adalah 9, nama dan ukuran dari depan ke belakang (dalam

meter) adalah palatar 7 x 3,  panampik  kacil (7 x 3), panampik tangah (7 x 5),

panampik basar (7 x 5), palidangan (7 x 7), anjung (kiri-kanan, 5 x 7), panampik

bawah (7 x 5), padapuran (7 x 3)

2.3.2. Ukuran rumah induk adalah 31m x 7m, 31 m memanjang dari palatar sampai

padapuran, 7 m lebar

2.3.3. Lebar masing-masing anjungan adalah 5m

2.3.4. Banyaknya tangga selalu menggunakan bilangan ganjil

2.3.5. Atap bubungan tinggi mempunyai kemiringan 450

2.3.6. Atap-atap yang lain mempunyai kemiringan 150

Dalam pembelajaran matematika, guru perlu mengusahakan penggunaan ethnomatematika dalam rumah

adat Banjar Bubungan tinggi, misalnya:

a. Berapakah luas ruang palidangan dalam rumah adat Banjar?

b. Jika lebar depan bubungan tinggi adalah 7 m, maka berapa meter tinggi bubungan?

c. Berapa luas atap depan dari ruang palatar?

d. Berapa luas seluruh atap dari ruang palidangan?

3. Pantun
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Berdasarkan beberapa fakta catatan atau sumber sejarah (https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Banjar,

https://hasanzainuddin.wordpress.com/2007/12/19/mengungkap-kebaradaan-komunitas-suku-banjar-

tembilahan-riau/, http://deutromalayan.blogspot.co.id/2013/02/suku-banjar-kalimantan.html), suku banjar

(urang Banjar, Melayu Banjar) merupakan keturunan atau campuran Melayu dan penduduk lokal suku

Dayak, sehingga pantun juga menjadi bagian dari budaya suku Banjar yang dilestarikan. Sekarang, suku

Banjar tersebar terutama di berbagai kawasan Sumatra, Malaysia. Jawa, dan seluruh Kalimantan. Sesuai

dengan aturan yang berlaku umum, ada dua jenis pantun, pantun empat baris dan pantun dua baris. Jika

suatu pantun terdiri dari 4 baris, maka aturannya adalah (a) baris 1 dan baris 2 disebut bagian sampiran,

atau bagian pembayang,  (b) baris 3 dan baris 4 disebut bagian isi, (c) satu baris terdiri dari 4-6 kata, dan

(d) nenpunyai sajak s-s-s-s  atau s-r-s-r. Modifikasi pantun menjadi ethnomatika dapat dilakukan dengan

cara membuat isi, baris 3 dan 4, dengan matematika.

Kreativitas membuat pantun dengan isi matematika memerlukan wawasan yang luas. Wawasan

luas yang diperlukan terkait dengan keethnikan, dan wawasan yang terkait dengan isi, bahan, atau topic

matematika. Gabungan kedua wawasan dapat menghasilkan antara lain alam-matematika, adat-

matematika, agama-matematika, nasehat-matematika, atau cerita-pertamyaan matematika. Selanjutnya,

penyusunan pantun perlu disesuaikan dengan sekolah, yaitu tingkat SD, tingkat SLTP, atau tingkat SLTA.

Beberapa pantun yang mempunyai muatan ethnomatematika dimungkinkan sebagai berikut:

Batu Mulia Martapura
Bubungan Tinggi Rumah Adat
Dua dan Tiga Adalah Prima
Empat dan Lima Adalah Bulat

Kain Batik Sasirangan
Produk Unggulan Kalimantan Selatan
Dua Per Tiga Adalah Pecahan
Matematika Memuat Persamaan

Naik Perahu Sungai Barito
Jalan-Jalan ke Pasar Apung
Setiap Matriks Punya Ordo
Tak Hingga Tak Perlu Dihitung

Banjarmasin Kalimantan Selatan
Rumah Panggung Bubungan Tinggi
Rasio dan Perbandingan
Bahan Utama Trigonometri

Martapura Kota Intan
Monyet Lucu Adalah Bekantan
X tambah Y Sama Dengan Sembilan
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Apakah Mempunyai Selesaian?

4. Kayu

Kawasan Pulau Kalimantan, diantaranya adalah Kalimantan Selatan,  termasuk salah satu dari gudang

kayu di Indonesia. Banyak nama kayu dari kawasan Kalimantan yang tersebar di lain daerah, Misalnya

Meranti, Kamper, Ulin, dan Borneo. Untuk keperluan membangun rumah, kayu-kayu Kalmantan ini

digergaji sesuai dengan keperluan, dengan berbagai ukuran, dan berbagai harga.Keperluan ukuran kayu

antara lain dikaitkan dengan penggunaannya, misalnya Reng, Usuk (Kaso), Blandar (Kuda-kuda, Balok,

Balungan), Kusen, dan Tiang.

Daftar ukuran gergajian kayu dengan panjang 4 m, antara lain adalah sebagai berikut:

No Nama Ukuran Potongan
1 Reng 2 x 3

3 x 4
2 Usuk/Kaso 4 x 6

5 x 7
3 Galar/Blandar/

Balungan
5 x 10
6 x 12
8 x 12

4 Papan 3 x 20

Dari daftar di atas guru dapat mengkreasikan soal yang sesuai. Kreasi soal dapat dikaitkan dengan harga

nyata yang berlaku di toko-toko bahan bangunan. Dua contoh adalah sebagai berikut:

a. Seseorang akan membeli kayu reng Meranti dan reng Borneo, masing-masing reng

panjangnya 4 m. . Harga satu batang reng Meranti adalah 15000 rupiah, dan harga satu

batang reng Borneo adalah 17000 rupiah. Jika orang itu mempunyai uang 1 juta rupiah, maka

carilah banyaknya reng Meranti dan reng Borneo yang dapat dibeli.

b. Seseorang mempunyai gudang kayu yang berukuran alas 3 m x 4m dan tingginya 3,5 m.

Berapa batang kayu dapat disimpan sebanyak-banyaknya digudang jika kayu tang disimpan

adalah:

b.1. reng yang berukuran 2 cm x 3 cm

b.2. reng yang berukuran 3 cm x 4 cm5

b.3. Kaso yang berukuran 4 cm x 6 cm

b.4. Kaso yang berukuran  5 cm x 7 cm

b.5. Galar yang berukuran 6 cm x 12 cm
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5. Perhiasan

Model perhiasan, dilihat dari bentuk, corak, dan warna perhiasan, saat ini sudah berkembang sangat

pesat sehingga banyak orang tinggal memilih yang disukai jika membeli perhiasan. Jika ditelusur lebih

lanjut, model-model yang tersedia banyak mengandung muatan matematis, dan unsur atau muatan

matematis yang terkandung, dapat diduga merupakan pengetahuan yang secara turun temurun diwariskan

dari generasi ke generasi, sehingga menjadi bagian dari ethnomatematika. Beberapa unsure matematis

antara lain adalah (1) bangun-bangun geometris (lingkaran, persegi, persegi panjang, segi-3, segi-5, segi-

6, segi-7, segi-8, segi-9, segi-10, segi-11, dan segi-12, (2) kesebangunan (bagian dari suatu perhiasan

memuat segi-segi banyak yang sebangun), (3) kesimetrisan (banyak bentuk perhiasan simetris, misalnya

bentuk hati, bentuk daun), dan (4) kekongruenan (untuk bentuk tertentu memproduksi banyak item

dengan ukuran yang sama atau berbeda). Meskipun mungkin tidak sepenuhnya bukan bagian dari

ethnomatematika (karena sudah banyak dipengaruhi oleh pengetahuan modern), untuk melestarikan dan

memperkuat tradisi yang ada saat ini tentang perhiasan, pengetahuan dasat tertentu matematika perlu

dikenal dan dimiliki oleh warga Kalsel, yaitu:

a. Membuat ukuran sudut siku (90o)

b. Membuat persegi

c. Membuat segi-3 sama-sisi, segi-6, dan segi-5.

DIGUNTING
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Pembuatan segi-3 samasisi juga berkaitan dengan pembuatan sudut yang ukurannya 60o dan 30o , 15o, 45o.

dan 75o, serta pembuatan segi-6, dan segi-12, dan bintang (sering digunakan dalam berbagai bentuk

perhiasan). Kemampuan membuat sudut dan segi ini dapat memperkuat pemahaman mereka tentang

bentuk perhiasan yang sudah menjadi budaya lokal karena keberadaan batuan mulia.
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d. Membuat bintang

Gambar bintang di dalam matematika disebut polygram, atau bintang berujung

banyak.Banyaknya ujung menentukan nama gambar bintang. Nama-nama gambar bintang adalah

(1) pentagram, berujung 5, (2) hexagram, berujung 6, (3) heptagram, berujung 7, (4) octagram,

berujung 8, (5) nonagram, berukung 9, (6) decagram, berujung 10, (7) hendecagram, berujung 11,

dan (8) dodecagram, berujung 12. Jika cara menggambar bintang memperhatikan “lompatan” titik

yang dihubungkan, maka [5/2] berarti pentagram loncat 3, sehingga proses menggambar adalah

menghubungkan titik-titik 1-3, 2-4, 3-5, 4-1, dan 5-2, sehingga gambarnya adalah:\

DIGUNTINGDIBUKA

1

25

343

1

25
5

4

22

1

5

34
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Dua gambar lain adalah:

(a) [8/3] (1-4, 2-5, 3-6, 4-7, 5-8, 6-1, 7-2, 8-3)

(b) [10/4] (1-5, 2-6, 3-7, 4-8, 5-9, 6-10, 7-1, 8-2, 9-3, 10-4)

Suatu lambang dapat diganti dengan lambang lain, tetapi gambarnya sama. Misalnya (1) lambang

[6/2] dapat diganti dengan 2(3), artinya terbentuk dari dua segi-3 samasisi, (2) lambang [12/4] = 4(3)

sebab terbentuk dari 4 segi-3 samasisi, dan (3) [8/2] = 2(4) sebab terbentuk dari 2 persegi.

e. Gambar yang menggunakan koordinat polar, banyak membantu dalam membuat pola
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PENUTUP

Memulai untuk mengeksplorasi klwb memerlukan ketekunan dan kerja keras. Ketekunan
menuntut kejelian dan/atau kecermatan dalam mencari bentu-bentuk ethnomatematikal yang masih
tersebar dan “tersembunyi” dalam tujuh perangkat budaya, yaitu nilai-nilai budaya matematikal di dalam
sistem budaya, sistem sosial, dan wujud fisik yang bisa dikenali. Kerja keras memerlukan niat, kemauan,
dan kebersamaan banyak pihak untuk bersedia terlibat. Banyak butir yang diduga menjadi bagian dari
kearifan lokal di Kalsel, sudah dicoba untuk dieksplorasi dalam artikel ini. Beberapa butir yang lain perlu
dikaji lebih lanjut. Kajian lanjutan dapat dilakukan dari sumber-sumber tertentu, misalnya pola batik
sasirangan, bentuk-bentuk peralatan khusus (misalnya perahu, mandau), bentuk-bentuk logam mulai
(intan dan berlian), bentuk-bentuk budi daya dan pengelolaan (perikanan, perkebunan, pertanian,
pengolahan bahan makanan).

Sebagai suatu gerakan pembaruan pembelajaran matematika, ethnomatematikal perlu mendapat
perhatian khusus. Perhatian khusus yang dimaksud terkait dengan kemudahan peserta didik untuk
mengkaitkan bahan pelajaran matematika dengan kehidupan mereka sehari-hari. Dari kehidupan sehari-
hari, peserta didik sudah mempunyai kekayaan peta struktur fakta, konsep, dan prosedur dalam benak
masing-masing, berarti pembelajaran bermakna dapat dilaksanakan dengan lancar. Pembelajaran
bermakna ini tentu saja sesuai dengan teori Ausubel tentang meaningful instruction, serta butir-butir teori
Piaget yang berkaitan dengan asimilasi dan akomodasi. Penggunaan konteks budaya, berupa kearifan
lokal dan warisan budaya, apalagi dikaitkan dengan lingkungan alam dan lingkungan sosial, sesuai
dengan cara-cara yang dilakukan dalam pembelajaran kontekstual. Keuntungan yang paling utama dalam
pembelajaran matematika yang berkaitan dengan kwlb adalah penguatan nilai-nilai cinta tanah air,
pelestarian ketrampilan dan pengetahuan lokal, dan kebersamaan untuk memajukan daerah lokal masing-
masing.
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Pembelajaran Matematika dalam Perspektif Kearifan Lokal
Oleh: Warli

Prodi Pendidikan Matematika, Universitas PGRI Ronggolawe Tuban
warli@unirow.ac.id; warli66@gmail.comAbstrakTulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang pembelajaran matematikaditinjau berdasarkan perspektif kearifan lokal. Matematika sebagai aktivitas manusiaadalah kegiatan memecahkan masalah, mencari masalah, tetapi juga merupakankegiatan pengorganisasian suatu materi pelajaran. Di sisi lain, aktivitas manusia dipengaruhi bahasa pengantar, suku bangsa, tradisi, budaya masing-masing individu.Indonesia memiliki suku bangsa dan bahasa yang sangat beragam, 1.340 suku bangsadan 1.211 bahasa, dan 79,45% anak 5 tahun ke atas menggunakan bahasa daerah. Halini berpengaruh pada pembelajaran matematika. Interaksi antara guru dan pesertadidik dalam pembelajaran matematika idealnya harus memperhatikan budaya dimanasekolah itu berada. Kearifan lokal Indonesia menjadi salah satu wahana untukmemperkaya dalam perancangan model, metode, teknik dalam pembelajaranmatematika. Matematika yang diterapkan oleh kelompok budaya tertentu, kelompokburuh/petani, anak-anak dari masyarakat kelas tertentu, kelas-kelas profesional, danlain sebagainya disebut etnomatematika. Etnomatematika juga memiliki potensiuntuk memungkinkan siswa untuk tidak hanya membuat hubungan penting antaraetnomathematics dan matematika sekolah, tetapi juga untuk menemukan makna yangrelevan dengan banyak gagasan matematika abstrak yang diajarkan di sekolah,sekaligus melegitimasi relevansi matematika sekolah.Kata kunci: kearifan lokal, budaya, etnomatematika, aktivitas manusia, danpembelajaran matematika

PendahuluanMatematika sebagai aktivitas manusia adalah kegiatan memecahkan masalah,mencari masalah, tapi juga merupakan kegiatan pengorganisasian suatu materi pelajaran.(Freudenthal in Gravemeijer, 2000). Sejalan dengan ini van den Heuvel-Panhuizen (1996)merumuskan prinsip aktivitas, yaitu bahwa matematika adalah aktivitas manusia. Pesertadidik harus aktif bukan pasif menerima apa yang disampaikan oleh guru dalampembelajaran matematika. Peserta didik aktif baik secara fisik, teristimewa secara  mentalmengolah dan menganalisis informasi, mengkonstruksi pengetahuan matematika.Pandangan ini memberikan gambaran bahwa pengetahuan matematika yang dikonstrukoleh setiap peserta didik diperoleh dengan cara yang berbeda sesuai lingkungan budayamasing masing. Demikian juga dengan masalah yang muncul dari kehidupan sehari-hari,baik lahirnya masalah maupun penyelesaiannya dipengaruhi kebiasaan aktivitas pesertadidik. Ketika matematika sebagai aktivitas manusia, sementara aktivitas manusiadipengaruhi oleh lingkungan budaya, tradisi, suku bangsa, bahasa, dan agama. Indonesiamerupakan negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya, tradisi, suku bangsa,bahasa. Ini memberikan wahana yang luas bagi matematikawan maupun pendidikmatematika untuk mengeksplor matematika dan pembelajaran matematika yang berbasispada kearifan lokal, sehingga matematika akan lebih bermakna. Menurut Bishop (1994),matematika merupakan suatu bentuk budaya. Matematika sebagai bentuk budaya,sesungguhnya telah terintegrasi pada seluruh aspek kehidupan masyarakat dimanapunberada. Di Indonesia menurut sensus BPS Tahun 2010 terdapat lebih dari 300 kelompok
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etnik atau suku bangsa atau tepatnya 1.340 suku bangsa dan 1.211 bahasa. (Na’im &Syaputra, 2010)Suku Jawa dari Pulau Jawa merupakan kelompok suku bangsa terbesar denganpopulasi 95,2 juta jiwa atau sekitar 40,2 persen dari populasi penduduk Indonesia. SukuJawa ini merupakan gabungan dari Suku Jawa,  Osing, Tengger, samin, Bawean/Boyan,naga, nagaring dan suku-suku lainnya di Pulau Jawa. Suku bangsa terbesar berikutnyaberturut-turut adalah Suku Sunda  dengan jumlah 36,7 juta jiwa (15,5 persen), suku Bataksebanyak 8,5 juta (3,6 persen) dan suku asal Sulawesi lainnya sebanyak  7,6 juta jiwa (3,2persen). Suku Batak mecakup Suku Batak angkola, Batak Karo, Batak Mandailing, BatakPakpak dairi, Batak Simalungun, Batak Tapanuli, Batak Toba dan dairi. Sedangkankelompok suku bangsa asal Sulawesi lainnya merupakan gabungan dari sebanyak 208jenis suku bangsa asal sulawesi tidak termasuk Suku Makassar, Bugis, Minahasa dangorontalo. (Na’im & Syaputra, 2010)Di samping itu, faktor lain yang memiliki peran penting dalam pembelajaranadalah bahasa. Peserta didik akan lebih mudah menangkap penjelasan guru, apabilabahasa pengantar yang digunakan cukup familier bagi mereka. Tidak sedikit guru dalammenjelaskan konsep, ketika menggunakan bahasa umum (Bahasa Indonesi) dirasa pesertadidik belum memahami, maka mereka menggunakan bahasa daerah. Padahal bahasadaerah di Indonesia sangat banyak (1.211 bahasa); artinya guru yang ditempatkan disuatudaerah perlu memahami bahasa daerah yang digunakan sehari-hari mereka. Apabiladiperhatikan dalam penggunaan bahasa, mayoritas penduduk Indonesia masih tetapmenggunakan bahasa daerah untuk komunikasi sehari-hari di rumah tangga, sebesar 79,5persen dari seluruh populasi penduduk usia 5 tahun ke atas melakukan komunikasisehari-hari di rumah tangga dengan menggunakan bahasa daerah, sebesar 19,9 persenmenggunakan bahasa Indonesia dan sebesar 0,3 persen lainnya masih menggunakanbahasa asing.

Gambar 1. Penggunaan Bahasa di IndonesiaMerujuk pada data beragamnya suku bangsa dan bahasa di Indonesia, menjadi halmenarik ketika perannya dikaitkan dengan pembelajaran matematika. Seperti penjelasandi atas, matematika merupakan aktivitas manusia. Di sisi lain suku bangsa dan bahasasebagai wahana dalam aktivitas manusia sangat beragam. Untuk itu, pembelajaran

Sumber: Na’im & Syaputra, 2010
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matematika harus mampu mengakomodir atau mampu menghubungkan antara budayasiswa dengan mata pelajaran matematika. Rosa & Orey, (2003) menjelaskan bahwaperubahan penting dalam pembelajaran matematika perlu dilakukan untukmengakomodasi perubahan terus-menerus dan berkelanjutan dalam demografi siswa dikelas matematika. Beberapa ilmuwan telah mengembangkan teori pedagogi yang relevansecara budaya yang meneliti proses belajar mengajar dalam paradigma kritis dan melaluihubungan eksplisit antara budaya siswa dan materi pelajaran sekolah.Komponen penting dari pendidikan matematika saat ini adalah untuk menegaskankembali, dan dalam beberapa hal untuk memulihkan martabat budaya anak-anak. Meskikegiatan matematika multikultural sangat penting, namun tidak menjadi tujuan akhir kita.Seiring siswa mengalami aktivitas matematika yang multikultural mencerminkanpengetahuan dan perilaku orang-orang dari lingkungan budaya yang beragam, merekatidak hanya belajar menghargai matematika, tetapi sama pentingnya dapatmengembangkan rasa hormat yang lebih besar bagi mereka yang berbeda dari diri merekasendiri. (D’Ambrosio, 2001). Ethnomathematics mendorong kita untuk menyajika danberjuang untuk memahami bagaimana matematika terus disesuaikan dan digunakansecara budaya oleh orang-orang di sekitar planet ini dan sepanjang waktu.Berdasarkan uraian di atas, ada dua sisi yang saling berhubungan dan memilikiperan penting (bagai pidang dibelah dua). Di satu sisi matematika merupakan aktivitasmanusia, sehingga untuk mengkonstruk pengetahuan matematika peserta didik harusaktif secara mental. Namun disisi lain aktivitas manusia dipengaruhi oleh lingkungan yangmemiliki keragaman budaya, suku bangsa, dan bahasa. Ini menjadi hal yang menarikuntuk dikaji peran dari keragaman budaya, suku bangsa, dan bahasa dalam menunjangaktivitas manusia untuk mengkonstruk matematika, sehingga lebih bermakna.Permasalahan yang muncul adalah bagaimana pembelajaran matematika dalam perspektifkearifan lokal? Tulisan ini bertujuan mendeskripsikan/mengkaji pembelajaranmatematika dalam perspeksif kearifan lokal. Pembelajaran matematika yang mengkaji danmengkaitkan peran budaya, suku bangsa, dan bahasa setempat dalam pembelajaranmatematika sering disebut etnomatematika. Untuk itu, berturut-turut akan penulisjelaskan tentang matematika sebagai aktivitas manusia, etnomatematika, danpembelajaran matematika dalam perspektif kearifan lokal.Matematika sebagai Aktivitas ManusiaMenurut Driver dan Bell (Suparno, 1997) ilmu pengetahuan bukanlah hanyakumpulan atau daftar fakta, tetapi merupkan ciptaan pikiran manusia dengan semuagagasan dan konsepnya yang ditemukan secara bebas. Pengetahuan selalu merupakanakibat dari suatu konstruksi (bentukan) kognitif kenyataan melalui aktivitas manusia.Proses pembentukan ini berjalan terus menerus dengan setiap kali mengadakanreorganisasi karena adanya pemahaman yang baru. Untuk itu, karena objek matematikaabstrak, maka dalam pendidikan matematika realistic objek yang abstrak selalu dibuatmenjadi realistik. Hal ini bertujuan agar aktvitas peserta didik dalam mengkonstrukpengetahuan bisa dilakukan dengan mudah.Situasi 'realistis' dalam arti situasi 'dunia nyata' penting dalam RME (RealisticMathematic Education). 'Realistis' memiliki konotasi yang lebih luas di sini; artinya siswaditawari situasi masalah yang bisa mereka bayangkan. Oleh karena itu, dalam RME,masalah yang dipresentasikan kepada siswa dapat berasal dari dunia nyata, tapi juga daridunia fantasi dongeng, atau dunia matematika formal, asalkan masalahnya benar-benarnyata di benak siswa. van den Heuvel-Panhuizen & Drijvers (…)Sebagai pelopor lahirnya RME Freudenthal (Heuvel-Panhuizen & Drijvers, …)menandai pendekatan dominan terhadap pendidikan matematika di mana kurikulumterstruktur secara ilmiah digunakan dan siswa dihadapkan dengan matematika siap pakai
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sebagai 'inversi anti-didaktis'. Sebagai gantinya, alih-alih menjadi penerima matematikasiap pakai, siswa harus menjadi peserta aktif dalam proses pendidikan, mengembangkanalat matematika dan wawasan sendiri. Freudenthal menganggap matematika sebagaiaktivitas manusia. Karena itu, matematika seharusnya tidak dipelajari sebagai sistemtertutup, melainkan sebagai kegiatan mathematizing reality dan jika memungkinkanbahkan matematika matematis. Hal ini sejalan dengan Cobern (Suparno, 1997) yangmengatakan bahwa konstruktivisme bersifat kontektual. Peserta didik membentukpengetahuan mereka dalam situasi dan konsteks yang khusus. Menurut Soedjadi, (2007)kontekstual yang dimaksud adalah lingkungan siswa yang nyata baik aspek budayamaupun aspek geografis.Lingkungan siswa yang nyata baik aspek budaya maupun aspek geografismemiliki hubungan yang erat dalam proses belajar anak. Vygotsky memperhatikan akibatinteraksi sosial, terlebih bahasa dan budaya pada proses belajar anak. Vygotskymembedakan adanya dua pengertian, yaitu pengertian spontan dan ilmiah. Pengertianspontan adalah pengertian yang didapatkan dari pengalaman anak sehari-hari. Pengertianini tidak terdefinisikan dan terangkai secara sistematis logis. Pengertian ilmiah adalahpengertian yang didapat dari kelas. Pengertian ini adalah pengertian formal yangterdefinisi secara logis dalam suatu sistem yang lebih luas. Dalam proses belajar, keduapengertian tersebut saling berelasi dan saling mempengaruhi. (Suparno, 1997).Pandangan pengertian spontan dan pengertian ilmiah menurut Vygotskybersesuaian dengan ‘istilah’ matematika horizontal dan vertikan. Dalam mathematizationhorizontal, para siswa menggunakan alat matematika untuk mengatur dan memecahkanmasalah yang berada dalam situasi kehidupan nyata. Ini melibatkan dari dunia kehidupanke dalam simbol. Matematis vertikal mengacu pada proses reorganisasi dalam sistemmatematis yang menghasilkan bentuk formal dengan menggunakan koneksi antarakonsep dan strategi. Ini berkaitan dengan bekerja dalam dunia simbol abstrak. Dua bentukmathematization terkait erat dan dianggap bernilai sama. Menekankan perspektif RME's'real-world' terlalu banyak dapat menyebabkan diabaikannya matematisasi vertikal.Sebagai aktivitas manusia matematika juga berperan sebagai alat dalam kegiatanpemecahan masalah, mencari masalah, tapi juga merupakan kegiatan pengorganisasianmateri pelajaran. Ini bisa menjadi masalah dari dunia nyata yang harus diatur menurutpola matematis, jika masalah dari dunia nyata harus dipecahkan. De Lange (1996)membuat model bagaimana aktivitas manusia pembelajaran matematika mulai dari dunianyata, seperti digambar pada skema pada Gambar 2. di bawah.

Gambar 2. Concept and Applied Mathematization (De Lange, 1996)

Real World
Mathematization andReflectionMathematization inApplication

Abstraction andFormalization
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Matematisasi secara harfiah berarti membuat matematika lebih luas. Untukmemperjelas apa arti matematika, seseorang mungkin menganggap karakteristikmatematis seperti generalitas, kepastian, ketepatan, dan singkatnya. Untuk memperjelasapa yang harus dipahami dengan matematisasi kita dapat melihat strategi spesifik berikutini dalam karakteristik ini (Gravemeijer 1994):a. generalitas: generalisasi (mencari analogi, klasifikasi, penataan);b. kepastian: mencerminkan, membenarkan, membuktikan (menggunakan pendekatansistematis, merinci dan menguji dugaan, dan lain-lain.);c. ketepatan: pemodelan, melambangkan, mendefinisikan (membatasi interpretasi danvaliditas); dan;d. ringkasan: penyimbolan dan melakukan skematisasi (mengembangkan prosedurstandar dan notasi).Oleh karena itu, membiasakan siswa dengan pendekatan matematis untuk pemecahanmasalah jenis ini pantas menjadi prioritas tertinggi dalam pendidikan matematika. Tujuanini dapat dikombinasikan dengan tujuan agar siswa matematis situasi masalah yang akanmenjadi kenyataan bagi mereka.Pandangan matematika sebagai aktivitas manusia juga didukung oleh asumsiepistemologis dan kognitif. Menurut Ernest, 1991 (Godino, …) didasarkan pada asumsiepistemologis dan kognitif berikut tentang matematika, yang mempertimbangkanbeberapa kecenderungan terkini dalam filsafat matematika dapat dikemukan sebagaiberikut.
a. Matematika adalah aktivitas manusia yang melibatkan pemecahan situasi bermasalah.Dalam menemukan tanggapan atau solusi terhadap masalah eksternal dan internal ini,objek matematika semakin berkembang dan berkembang. Menurut teori konstruktivisPiagetian, tindakan orang harus dianggap sebagai sumber genetik dari konsepsimatematika.
b. Masalah matematika dan solusinya dibagi dalam institusi atau kolektif tertentu yangterlibat dalam mempelajari masalah tersebut. Dengan demikian, objek matematikaadalah entitas budaya yang dibagi secara sosial.
c. Matematika adalah bahasa simbolis di mana situasi-masalah dan solusi yang ditemukandiungkapkan. Sistem simbol matematika memiliki fungsi komunikatif dan peraninstrumental.
d. Matematika adalah sistem konseptual yang terorganisir secara logis. Begitu sebuahobjek matematis telah diterima sebagai bagian dari sistem ini, ia juga dapat dianggapsebagai realitas tekstual dan komponen struktur global. Ini dapat ditangani secarakeseluruhan untuk menciptakan objek matematika baru, memperluas jangkauan alatmatematika dan, pada saat bersamaan, memperkenalkan batasan baru dalammatematika dan bahasa.Dengan demikian dasar filosofis PMRI adalah bahwa matematika  adalah kegiatanmanusia dan sekaligus sebagai alat. Ini berarti bahwa perlu menempatkan keduapandangan itu pada tempat yang cocok/sesuai dengan perkembangan jiwa peserta didik.Menurut Soedjadi (2007) PMRI adalah Pendidikan Matematika sebagai hasil adaptasi dariRealistic Mathematics Education yang TELAH DISELARASKAN dengan kondisi budaya,geografi dan kehidupan masyarakat Indonesia umumnya.Etnomatematika dalam Pembelajaran MatematikaSeperti telah di uraikan di atas, suku bangsa, budaya, dan bahasa di Indonesiasangat banyak ragamnya. Menurut Koentjaraningrat (1987:9) budaya (kebudayaan)adalah “keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakannya denganbelajar; beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya itu”. Budaya dan bahasa akanmemiliki peran penting dalam pembelajaran di sekolah. Hiebert & Capenter (1992)
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menjelaskan bahwa pengajaran matematika di sekolah dan matematika yang ditemukananak dalam kehidupan sehari-hari sangat berbeda. Oleh karena itu, pembelajaranmatematika sangat perlu memberikan muatan/menjembatani antara matematika dalamdunia sehari-hari yang berbasis pada budaya lokal dengan matematika sekolah. Dalampembelajaran matematika yang mengkaitkan antara budaya, bahasa, dan suku bangsadengan pelajaran matematika sering disebut etnomatematika. Ethnomathematicsdigunakan untuk mengekspresikan hubungan antara budaya dan matematika(D’Ambrosio, 2001)Istilah ethnomatmicics diciptakan oleh D'Ambrosio (1985) untuk menggambarkanpraktik matematika dari kelompok budaya yang dapat diidentifikasi dan dapat dianggapsebagai studi tentang gagasan matematika yang ditemukan dalam budaya apapun.D'Ambrosio (1990) mendefinisikan etnomathematics dengan cara berikut: “Etno” awalansebagai istilah yang sangat luas yang mengacu pada konteks sosial budaya dan oleh karenaitu mencakup bahasa, jargon, dan kode perilaku, mitos, dan simbol. Derivasi matematikaitu sulit, namun cenderung berarti menjelaskan, mengetahui, memahami, dan melakukanaktivitas seperti mengukur, mengklasifikasi, menyimpulkan, dan memodelkan.Etnomatematika adalah matematika yang diterapkan oleh kelompok budayatertentu, kelompok buruh/petani, anak-anak dari masyarakat kelas tertentu, kelas-kelasprofesional, dan lain sebagainya (Gerdes, 1994). Dengan pandangan ini D‘Ambrosio(2006) menganggap bahwa pada pandangan etno-mathematika, berpikir matematikadikembangkan pada budaya yang berbeda tergantung pada permasalahan yangditentukan melalui konteks budaya. Ethno-mathematika merupakan bidang penyelidikanyang mempelajari ide-ide matematika dalam konteks kebudayaan-sejarah komunitasbudaya. Rosa dan Orey (2006) mengatakan bahwa program matematika budayadikembangkan untuk menghadapi tabulasi di mana matematika merupakan suatu bidangstudi yang bersifat universal dan agricultural.Istilah ethnomathematics digunakan untuk mengekspresikan hubungan antarabudaya dan matematika. Istilah ini memerlukan penafsiran yang dinamis karenamenggambarkan konsep yang tidak bersifat kaku maupun tunggal yakni etno danmatematika (D'Ambrosio 1987). Istilah ethno menggambarkan "semua bahan yangmembentuk identitas budaya suatu kelompok: bahasa, kode, nilai, jargon, kepercayaan,makanan dan pakaian, kebiasaan, dan sifat fisik." Matematika mengekspresikan"pandangan luas tentang matematika yang mencakup aritmatika, klasifikasi, pemesanan,inferring, dan modeling (D’Ambrosio, 2001). Menurut Matang (2002) jikaetnomathematics didefinisikan sebagai praktik budaya atau praktik matematika sehari-hari dari kelompok budaya tertentu, dan juga sebuah program yang melihat ke dalamgenerasi, transmisi, pelembagaan dan penyebaran pengetahuan dengan penekanan padalingkungan sosial budaya, maka etnomathematics memiliki peran dalam konteks prosesbelajar mengajar di kelas formal.Lebih lanjut Matang (2002) menjelasakan bahwa etnomatematika juga memilikipotensi untuk memungkinkan siswa untuk tidak hanya membuat hubungan pentingantara etnomathematics dan matematika sekolah, tetapi juga untuk menemukan maknayang relevan dengan banyak gagasan matematika abstrak yang diajarkan di sekolah,sekaligus melegitimasi relevansi matematika sekolah. Ethnomathematics memperkayaruang lingkup usaha baik guru dan siswa dalam pembelajaran matematika di sekolahformal dengan memberikan makna kontekstual yang relevan dengan banyak gagasanmatematika abstrak dan tidak akan sulit bagi siswa untuk belajar dan mengerti. Upayaguru ketika pembelajara di kelas adalah membangun pengetahuan etnomatematika, siswamasuk ke kelas dari pengalaman sehari-hari mereka, untuk membuat hubungan yangrelevan antara matematika sekolah dan sekolah ini, dan untuk menjelaskan maknakonseptual yang terkait dengan gagasan matematika sekolah yang abstrak. Pendekatan
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pengajaran semacam itu juga akan memformalkan pengetahuan etnomatematika siswayang diperoleh melalui pengalaman praktis di mana siswa juga mengembangkan rasamemiliki pengetahuan tersebut.Merujuk pada uraian di atas, etnomatematika memiliki peran penting dalammembangun pengetahuan matematika sekolah siswa yang lebih bermakna. Namundemikin jarang kurikulum pendidikan matematika yang membahas khusus tentangetnomatematika. Etnomatematika hanya dikembangkan melalui pembelajaran yangrealistic/kontekstual. Suatu pembelajaran yang mengkaitkan konsep matematika melaluikehidupan sehari-hari. Sejalan dengan Presmeg (1998) yang menjelaskan di berbagaibelahan dunia, kebutuhan akan koneksi semacam itu dalam pendidikan matematika diakuidan dieksplorasi, seperti dalam proyek "Realistic Mathematics" yang sedang berlangsungdi Belanda (Treffers, 1993). Hal ini masih banyak keterbatasan dari pendidik matematikauntuk mengaitkan matematika sekolah dengan budaya, suku bangsa, dan bahasa di manasekolah itu berada. Menurut Zeichner (Rosa dan Orey, 2011), agar guru menerapkanprinsip kesesuaian budaya, mereka harus memiliki pengetahuan dan penghargaanterhadap berbagai tradisi budaya dan bahasa siswa di kelas mereka. Dengan demikian,mereka harus mengembangkan rasa identitas etnik dan budaya mereka untuk dapatmemahami dan menghargai siswa mereka agar memahami matematika sebagai disiplinilmu yang dibangun secara sosial dan budaya. Kendala yang dihadapi adalah guru diIndonesia berasal daerah yang berbeda yang memiliki kebudayaan berbeda yang belumtentu sesuai dengan tempat dia mengajar.Rosa dan Oray (2011) menjelaskan bahwa pendekatan etnomatematika terhadapkurikulum matematika dimaksudkan untuk membuat matematika sekolah lebih relevandan bermakna bagi siswa dan untuk mempromosikan keseluruhan kualitas pendidikanmereka. Dalam konteks ini, penerapan perspektif etnomatematika dalam kurikulummatematika sekolah membantu mengembangkan pembelajaran intelektual, sosial,emosional, dan politik siswa dengan menggunakan rujukan budaya unik mereka sendiriuntuk menanamkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka. Kurikulum semacamini memberi cara bagi siswa untuk mempertahankan identitas mereka saat berhasil secaraakademis. Menurut Torres-Velasquez dan Lobo (Balamurugan, 2015), perspektifetnomatonomi adalah komponen penting dari pendidikan yang relevan secara budayakarena ia mengusulkan agar guru mengkontekstualisasikan pembelajaran matematikadengan menghubungkan konten matematika dengan pengalaman budaya dan pengalamannyata siswa. Demikian juga NCTM (1991) menyoroti pentingnya membangun hubunganantara matematika dan siswa "kehidupan pribadi dan budaya.Perkembangan dunia pendidikan khususnya pendidikan matematika terusdilakukan. Keberagaman budaya dan suku bangsa di Indonesia menjadi aset untukmengembangkan potensi siswa berkembang sesuai identitas asalnya. Baik itu dalammengkaji filosopi pembelajarannya, kemampuan pemecahan masalahnya, sebagai batupijakan untuk mengkaji matematika yang lebih tinggi maupun dalam metode atau teknikmengajarnya. Menurut Balamurugan (2015) etnomathemisme juga dapat digunakansecara inheren untuk mencapai perkembangan pendidikan yang lebih baik denganmenggabungkannya ke dalam kurikulum sekolah. Kurikulum etnomathematics dapatmemainkan peran penting dalam pendidikan matematika. Jenis praktik juga akanmembantu siswa-siswa yang tergabung dalam masyarakat multikultural dan akanmembuka jalan untuk belajar matematika dari perspektif multikultural.Ethnomathematics sangat penting dalam proses pengajaran, hingga metodologipengajaran. Ini perlu disertakan sepanjang program pendidikan matematika untuk siswadan guru juga.Beberapa ilmuwan telah mengembangkan teori pedagogi yang relevan secarabudaya yang meneliti proses belajar-mengajar dalam paradigma kritis dan melalui
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hubungan eksplisit antara budaya siswa dan materi pelajaran sekolah. Dalam perspektifini, perlu untuk mengintegrasikan kurikulum yang relevan secara budaya dalamkurikulum matematika yang ada. Menurut Torres-Velasquez dan Lobo (Rosa dan Orey,2011), perspektif ini adalah komponen penting dari pendidikan yang relevan secarabudaya karena ia mengusulkan agar para guru mengkontekstualisasikan matematikadengan mempelajari isi pelajaran matematika dan pengalaman nyata. Menurut Rosa danOrey (2011) menegaskan bahwa "Ketika masalah berbasis praktik atau berbasis budayadisesuaikan dalam konteks sosial yang tepat, matematika praktis kelompok sosial tidaklahmudah karena merefleksikan tema yang sangat terkait dengan kehidupan sehari-harisiswa. Lebih lanjut Rosa dan Orey (2008) menjelaskan bahwa kurikulum matematika yangrelevan secara budaya harus berfokus pada peran matematika dalam kontekssosiokultural yang melibatkan gagasan dan konsep yang terkait dengan etnomatomatik,dengan menggunakan perspektif etnomatematika untuk memecahkan masalahkontekstual. Koneksi yang dianjurkan antara konten matematika dan budaya rumahpeserta didik, serta antara cabang matematika yang berbeda, berbagai disiplin ilmu dimana matematika digunakan, akar sejarah konten matematika, dan hubungan dengandunia nyata dan dunia kerja. Presmeg (1998)Seperti halnya dalam pendidikan realistic, De Lange menggambarkan modelketerkaitan antara dunia nyata, matematika, sampai kembali kembali dalam dunia  nyata,lihat Gambar 2. Demikian juga dalam etnomatematika, bagaimana keterkaitan antarabudaya dengan matematika. Budaya, suku bangsa, atau bahasa sebagai realita sebagaiinformasi kemudian individu atau kominitas masyarakat yang memiliki budaya tertentumembentuk klasifikasi pemodelan dalam matematika demikian sampai kembali padadunia nyata. Menurut  D’Ambrosio (1991) konsep ini bergantung pada model perilakuindividu berdasarkan siklus realitas (dunia nayata) tindakan individu, secara skematisditunjukkan pada Gambar 3.

Gambar 3. Model Perilaku Individu Berdasarkan pada Siklus Realita, Individu, Tindakan,dan Realita (D’Ambrosio, 1991)Makna realita (kehidupan sehari-hari) menganggap dalam arti luas, baik alami,material, sosial maupun psikososial. Hubungan dimungkinkan melalui mekanisme
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informasi (yang mencakup sistem sensor dan ingatan, genetika dan perolehan) yangmenghasilkan rangsangan pada individu. Melalui mekanisme reifikasi rangsangan inimenimbulkan strategi (berdasarkan kode dan model) yang memungkinkan tindakan.Tindakan berdampak pada kenyataan dengan memperkenalkan fakta ke dalam dunianyata ini, baik artefak dan mentifak. Konsep reifikasi telah digunakan oleh ahlisosiobiologi sebagai "aktivitas mental” di mana fenomena yang dirasakan dan dianggaptidak berwujud, seperti array kompleks objek atau aktivitas , diberi bentuk nyata,disederhanakan dan diberi label dengan kata-kata atau simbol lainnya.Hal-hal yang dikaji dalam etnomatematika menurut Suwarsono (2015) meliputi:a. Lambang-lambang, konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan keterampilan-keterampilanmatematis yang ada pada kelompok-kelompok bangsa, suku, ataupun kelompokmasyarakat lainnya.b. Perbedaan ataupun kesamaan dalam hal-hal yang bersifat matematis antara suatukelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya dan faktor-faktor yangada di belakang perbedaan atau kesamaan tersebutc. Hal-hal yang  menarik atau spesifik yang ada pada suatu kelompok atau beberapakelompok masyarakat tertentu, misalnya cara berpikir, cara bersikap, cara berbahasa,dan sebagainya, yang ada kaitannya dengan matematika.d. Berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat yang ada kaitannya dengan matematika.Peran bahasa untuk memahami dunia nyata ataupun konsep matematika memilikiperan penting. Dalam proses belajar seorang guru akan berinteraksi dengan siswanyadengan mudah apabila ada relevansi antara bahasa yang digunakan guru dengan siswa.Tidak sedikit guru menggunakan bahasa yang digunakan siswa akan mempermudah siswadalam memahami kosep yang disampaikan. Menurut Orey dan Rosa (2008) pembelajaranmatematika yang baik terjadi dengan interaksi sosial dan budaya melalui dialog, bahasa,dan melalui negosiasi makna representasi simbolis antara guru dan siswa.Matematika adalah sistem bahasa yang memiliki sejarah, simbol, sintaks,tatabahasa, dan dilengkapi dengan berbagai macam representasi. Ini bergantung padapenggunaan secara intensif pada variabel yang berbeda, tanda untuk angka, diagram,formula, dan algoritma. Matematika merupakan dasar bagi warisan ilmiah dan budayaumat manusia. Ini adalah konstruksi pengetahuan yang berhubungan dengan hubungankualitatif dan kuantitatif penting ruang dan waktu. Ini didokumentasikan dengan baik, danlama dipahami bahwa konsep ruang dan waktu dibedakan lintas budaya. (Orey dan Rosa,2008) Tujuan dari kajian tentang etnomatematika menurut Suwarsono (2015) meliputi:a. Agar keterkaitan antara matematika dan budaya bisa lebih dipahami, sehingga persepsisiswa dan masyarakat tentang matematika menjadi lebih tepat, dan pembelajaranmatematika bisa lebih disesuaikan dengan konteks budaya siswa dan masyarakat, danmatematika bisa lebih mudah dipahami karena tidak lagi dipersepsikan sebagaisesuatu yang ‘asing’ oleh siswa dan masyarakat.b. Agar aplikasi dan manfaat matematika bagi kehidupan siswa dan masyarakat luas lebihdapat dioptimalkan, sehingga siswa dan masyarakat memperoleh manfaat yangoptimal dari kegiatan belajar matematika.Hal lain yang tidak alah pentingnya menurut Orey dan Rosa (2008) adalahsemiotika. Semiotika dikaitkan dengan representasi. Ini adalah studi tentang symbol-simbol. Namun, simbol bukan barang yang terisolasi; mereka terjadi dalam sistem.Struktur sebuah simbol sebagian besar diwarisi dari sistem tempat asalnya. Arti tanda itubersifat relasional karena selalu ditafsirkan dalam konteks tertentu. Simbol/tandadigunakan oleh orang-orang dalam konteks sosial sebagai bagian dari partisipasi merekadalam kelompok sosial. Semiotika digunakan sebagai alat analisis untuk didaktikmatematika yang berlaku di tingkat kognitif, sosial atau tingkat budaya penyelidikan.
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(Orey dan Rosa, 2008). Lebih lanjut Orey dan Rosa (2008) menjelaskan bahwa menurutkonteks ini, perspektif semiotik membantu guru memahami bagaimana penggunaanbahasa alami, matematika, dan representasi visual membentuk satu sistem pembuatanmakna tunggal. Karena ada pendekatan semiotika yang berbeda, penting untuk membahasberbagai titik di mana cerminan matematis dapat tercerahkan dengan menerapkan jenissemiotika tertentu.
Pembelajaran Matematika dalam Perspektif Kearifan LokalPembelajaran atau proses belajar mengajar adalah proses interaksi peserta didikdengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar atau kelas.Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi prosesperolehan ilmu dan pengetahuan, pemahaman, penerapan, sintesis, analisis, penguasaankemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik.Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapatbelajar dengan baik.Dalam tema seminar ini pembelajaran matematika dalam perspektif kearifan lokal.Menurut Martono (2010) perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalahyang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.Sedang kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapatdipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal biasanya diwariskan secaraturun temurun dari satu generasi ke generasi melalui cerita dari mulut ke mulut. MenurutPermana (2010:20), kearifan lokal adalah jawaban kreatif terhadap situasi geografis-politis, historis, dan situasional yang bersifat lokal. Kearifan lokal juga dapat diartikansebagai pandangan hidup dan pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yangberwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagaimasalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Sedang menurut Sedyawati (2006:382),kearifan lokal diartikan sebagai kearifan dalam kebudayaan tradisional suku-suku bangsa.Kearifan dalam arti luas tidak hanya berupa norma-norma dan nilai-nilai budaya,melainkan juga segala unsur gagasan, termasuk yang berimplikasi pada teknologi,penanganan kesehatan, dan estetika. Dengan pengertian tersebut maka yang termasuksebagai penjabaran kearifan lokal adalah berbagai pola tindakan dan hasil budayamaterialnya.Merujuk pada batasan di atas, pembelajaran dalam perspektif kearifan lokal itumerupakan suatu proses interaksi antara peserta didik dan pendidik dengan sumber danlingkungan belajar yang mengkaitkan situasi geografis, politis, historis, dan situasionalyang bersifat lokal dalam konteks kebudayaan tradisional suku bangsa yang berimplikasipada pembelajaran matematika. Menurut para sosiokulturalis, aktivitas mengerti selaludipengaruhi oleh partisipasi seseorang dalam praktek-praktek social dan kultural yangada: situasi sekolah, masyarakat, teman, dan lain-lain. (Suparno, 1997)Cobb (Suparno, 1997) menjelaskan pentingnya interaksi social dengan orang lainterlebih yang punya pengetahuan lebih baik dan sistem yang secara kultural telahberkembang dengan baik. Dalam interaksi verbal dengan “orang dewasa” anak ditantanguntuk lebih mengerti pengertian ilmiah dan mengembangkan pengertian spontan mereka.Dalam interaksi dengan orang dewasa itulah peserta didik di tantang untukmengkonstruksikan pengetahuannya lebih sesuai dengan konstruksi para ahli. Lebihlanjut Suparno (1997) menjelaskan sesungguhnya seseorang dilahirkan dalam suatulingkungan social dan kultural dimana semua objek dan kejadian yang ditemukanmempunyai arti yang khusus yang juga dikonstruksikan. Melalui interaksi dengan unsurunsur yang hidup dan tidak hidup dalam lingkungan semua cara belajar berlangsungsecara sosial.
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Dengan 1340 suku bangsa dan 1211 bahasa yang ada di Indonesia, tentu sajabanyak pembelajaran matematika yang bisa dilakukan berdasarkan kearifan lokal. Hinggasekarang beberapa budaya, tradisi, dan artifek yang digunakan masyarakat masih dilestarikan bahkan digunakan sebagai batu loncatan dalam pembelajaran matematika.Setiap propinsi di Indonesia memiliki suku bangsa yang berbeda, hal ini menjadi menariksaat guru yang berasal dari Jawa mengajar di Jayapura atau sebaliknya atau dari sukusunda mengajar di Kalimantan. Dalam beberapa tahun guru tersebut harus mempelajarikebudayaan yang ada di tempat mengajar, agar siswa bisa memahami apa yangdisampaikan oleh guru. Beruntung kita memiliki bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesiayang bisa digunakan berkomunikasi di seluruh wilayah Indonesia. Walaupun penggunaanbahasa Indonesia dalam kehiduan sehari-hari masih 19,94%; artinya masih kecildibandingkan yang menggunakan bahasa daerah 79,45%.Beberapa contoh budaya nusantara yang diterapkan dalam pembelajaranmatematika, dari Kalimantan misal masyarakat Dayak Kanayatn. Tandililing (2013)kegiatan dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat Dayak Kanayatn yang bernuansamatematika. Kegiatan tersebut dapat dikelompokkan dalam membilang, mengukur,menentukan lokasi, merancang bangun, bermain dan menjelaskan, berikut contohnya.a. MembilangBeberapa jenis alat yang sering digunakan oleh Suku Dayak Kanayatn untukmembilang adalah: jari tangan, tangan, batu, tongkat, dan tali (rotan dan akar).Misalnya ibu jari menunjukkan 1, telunjuk menunjukkan 2, jari tengan menunjukkan 3dan seterusnya. Selain itu ada kata-kata bilangan yang sering diucapkan olehmasyarakat Dayak Kanayatn pada .tujuh, dalapan, sambilan, dan sapuluh. Ucapan inidapat dimaknai dengan menuliskan lambang bilangan 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,dan 11.(Tandililing, 2013)
b. MengukurMasyarakat Dayak Kanayatn alat ukur yang digunakan sangat bervariasi baik jenismaupun penggunaannya, antara lain: untuk ukuran banyaknya menggunakan istilah:saikat/satu ikat salongkop/satu batang, dan salonggo/satu tumpukan dari saikat. Ada.juga istilah Tapak, untuk menyatakan banyaknya potongan yang dihasilkan biasanyauntuk daging dan kayu  bakar. Dalarn pratiknya misalnya dua (2) ikat tambah 3 (tiga)ikat sama dengan 5 ikat; 3 longkop tambah 6 longkop sama dengan 9 longkop, danseterusnya. (Tandililing, 2013)c. Menentukan LokasiPenentuan lokasi digunakan untuk menggunakan rute perjalanan, menentukanarah tujuan atau jalan untuk pulang dengan tepat dan cepat atau menghubungkan obyekyang satu dengan obyek lainnya. Kebanyakan masyarakat Dayak Kanayatn mencaripenghidupan di hutan-hutan, baik itu berburuh, bertani, mencari sayur dan sebagainya.Masyarakat Dayak Kanayatn telah mengembangkan cara untuk memberi kode atau simbolbagi tempat lingkungannya. Demikian juga untuk menentukan batas-batas wilayah,ladang, sawah, kebun, atau daerah yang dianggap keramat. Daerah keramat ini dianggapsuci dan tabu.Ini baru dari masyarakat Dayak Kanayatn, padahal di Kalimantan tidak hanya sukuDayak, tetapi masih banyak suku-suku yang lainnya. Contoh lain misal dai suku di Jawa,hanya meninjau satuan yang digunakan juga setiap daerah sudah banyak yang berbedadan itu masih digunakan sampai sekarang. Menurut Budiarto (2016) satuan luas yangmasih berlaku sampai sekarang di daerah penghasil tebu seperti Jombang, Kediri,Sidoarjo, Madiun dan Ngawi yaitu satuan yang berkaitan dengan jual beli sawah ataukebun. Satuan tersebut yaitu bata (baca boto) yang ekuivalen dengan ru . Hubungan bata,ru dan satuan baku adalah 1 ru = 1 bata = 14, 2 m2. Di samping itu satuan luas yangpopular di Jawa Timur bagian selatan adalah bau, dengan 1 bau setara dengan 7000 m2. Di
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daerah yang sama juga berlaku satuan untuk jual beli sawah yautu kedok dan catu. Satukedok setara dengan 5000 m2 dan satu catu setara dengan 2500 m2Suku Jawa di daerah pesisir masyarakat pesisir yang banyak budidaya ikan, udangatau ikan,  satuan yang digunakan untuk beli nener (anakan ikan/udang) adalah reandimana 1 rean setara dengan 5000 nener dan khusus beberapa daerah di Lamongan 1rean setara dengan 5500 nener. Perbedaan ini disebabkan adanya budaya satuan welasan(beli 10 dapat bonus 1).  Ada juga satuan rajut khusus untuk ikan sombro, dengan 1 rajutsetara dengan 55 ekor ikan sombro. (Budiarto, 2016)Di Madura satuan satuan baku maupun tidak baku yang ada diantaranya, sabedheng (satu petak sawah), sa tondun (satu tangkai), sa kotak (satu bidang sawah), sagintel (satu ikat), sa lencer (satu batang), sa contong (satu bungkus), sa gentang (3 kg), sabrunang (satu keranjang), sa kelan (jarak antara ibu jari dan kelingking), sa kejheng (satusisir), sa cantheng (satu buah gayung), sa pok‘on (satu buah pohon), sa bigih (satu biji),dan sa jhina (10 biji) dan sa tengkak (satu langkah kaki). (Budiarto, 2016)Di samping satuan panjang, berat ataupun luas banyak lagi satuan lain di daerahberbeda yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu, dan itu masih digunakan didaerahnya masing-masing. Banyak contoh lain tentang bagaimana cara menghitung(operasi) bilangan, baik menjumlah, mengurangi, pembagian, dan perkalian yangdibeberapa daerah juga memiliki cara yang berbeda. Ada lagi yang berbentuk artifek-artifek, baik bentuk anyaman yang membentuk pola, ataupun bentuk bangunan yangdapat dijadikan model dalam pembelajaran geometri.

.

Anyaman dari Banyuwangi Motif dari Toraja Sumber: Budiarto, 2016

Rumah adat Aceh Rumah adat Jawa Rumah adat Jayapura
Sumber: Google
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Gambar 4. Contoh Artifek-artifek dari Adat Budaya Daerah
SimpulanPembelajaran atau proses belajar mengajar adalah proses interaksi peserta didikdengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar atau kelas. Pentingnyainteraksi social dengan orang lain terlebih yang punya pengetahuan lebih baik dan sistemyang secara kultural telah berkembang dengan baik. Sesungguhnya seseorang dilahirkandalam suatu lingkungan sosial dan kultural dimana semua objek dan kejadian yangditemukan mempunyai arti yang khusus yang juga dikonstruksikan. Melalui interaksidengan unsur unsur yang hidup dan tidak hidup dalam lingkungan semua cara belajarberlangsung secara sosial. Pengetahuan selalu merupakan akibat dari suatu konstruksi(bentukan) kognitif kenyataan melalui aktivitas manusia. Proses pembentukan iniberjalan terus menerus dengan setiap kali mengadakan reorganisasi karena adanyapemahaman yang baru. Pengajaran matematika di sekolah dan matematika yangditemukan anak dalam kehidupan sehari-hari sangat berbeda. Oleh karena itu,pembelajaran matematika sangat perlu memberikan muatan/menjembatani antaramatematika dalam dunia sehari-hari yang berbasis pada budaya lokal dengan matematikasekolah.Etnomatematika adalah matematika yang diterapkan oleh kelompok budayatertentu, kelompok buruh/petani, anak-anak dari masyarakat kelas tertentu, kelas-kelasprofesional, dan lain sebagainya. Pada pandangan etno-mathematika, berpikir matematikadikembangkan pada budaya yang berbeda tergantung pada permasalahan yangditentukan melalui konteks budaya. Perspektif etnomatonomi adalah komponen pentingdari pendidikan yang relevan secara budaya karena ia mengusulkan agar gurumengkontekstualisasikan pembelajaran matematika dengan menghubungkan kontenmatematika dengan pengalaman budaya dan pengalaman nyata siswa.Terakhir sebagai saran mengingat Indonesia ini kaya akan budaya dan bahasa,untuk itu saling menghormati atas keberagaman suku bangsa dan bahasa ini akan lebihbijak khususnya pemanfaatan dalam pembelajaran matematika. Jadikan perbedaan sukubangsa dan bahasa ini untuk memperkaya strategi pembelajaran matematika dalam upayameningkatkan pemahaman peserta didik, sehingga kualitas peserta didik bisa dibangunmelalui keberagaman suku bangsa dan bahasa yang kita miliki. Demikian semoga adamanfaatnya.
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Abstrak

Etnomatematika pada upacara bapalas etnis dayak loksado adalah kebudayaan yang mengandung
unsur-unsur matematika yang timbul dan berkembang pada upacara syukuran atau tolak bala yang dilaksanakan
secara turun temurun ketika benih padi yang mau beranjak dewasa. Konsep matematika apa saja yang ada pada
perlengkapan upacara bapalas etnis dayak loksado. Jenis penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan
etnografi melalui pengamatan terhadap perlengkapan upacara adat bapalas dan wawancara terhadap ketua adat
etnis dayak loksado sebagai nara sumber yang relevan. Data hasil pengamatan dan wawancara dilakukan reduksi
atau ekstraksi yang terkait dengan konsep matematika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada perlengkapan
budaya upacara adat bapalas etnis dayak loksado memuat konsep matematika seperti konsep bilangan, konsep
relasi dan fungsi, konsep persegi panjang, konsep lingkaran, konsep balok, dan konsep tabung.

Kata Kunci: Etnomatematika, etnis dayak loksado, perlengkapan, bapalas.

PENDAHULUAN

Kita meyakini bahwa aktivitas matematika dalam kehidupan manusia tidak terpisahkan dari
budaya yang berkembang di masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, baik kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan beragama yang dikenal dengan etnomatematika. Senada
dengan hal tersebut sesuai pendapat Arwanto(2017), Astri (2013), Bakhrul dkk(2017), Haryanto
dkk(2017), Zulkifli dan Dardiri (2016). Etnis yang mendiami pegunungan meratus di kalimantan
Selatan disebut dayak meratus atau dayak loksado bagi yang tinggal di daerah kecamatan loksado
kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Etnomatematika pada upacara bapalas etnis dayak loksado adalah kebudayaan yang
mengandung unsur-unsur matematika yang timbul dan berkembang pada upacara syukuran atau tolak
bala yang dilaksanakan oleh etnis dayak loksado ketika benih padi yang mau beranjak dewasa.
Kegiatan upacara bapalas oleh etnis dayak di kecamatan Loksado merupakan kebiasaan unik yang
bersifat turun-temurun tetapi belum banyak diketahui oleh masyarakat. Upacara adat sebagai salah
satu tradisi masyarakat tradisional yang masih dianggap memiliki nilai-nilai yang masih cukup
relevan bagi kebutuhan masyarakat pendukungnya. Nilai-nilai tersebut memiliki makna-makna
esensial yang melekat pada kehidupan masyarakat dan budaya manusia seperti yang diungkapkan
Phenix (1964) yaitu symbolic, emperics, esthetics, synoethics, ethics, and synoptic.

Upacara adat bapalas yang dilaksanakan etnis dayak loksado merupakan ungkapan rasa
syukur kepada sang pencipta dan sebagai sarana tolak bala terhadap roh-roh jahat yang diyakini bisa
mendatangkan bencana pada diri petani, tanaman petani dan desanya yang telah diberikan kepada
sang pencipta alam semesta kepada petani etnis dayak loksado. Upacara ini dilaksanakan setelah
selesai manugal atau pada saat benih padi yang mau beranjak dewasa. Selain sebagai usaha manusia
untuk dapat berhubungan dengan arwah para leluhur, juga merupakan perwujudan kemampuan
manusia untuk menyesuaikan diri secara aktif terhadap alam atau lingkungannya dalam arti luas,
sebagai saat-saat genting, yang bisa membawa bahaya gaib, kesengsaraan dan penyakit kepada
manusia maupun tanaman. Pelaksana upacara adat maupun ritual keagamaan yang didasari atas
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adanya kekuatan gaib masih tetap dilakukan oleh sebagian kelompok masyarakat di Indonesia, baik
berupa ritual kematian, ritual syukuran atau selamatan, ritual tulak bala dan lain sebagainya. Ritual-
ritual ini telah menjadi tradisi dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari sebagian besar
masyarakat karena telah diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang mereka kepada generasi
berikutnya. Demikian pula dengan etnis dayak yang ada di Kecamatan Loksado dalam memenuhi
kebutuhannya terutama pemenuhan kebutuhan akan keselamatan dan ketentraman guna
mempertahankan kelangsungan hidupnya yang dipenuhi oleh kepercayaan dan nilai-nilai yang
terdapat dalam upacara keagamaan yang disebut dengan upacara bapalas (tolak bala). Anggapan
terhadap upacara tersebut merupakan suatu bentuk upacara keagamaan yang bersifat sakral (suci)
yakni suatu kekuatan simbolis atau tindakan sekaligus sebagai wujud dari ekspresi jiwa mereka dalam
menjalin hubungan vertikal dengan penghuni dunia gaib. Salah satu upacara adat yang dilaksanakan
etnis suku dayak di kecamatan loksado adalah upacara bapalas. Upacara bapalas yang bahasa
Indonesianya bisa kita sebut awal atau bamula bercocok tanam atau yang biasa disebut mereka benih
padi yang mau beranjak dewasa, padi sebelum dipanen digelarlah upacara adat tersebut.

Kepercayaan seperti inilah yang mendorong manusia untuk melakukan berbagai perbuatan
atau tindakan yang bertujuan mencari hubungan dengan dunia gaib penguasa alam melalui ritual-
ritual, baik ritual keagamaan (religious ceremonies) maupun ritual-ritual adat lainnya yang dirasakan
oleh masyarakat. Penyelenggaraan upacara bapalas mempunyai kandungan nilai yang penting bagi
kehidupan masyarakat etnis dayak, karena dianggap sebagai suatu nilai budaya yang dapat membawa
keselamatan diantara sekian banyak unsur budaya yang ada pada masyarakat. Sampai saat ini masih
tetap dilaksanakan oleh masyarakat etnis dayak loksado. Proses upacara bapalas ini merupakan suatu
kegiatan rutin di mana dalam melakukan upacara tersebut mempunyai arti dalam setiap kepercayaan.
Sistem upacara bapalas mengandung lima aspek yakni (1) tempat upacara, (2) waktu pelaksanaan, (3)
peralatan dan perlengkapan upacara, (4) pemimpin dan orang-orang yang mengikuti upacara (5)
pelaksanaan upacara. Sistem upacara ini dihadiri oleh masyarakat berarti dapat memancing
bangkitnya emosi keagamaan pada tiap-tiap kelompok masyarakat serta pada tiap individu yang hadir.

Upacara yang diselenggarakan merupakan salah satu kegiatan yang mengungkapkan emosi
keagamaan kaharingan yang sudah dianut oleh etnis dayak loksado. Emosi keagamaan ini dalam oleh
semua manusia walaupun getaran ini mungkin hanya berlangsung untuk beberapa detik saja kemudian
akan hilang dan lenyap lagi. Dimana emosi keagamaan atau getaran jiwa itulah yang mendorong
seseorang untuk berbuat religi. Upacara keagamaan tersebut melibatkan berbagai kalangan
masyarakat seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, pendahulu adat, dan kelompok sosial masyarakat
lainnya. Masyarakat adalah pendukung suatu kebudayaan, baik itu masyarakat pedesaan maupun
masyarakat perkotaan, yang dalam kenyataan hidup bermasyarakat, kebudayaan mempunyai arti yang
penting dan mempengaruhi perilaku dan cara berfikir para anggotanya.

Berdasarkan definisi di atas kerangka kebudayaan dapat dipergunakan sebagai alat
peneropong tingkah laku yang mendorong manusia untuk dapat memahami dan memanfaatkan alam,
sehingga terwujudlah tingkah laku. Terwujudnya sikap tingkah laku yang diperlihatkan seseorang
tidak terlepas dari pikiran dan perasaannya di mana setiap manusia dalam setiap waktu dan keadaan
akan menunjukkan berbagai sikap dan tingkah lakunya. Sikap pada dasarnya berada dalam diri
seseorang individu namun meskipun demikian sikap biasanya juga dipengaruhi oleh nilai-nilai
budaya dan sering juga bersumber pada sistem nilai budaya tersebut (Koentjaraningrat, 1981).
Pernyataan ini jika dikaitkan dengan kehidupan etnis dayak sangatlah tepat. Ini dapat dilihat dalam
Astri dkk (2013) menyatakan bahwa salah satu yang dapat menjembatani antara budaya dan
pendidikan matematika adalah etnomatematika. Secara singkat, pengertian dari etnomatematika
adalah bentuk matematika yang dipengaruhi oleh budaya. Rachmawati (2012) mendefinisikan
etnomatematika sebagai cara-cara khusus yang dipakai oleh suatu kelompok budaya atau masyarakat
tertentu dalam aktivitas matematika. Dalam kehidupan berbudaya, tanpa disadari masyarakat telah
melakukan berbagai aktivitas-aktivitas yang menggunakan konsep dasar matematika. Etnis dayak
loksado di mana dalam melakukan upacara seperti bapalas yang bersifat rutin ini mempunyai peranan
yang sangat berarti bagi kepercayaan mereka. Upacara bapalas merupakan kesatuan utuh dan
menyeluruh yang berlaku dalam suatu komunitas, khususnya etnis dayak loksado. Ini memungkinkan
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adanya konsep-konsep matematika yang tertanam dalam upacara bapalas dan nilai- nilai yang
terkandung dari konsep matematika yang digunakan seperti pada perlengkapan upacara tersebut.

METODE
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan
etnografi melalui pengamatan terhadap perlengkapan upacara adat bapalas dan wawancara terhadap
ketua adat etnis dayak loksado sebagai nara sumber yang relevan. Data hasil pengamatan dan
wawancara dilakukan reduksi atau ekstraksi yang terkait dengan konsep matematika.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Tradisi upacara bapalas dalam pola kehidupan etnis dayak loksado yang mengandung konsep-konsep
matematika tercermin dalam berbagai aktivitas tradisi di mana dalam kegiatan ini kental dengan
nuansa adat di mana di dalamnya tercermin konsep-konsep matematika baik dalam aturan-aturan yang
harus dipenuhi dan jumlah barang atau alat perlengkapan upacara. Kegiatan etnis dayak loksado
dalam upacara bapalas mempunyai patokan dan jumlah alat tertentu di mana kegiatan tersebut rutin
dilakukan.

1. Tiga buah gelang hiyang berbentuk lingkaran (konsep bilangan dan bentuk lingkaran) yang
berfungsi untuk memanggil tokoh-tokoh gaib (sang hyang wanang) yang paling
menyempurnakan dan sebagai penyapu dari jembatan yang sangat tajam agar menjadi tumpul
sehingga tidak jatuh ke neraka dan sampai menuju surga. Bilangan 3 memiliki makna dunia,
akhirat, dan surga. Bentuk lingkaran memiliki makna melingkar atau menyatu seluruh etnis
dayak.

2. Gendang berbentuk tabung (konsep tabung) yang berfungsi sebagai pemanggil roh-roh gaib

3. Laung sebanyak 27 buah berbentuk persegi panjang sesuai dengan banyaknya tandon atau
kepala keluarga pada balai adat malaris (konsep bilangan, relasi dan fungsi) yang berfungsi
sebagai penambah kesehatan bagi balian (orang yang melaksanakan ritual) yang sedang
melaksanakan upacara yang berlangsung lama, akan tetapi tidak merasa kelelahan.
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4. 27 buah kain putih berbentuk persegi panjang sesuai dengan banyaknya tandon pada balai
adat malaris (konsep persegi panjang, bilangan, relasi dan fungsi) yang melambangkan
gambaran batin yang putih dan suci bagi balian dengan memberikan kebaikan atau tidak
merugikan orang lain.

5. Sarung sebanyak 27 buah berbentuk persegi panjang sesuai dengan banyaknya tandon
(konsep persegi panjang, bilangan, relasi dan fungsi) yang melambangkan keimanan dalam
beragama.

6. Minyak dan kapur yang dioleskan di ulu hati dan kedua belah kaki dengan tanda + (lambang
konsep penjumlahan dan volum) yang berarti lambang peningkatan kesucian diri yang lurus
pada Hyang Kuasa.
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7. Lalaya berupa bangun ruang balok dengan alas persegi panjang yang dibatasi oleh hiasan
daun kelapa muda (konsep balok dan persegi panjang) yang melambangkan satu kesatuan
yang utuh dengan solidaritas yang sangat tinggi sebagai wujud rasa syukur kepada nenek
moyang mereka.

8. Dua buah lamang dari bahan nasi ketan yang berbentuk tabung (konsep bilangan dan tabung)
yang merepresentasikan makna adanya perbedaan sifat warga, tetapi tetap pada satu tujuan.
Sifat lamang yang lengket menggambarkan kehidupan yang rukun secara kekeluargaan dan
harmonis.

9. 27 potongan lamang sesuai dengan banyaknya tandon (konsep bilangan, relasi dan fungsi)
yang melambangkan ungkapan rasa syukur atau rasa terima kasih kepada ibu (bumi) yang
memberikan tanah yang subur untuk ditanami padi, dan jiok (awan) yang memberikan tetesan
air hujan yang menyuburkan tanaman padi.

10. Anak nasi yang berjumlah 27 buah sesuai dengan banyaknya tandon (konsep bilangan, relasi
dan fungsi) yang melambangkan suatu keluarga yang utuh yang terdiri ayah, ibu, anak, kakek,
dan nenek.
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11. Giling pinang sebanyak 27 buah sesuai dengan banyaknya tandon (konsep bilangan, relasi
dan fungsi) sebagai sesajen untuk dipersembahkan kepada roh nenek moyang mereka yang
hadir pada upacara bapalas.

12. 27 Ayam dan darah serta kaki ayam masing-masing satu ekor per tandon atau kepala keluarga
sesuai dengan banyaknya tandon (konsep bilangan, relasi dan fungsi) yang melambangkan
pemberian makan kepada roh-roh nenek moyang yang datang pada upacara tersebut.
Sedangkan darah dimaksudkan sebagai pemberian makan kepada rog-roh jahat yang ada di
alam supaya tidak mengganggu kehidupan mereka. Hal ini melambangkan kesatuan dengan
solidaritas yang tinggi.

13. Tepung 27 mangkok batok kelapa sesuai dengan banyaknya tandon (konsep volum, bilangan,
relasi dan fungsi) sebagai lambang memberikan makan kepada roh jahat yang ada di alam.
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14. Buluh kuning sebanyak 6 buah (konsep bilangan) sebagai simbol dari setiap pelaksanaan
upacara sebagai wujud dari air mata datu Adam (Nabi Adam) di surga yang turun ke bumi.

15. Nyiru sebanyak 27 buah sesuai dengan banyaknya tandon (konsep bilangan, lingkaran, relasi
dan fungsi) yang berfungsi sebagai tempat sesajen.

16. Ringgitan sebanyak 27 buah tandon (konsep bilangan, relasi dan fungsi) yang bermakna
sebagai bagian dari diri kita dari peluh (keringat) Datu Adam yaitu keringat yang diperoleh
dari pada saat mencari rezeki atau bekerja keras.
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17. Sarai, kunyit dan tipakan masing-masing 2 buah (konsep bilangan,  relasi dan fungsi) sebagai
perlengkapan dapur yang harus ada pada setiap rumah dan sebagai tanaman yang berteman
dengan padi.

18. Nyiur (kelapa) sebanyak 27 buah (konsep bilangan, volum, relasi dan fungsi) yang bermakna
bahwa setiap perbuatan manusia haruslah bermanfaat, baik bagi dirinya sendiri, keluarga,
masyarakat, bangsa, dan agama.

19. Beras kuning ½ liter (konsep bilangan, volum) untuk masing-masing kepala keluarga yang
bermakna untuk mensucikan diri dari alam duniawi.

20. Sangkar mayang yang dibuat dari 1 buah tiang buluh kuning yang diolah berbentuk rumah
(bangun ruang) yang ditutupi dengan daun kelapa muda.
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Konsep-konsep matematika yang termuat dalam perlengkapan upacara adat bapalas di antaranya:
1. Konsep bilangan, baik penjumlahan maupun perkalian

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 = 27.
27x1 = 27.
27 x 2 = 54

2. Konsep relasi dan fungsi
Relasi

Fungsi konstan y = f(x) = c

3. Konsep Persegi Panjang

Abi
Anang
Ali
Asan
Adi
Ahai

1
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4. Konsep Lingkaran

5. Konsep Balok

6. Konsep Tabung terutama volum dengan satuan standar dan tidak standar seperti ½ liter, 1
mangkok.

Dengan demikian perlengkapan upacara adat bapalas etnis dayak loksado yang memiliki nilai makna,
moral, dan etika dapat dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran matematika sesuai dengan topik
pembelajaran yang ada di sekolah, baik sebagai instructional effect maupun nurturent effect. Karena
menurut Royani (2014) nilai, moral, dan etika harus secara eksplisit dijabarkan dan diperkaya dalam
setiap pembelajaran.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada perlengkapan budaya upacara adat bapalas etnis dayak
loksado memuat konsep matematika seperti konsep bilangan, konsep relasi dan fungsi, konsep persegi
panjang, konsep lingkaran, konsep balok, dan konsep tabung.
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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah perbedaan peningkatan kemampuan
analisis matematis mahasiswa dalam pembelajaran kolaboratif MURDER dan
mahasiswa dalam pembelajaran konvensional, serta untuk mengetahui respon
mahasiswa terhadap pembelajaran kolaboratif MURDER.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode Quasi Eksperimen dengan
desain penelitian adalah pretest posttest control group design. Penelitian dilakukan
di UIN Antasari Banjarmasin Tahun Akademik 2016/2017. Populasi penelitian ini
adalah seluruh mahasiswa Pendidikan Matematika UIN Antasari Banjarmasin.
Sampel penelitian adalah kelas II.B berjumlah 26 orang sebagai kelas eksperimen
diberikan perlakuan menggunakan model pembelajaran kolaboratif MURDER dan
kelas II.A berjumlah 29 orang sebagai kelas kontrol diberikan perlakuan
menggunakan model pembelajaran konvensional. Analisis data dilakukan terhadap
rerata gain ternormalisasi kedua kelompok sampel.

Hasil penelitian menunjukkan peningkatan kemampuan analisis matematis
mahasiswa dalam pembelajaran kolaboratif MURDER lebih tinggi dari pada
peningkatan kemampuan analisis matematis mahasiswa dalam pembelajaran
konvensional. Analisis data angket respon mahasiswa menunjukkan sebagian besar
mahasiswa memberikan respon positif terhadap pembelajaran kolaboratif
MURDER.

Kata kunci: Analisis, Matematis, Kolaboratif, MURDER

PENDAHULUAN
Latar Belakang

Pandangan bahwa kemampuan menyelesaikan masalah merupakan tujuan umum
pengajaran matematika, mengandung pengertian bahwa matematika dapat membantu
memecahkan persoalan baik dalam pembelajaran matematika maupun dalam kehidupan sehari-
hari. Oleh karenanya kemampuan pemecahan masalah ini menjadi tujuan umum pembelajaran
matematika. Pemecahan masalah sebagai proses inti dan utama dalam kurikulum matematika,
berarti pembelajaran pemecahan masalah lebih mengutamakan proses dan strategi yang
dilakukan dalam menyelesaikannya dari pada hanya sekedar hasil. Sehingga keterampilan
proses dan strategi dalam memecahkan masalah tersebut menjadi kemampuan dasar dalam
belajar matematika.

Geometri adalah salah satu cabang ilmu dari matematika yang berkaitan erat dengan
bangun-bangun bidang datar maupun bidang ruang. Geometri menjadi ilmu dasar untuk
menyelesaikan permasalahan yang berkenaan dengan bangun geometri analitik serta
penerapannya, sehingga Geometri menjadi salah satu mata kuliah prasyarat di perguruan tinggi,
khususnya pada Prodi. pendidikan matematika. Terlebih lagi mata kuliah Geometri Analitik
sebagai mata kuliah yang wajib di ambil oleh mahasiswa dengan beban 3 SKS, mahasiswa
dituntut untuk mampu melakukan analisis untuk melihat, mengkaji dan mencari solusi dari
permasalahan-permasalahan yang sedang dibahas. Mahasiswa juga dipersiapkan jika yang
bersangkutan telah lulus dan menjadi guru pengajar matematika maka mahasiswa tersebut dapat
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mengajarkan geometri dengan konsep yang benar, penyampaian bentuk simbolik geometri yang
benar, mengetahui bagaimana cara mendapatkan rumus dan penggunaannya pada geometri
bidang datar dan ruang dan bisa menganalisis materi yang sulit dipahami peserta didik sehingga
bisa memberikan solusi langsung dalam mengatasi kesulitan peserta didik dalam hal
pemahaman materi geometri khususnya geometri bidang datar.

Kemampuan analisis merupakan kemampuan tingkat tinggi yang memerlukan penalaran
lebih mendalam terhadap suatu permasalahan. Kemampuan analisis sangat diperlukan dalam
menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Namun kemampuan
analisis mahasiswa Prodi pendidikan matematika pada umumnya masih rendah, hal ini karena
sistem pendidikan kita yang sebagian besar masih berorientasi pada kemampuan tingkat rendah,
yaitu menghafal dan mencatat, drill and practice serta membuat makalah dan presentasi hasil
makalah. Hal ini bisa terlihat dari kebanyakan mahasiswa yang mampu mengerjakan soal-soal
rutin, namun mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal yang membutuhkan
kemampuan lebih, seperti melakukan analisis baik pada mata kuliah kalkulus, aljabar linier,
geometri analitik, analisis real ataupun struktur aljabar.

Dalam proses pembelajaran di kelas, suasana hati (mood) mahasiswa juga jarang
diperhatikan, dosen hanya berorientasi pada menyampaikan materi tanpa memperhatikan
suasana hati mahasiswa dan mahasiswinya apakah sudah siap belajar atau tidak. Membangun
mood belajar mahasiswa sangat penting dilakukan agar proses pembelajaran berjalan optimal.
Jika mahasiswa sudah siap untuk belajar, diharapkan mereka mampu belajar dengan baik,
memahami materi dengan baik sehingga hasil belajarnya meningkat.

Untuk itulah perlu adanya upaya untuk meningkatkan kemampuan analisis mahasiswa
dengan berorientasi pada membangun mood mahasiswa agar siap untuk belajar, salah satunya
adalah dengan menerapkan pembelajaran kolaboratif MURDER (mood, understand, recall,
digest, expand, and review), yaitu pembelajaran berkelompok yang menekankan pada proses
untuk belajar bersama, berkembang bersama dan mencapai tujuan bersama.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka diharapkan pembelajaran kolaboratif MURDER
dapat meningkatkan kemampuan analisis matematis mahasiswa khususnya pada mata kuliah
Geometri Analitik.

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini

adalah:
1. Apakah peningkatan kemampuan analisis matematis mahasiswa yang memperoleh

pembelajaran kolaboratif  MURDER lebih tinggi daripada peningkatan kemampuan analisis
matematis mahasiswa yang memperoleh pembelajaran konvensional?

2. Bagaimana respon mahasiswa terhadap pembelajaran kolaboratif MURDER yang
dilaksanakan?

Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah penelitian maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui peningkatan kemampuan analisis matematis mahasiswa yang memperoleh
pembelajaran kolaboratif MURDER bila dibandingkan dengan peningkatan kemampuan
analisis matematis mahasiswa yang memperoleh pembelajaran konvensional.

2. Mengetahui bagaimana respon mahasiswa terhadap pembelajaran kolaboratif MURDER
yang dilaksanakan.

Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman baru bagi
mahasiswa khususnya pembelajaran dengan kolaboratif MURDER, membangun mood
mahasiswa dalam belajar baik perkuliahan pada jam pagi maupun perkuliahan pada jam
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siang, memberikan pemahaman konsep materi yang dipahami secara keseluruhan,
menambah dan mengembangkan pengetahuan mengenai kemampuan analisis matematis
pada soal-soal yang membutuhkan kemampuan analisis yang lebih.

2. Manfaat Praktis
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan khususnya

kepada dosen dan pemerhati pendidikan matematika agar dapat merancang pembelajaran
yang mampu membantu mahasiswa dalam membangun mood mempersiapkan diri dalam
belajar, memberikan pemahaman konsep yang dipelajari mahasiswa, melakukan
pengulangan materi yang sudah dipelajari mahasiswa, menelaah materi yang lebih
mendalam, mengembangkan pengetahuan yang didapat mahasiswa dengan pengetahuan lain
yang terkait, serta mahasiswa tidak bosan untuk mengulang kembali materi yang sudah
dipelajari dan melihat sejauh mana respon mahasiswa setelah diberikan model pembelajaran
kolaboratif MURDER.

KAJIAN PUSTAKA
Kemampuan Analisis Matematis

Menurut Colin Rose Malcom J.Nicholl (2011:254) berpikir analitis adalah menundukkan
satu situasi, masalah subjek atau keputusan pada pemeriksaan yang ketat dan langkah demi
langkah yang logis. Menguji pernyataan atau bukti atau proposal di depan standar-standar
objektif. Menukik ke bawah permukaan hingga kepada akar permasalahan. Menimbang dan
memutuskan atas dasar logika dan menjejaki bias yang mungkin muncul. Penggunaan
pemikiran analitis adalah dalam mengambil keputusan, memecahkan masalah, menganalisis
serta menilai situasi.

Analisis menurut Nana Sudjana (2002) adalah kesanggupan memecah, mengurai suatu
integritas (kesatuan yang utuh) menjadi unsur-unsur atau bagian-bagian yang mempunyai arti
atau mempunyai tingkatan/hirarki. Analisis merupakan tipe hasil belajar yang kompleks, yang
memanfaatkan hasil belajar sebelumnya, yakni pengetahuan, pemahaman, aplikasi. Bila
kemampuan analisis telah dimiliki seseorang, maka seseorang dapat mengkreasikan sesuatu
yang baru. Bloom dalam Suharsimi Arikunto (2002) membagi aspek analisis ke dalam tiga
kategori, yaitu: 1) analisis bagian (unsur) seperti melakukan pemisalan fakta, unsur yang
didefinisikan, argumen, aksioma (asumsi), dalil, hipotesis, dan kesimpulan; 2) analisis
hubungan (relasi) seperti menghubungkan antara unsur-unsur dari suatu sistem (struktur)
matematika; 3) analisis sistem seperti mampu mengenal unsur-unsur dan hubungannya dengan
struktur yang terorganisirkan. Penjabaran dari ketiga kategori tersebut menurut Suharsimi
Arikunto (2002) meliputi berbagai keterampilan, yaitu: memperinci, mengasah diagram,
membedakan, mengidentifikasi, mengilustrasi, menyimpulkan, menunjukkan, dan membagi.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan analisis
matematis adalah kemampuan bernalar untuk menguraikan suatu masalah dengan melakukan
identifikasi masalah, menggunakan konsep yang sudah diketahui dan mampu menyelesaikannya
dengan cepat.

Pembelajaran Kolaboratif MURDER
Kolaboratif berbeda dengan kooperatif. John Myers (1991) menjelaskan definisi

collaboration yang berasal dari akar kata Latin dengan makna yang menitikberatkan pada
proses kerjasama, sedangkan kata cooperation berfokus pada produk kerjasama itu.
Pembelajaran kolaboratif menurut Gerlach (1994) menyatakan bahwa “collaborative learning is
a process that involves interaction among individuals in a learning situation. It is rooted in a
theory of learning the focuses on social interaction as a way to building knowledge”. Sedangkan
Wiersema (2000) menyatakan bahwa ”collaborative Lerning is philosophy: working together,
building together, learning together, changing together, improving together”.

Pembelajaran MURDER merupakan pembelajaran yang diadaptasi dari buku karya Bob
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Nelson “The Complete Problem Solver”. MURDER merupakan gabunan dari kata-kata: Mood,
Understand, Recall, Digest, Expand, dan Review. Langkah-langkah penerapan pembelajaran
kolaboratif MURDER adalah sebagai berikut:
a. Mood, yaitu menciptakan suasana hati (mood) yang baik untuk belajar sehingga peserta

didik termotivasi untuk semangat, siap, dan konsentrasi dalam belajar.
b. Understand, yaitu memberikan pemahaman terhadap konsep-konsep atau materi yang

dipelajari;
c. Recall, yaitu melakukan pengulangan kembali materi yang telah dipahami.
d. Digest, yaitu menelaah lebih dalam materi atau pengetahuan yang telah dipelajari.
e. Expand, yaitu mengembangkan pengetahuan yang didapat dengan menghubungkannya

dengan pengetahuan-pengetahuan lain yang terkait.
f. Review, yaitu mempelajari kembali materi yang telah dipelajari dan pahami.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kolaboratif
MURDER adalah pembelajaran berkelompok yang menitikberatkan pada proses dengan prinsip
belajar bersama untuk mencapai tujuan bersama dengan menerapkan langkah-langkah
pembelajaran MURDER.

Respon Mahasiswa
Menurut Soekanto (1993:48) respon sebagai perilaku yang merupakan konsekuensi dari

perilaku yang sebelumnya sebagai tanggapan atau jawaban suatu persoalan atau masalah
tertentu. Menurut paradigma definisi sosial Ritzen (2013:39) tentang tindakan sosial, respon
adalah tindakan yang penuh arti dari individu sepanjang tindakan itu memiliki makna subjektif
bagi dirinya dan diarahkan pada orang lain. Tindakan sosial yang dimaksud dapat berupa
tindakan yang bersifat membatin atau bersifat subjektif yang mungkin terjadi karena
terpengaruh dari situasi atau juga dapat merupakan tindakan pengulangan dengan sengaja
sebagai akibat dari pengaruh situasi serupa. Harvey dan Smith (dalam Ahmadi, 1999:164)
mendefinisikan bahwa respon merupakan bentuk kesiapan dalam menentukan sikap baik dalam
bentuk positif atau negatif terhadap objek atau situasi.

Sehingga dalam penelitian ini respon mahasiswa didefinisikan sebagai tanggapan
mahasiswa pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung dalam hal ini proses perkuliahan
pada mata kuliah geometri analitik. Adapun respon mahaiswa yang akan dideskripsikan adalah
sebagai berikut:

1. sikap mahasiswa terhadap perkuliahan geometri analitik baik pada jam perkuliahan pagi
atau jam perkuliahan siang

2. respon mahasiswa terhadap cara dosen mengajar dengan menggunakan model
pembelajaran kolaboratif MURDER atau model pembelajaran konvensional

3. respon mahasiswa terhadap cara belajar dan memahami materi mata kuliah geometri
analitik

4. respon mahasiswa terhadap proses belajar mengajar dengan menggunakan metode
pembelajaran kolaboratif MURDER

5. sikap mahasiswa terhadap mata kuliah geometri analitik setelah mengikuti perkuliahan
geometri analitik dengan menggunakan berbagai macam metode pembelajaran terutama
model pembelajaran kolaboratif MURDER

METODE PENELITIAN
Jenis, Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang
dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan. Dalam penelitian ini ada satu variabel bebas dan
satu variabel terikat. Variabel bebas adalah penerapan model pembelajaran kolaboratif
MURDER. Variabel terikatnya adalah kemampuan analitis matematis mahasiswa pada mata
kuliah Geometri analitik.
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Sebelum memulai perlakuan, terlebih dahulu dilakukan uji keseimbangan dengan
menggunakan uji t. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah kelas eksperimen dalam keadaan
seimbang atau tidak sebelum dilakukan eksperimen. Data yang digunakan untuk menguji
keseimbangan adalah nilai mata kuliah Geometri pada semester 1 Tahun Akademik 2016/2017.
Pada akhir eksperimen, kedua kelas tersebut diukur dengan menggunakan alat ukur yang sama,
yaitu soal tes dan angket.

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, digunakan dua macam instrumen, yaitu: a)
soal tes untuk mengetahui kemampuan analisis matematis mahasiswa dalam bentuk soal uraian
sebanyak 5 butir soal; dan b) angket sebanyak 20 butir pernyataan untuk mengetahui respon
mahasiswa terhadap penerapan pembelajaran kolaboratif MURDER. Soal tes untuk mengukur
kemampuan analisis matematis mahasiswa disusun berdasarkan indikator kemampuan analisis
matematis. Soal tes diujicobakan terlebih dahulu untuk mengetahui validitas, reliabilitas, daya
pembeda dan tingkat kesukarannya.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif yang meyajikan suatu fakta
dan mendeskripsikannya melalui statistik dalam menunjukkan keterkaitan antar variabel.
Pendekatan kuantitatif banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data,
penafsiran terhadap data tersebut serta hasilnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah eksperimen semu (Quasi experimental research) karena penelitian ini tidak
memungkinkan untuk mengontrol semua variabel yang relevan kecuali beberapa variabel yang
diteliti. Budiyono (2003: 82) mengatakan bahwa “…tujuan penelitian eksperimental semu
adalah untuk memperoleh informasi yang merupakan perkiraan bagi informasi yang dapat
diperoleh dengan eksperimen yang sebenarnya dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk
mengontrol dan atau memanipulasikan semua variabel yang relevan”.

Menurut Nazir (1999 : 74), metode eksperimen adalah observasi dibawah kondisi buatan
dan diatur oleh si peneliti. Menurut Azwar (2005 : 5), penelitian eksperimen adalah penelitian
yang dikendalikan dengan mengadakan manipulasi terhadap objek penelitian serta adanya
kontrol. Kelas-kelas observasi diberi perlakuan yang berbeda.Tujuannya untuk mengetahui ada
tidaknya perbedaan pengaruh akibat perlakuan yang berbeda tersebut.

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pretest Posttest control
group design di dalam desain ini penelitian dilakukan dua kali yaitu sebelum eksperimen dan
sesudah eksperimen pada kelas eksperimen dan kelas control. Dalam penelitian ini pertemuan
awal perkuliahan dilakukan Pretest (o1). Tujuan diberikan pretest adalah untuk mengetahui
pengetahuan awal mahasiswa pada materi yang akan diajarkan. Kemudian diberikan posttest
(o2) pada akhir perkuliahan geometri analitik untuk mengetahui hasil belajar mahasiswa pada
mata kuliah yang diajarkan.

Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini akan dilakukan pada mahasiswa semester II yang mengambil mata kuliah

Geometri Analitik Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari
Banjarmasin. Waktu penelitian dilaksanakan pada semester genap Tahun Akademik 2016/2017.

Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel
Menurut Suharsimi Arikunto (2002: 108), “Populasi adalah keseluruhan subjek

penelitian”. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Mahasiswa semester II berjumlah 4
kelas yang mengambil mata kuliah Geometri Analitik Tahun Akademik 2016/2017.

Suharsimi Arikunto (2002: 115) mengemukakan bahwa, “Sampel adalah sebagian atau
wakil populasi yang diteliti”. Sampel dalam penelitian ini diambil  2 kelas dari 4 kelas yang ada
di Jurusan Pendidikan Matematika, sampel penelitian ini menggunakan kelas eksperimen yaitu
kelas II.B yang dikenai perlakuan dengan model pembelajaran kolaboratif MURDER dan kelas
II.A sebagai kelas kontrol yang dikenai perlakuan dengan model pembelajaran konvensional.
Hasil penelitian terhadap sampel ini akan digunakan untuk melakukan generalisasi terhadap
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seluruh populasi yang ada.
Teknik Pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cluster

random sampling. Dalam cluster random sampling, dengan cara memandang populasi sebagai
kelompok-kelompok. Dalam hal ini kelas dipandang sebagai satuan kelompok kemudian tiap
kelas diberi nomor untuk diacak dengan undian. Undian tersebut dilaksanakan dua tahap dengan
dua kali pengambilan. Tahap pertama yaitu pengambilan 4 kelas yang diacak dan diambil 2
kelas sebagai sampel penelitian kemudian tahap kedua dari 2 kelas yang terpilih menjadi sampel
dilakukan pengundian untuk menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nomor kelas yang
keluar pertama sebagai kelompok eksperimen yang dikenai perlakuan dengan model
pembelajaran kolaboratif MURDER dan nomor kelas yang keluar berikutnya ditetapkan sebagai
kelompok Kontrol yang dikenai perlakuan dengan model pembelajaran konvensional.
Pengambilan sampel secara acak pada populasi dimaksudkan agar setiap kelas pada populasi
dapat terwakili.

Sampel dalam penelitian ini adalah kelas II.B berjumlah 26 orang mahasiswa sebagai
kelas eksperimen yang diberikan perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran
kolaboratif MURDER dan kelas II.A berjumlah 29 orang mahasiswa sebagai kelas kontrol yang
diberikan perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran konvensional dalam hal ini
menggunakan pembelajaran ekspositori.

Alur Pengolahan data
Data yang diperoleh dari hasil tes diolah melalui tahap-tahap sebagai berikut:
1. Melakukan uji normalitas untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi yang

berditribusi normal atau tidak.
2. Menguji homogenitas varians data untuk mengetahui apakah data homogen atau

tidak.
3. Menguji hipotesis penelitian untuk mengetahui apakah hipotesis penelitian ditolak

atau diterima.

Semua pengolahan data menggunakan bantuan software SPSS 17.0 dan Microsoft Office
Excel 2010.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Setelah dilakukan pengolahan data skor pretest dan postest dengan menggunakan bantuan

Microsoft Office Excel 2010 dan Program SPSS versi 17.0 diperoleh hasil sebagai berikut:
Tabel 1. Rerata Pretest dan Postest Kemampuan

Analisis Matematis Mahasiswa
Kelas/Kelompok Pretest Postest

Eksperimen 11,75 78,62
Kontrol 10,72 48,76

Dari tabel di atas terlihat bahwa rerata skor pretest kemampuan analisis matematis
mahasiswa kelas eksperimen tidak terlalu berbeda dengan skor prestest kemampuan analisis
matematis mahasiswa kelas kontrol yang memperoleh pembelajaran konvensional. Hal ini
menunjukkan bahwa kemampuan analisis matematis mahasiswa kedua kelas sampel sebelum
mendapat perlakuan homogen. Sedangkan rerata skor posttest kemampuan analisis matematis
mahasiswa kelas eksperimen menunjukkan hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelas
kontrol.

Untuk melihat peningkatan kemampuan analisis matematis yang telah dicapai oleh
mahasiswa dan kualifikasinya digunakan data gain ternormalisasi yang diformulasikan oleh
Hake (1999). Rerata gain ternormalisasi merupakan gambaran peningkatan kemampuan analisis
matematis mahasiswa.
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Tabel 2. Rerata Gain Kemampuan Analisis Matematis Mahasiswa
Kelas/Kelompok N Kualifikasi Gain

Eksperimen 26 0,78 Sedang
Kontrol 29 0,62 Sedang

Dari tabel di atas, terlihat bahwa kemampuan analisis matematis mahasiswa kelas
eksperimen yang memperoleh pembelajaran kolaboratif MURDER memiliki rerata gain yang
lebih tinggi dari pada rerata gain mahasiswa kelas kontrol yang memperoleh pembelajaran
konvensional dengan kualifikasi kedua data gain termasuk kategori sedang. Hal ini
menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan analisis matematis mahasiswa kelas eksperimen
lebih tinggi dari pada peningkatan kemampuan analisis matematis mahasiswa kelas kontrol.

Selanjutnya untuk mengetahui apakah perbedaan peningkatan kemampuan analisis
matematis mahasiswa antara kelas eksperimen dan kelas kontrol berbeda secara signifikan,
perlu dilakukan uji perbedaan dua rerata. Namun, sebelumnya terlebih dahulu dilakukan uji
normalitas dan uji homogenitas terhadap gain pada kedua kelompok data tersebut, yaitu data
dari kelas eksperimen dan kelas kontrol.

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi yang
berdistribusi normal atau tidak. Uji statistik yang akan digunakan adalah uji Kolmogrov-
Smirnovdengan mengambil taraf signifikan (α) sebesar 5% dengan hipotesis sebagai berikut:

H0 : Data gain kemampuan analisis matematis mahasiswa berasal dari populasi yang
berdistribusi normal

H1 : Data gain kemampuan analisis matematis mahasiswa berasal dari populasi yang
tidak berdistribusi normal

Kriteria pengujiannya adalah H0 diterima jika nilai signifikan (Sig)>0,05dan H0 ditolak
jika nilai signifikan (Sig) < 0,05. Berdasarkan hasil perhitungan untuk pengujian normalitas data
gain kemampuan analisis matematis mahasiswa yang memperoleh pembelajaran kolaboratif
MURDER dengan uji Kolmogorov-Smirnov menggunakan program SPSS 17.0 didapat nilai
signifikansi 0,74. Nilai signifikansi 0,74>0,05, maka H0 diterima. Sedangkan berdasarkan
perhitungan untuk pengujian normalitas data gain kemampuan analisis matematis mahasiswa
yang memperoleh pembelajaran konvensional dengan uji Kolmogorov-Smirnov menggunakan
program SPSS 17.0 didapat nilai signifikansi 0,37. Nilai signifikansi 0,37>0,05, maka H0

diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua data gain kemampuan analisis matematis
mahasiswa berasal dari populasi yang berdistribusi normal.

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah varians kedua data homogen atau
tidak. Uji statistik yang akan digunakan adalah uji Levene dengan mengambil taraf signifikan
(α) sebesar 5% dengan hipotesis sebagai berikut:

H0 : Kedua data gain memiliki varians yang homogen
H1 : Kedua data gain memiliki varians yang tidak homogen

Kriteria pengujiannya adalah: H0 diterima jika nilai signifikan (Sig)>0,05 dan H0 ditolak
jika nilai signifikan (Sig) < 0,05. Berdasarkan hasil perhitungan untuk pengujian homogenitas
data gain kemampuan analisis matematis mahasiswa kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan
uji Levene menggunakan program SPSS 17.0 didapat nilai signifikansi 0,68. Nilai signifikansi
0,68>0,05, maka H0 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok data gain
kelas eksperimen dan kontrol memiliki varians yang homogen.

Setelah dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas terhadap data gain pada kedua
kelompok, menunjukkan hasil bahwa data kelompok gain kelas eksperimen dan kelas kontrol
mempunyai varians yang homogen dan keduanya berasal dari populasi yang berdistribusi
normal. Selanjutnya untuk mengetahui signifikansi perbedaan rerata peningkatan kedua
kelompok data dilakukan uji perbedaan dua rerata dengan mengambil taraf signifikan (α)
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sebesar 5%. Dengan hipotesis sebagai berikut:
H0 : Peningkatan kemampuan analisis matematis mahasiswa yang memperoleh

pembelajaran kolaboratif MURDER lebih rendah atau sama dengan peningkatan
kemampuan analisis matematis mahasiswa yang memperoleh pembelajaran
konvensional.

H1 : Peningkatan kemampuan analisis matematis mahasiswa yang memperoleh
pembelajaran kolaboratif MURDER lebih tinggi daripada peningkatan kemampuan
analisis matematis mahasiswa yang memperoleh pembelajaran konvensional.

Kriteria pengujiannya adalah: H0 diterima jika nilai signifikan (Sig) > 0,05 dan H0 ditolak
jika nilai signifikan (Sig) < 0,05. Berdasarkan hasil perhitungan uji perbedaan dua rerata gain
yang dilakukan dengan bantuan Program SPSS versi 17.0, diperoleh hasil  sebagai berikut:

Tabel 3. Uji Perbedaan Rerata Gain Kemampuan
Analisis Matematis Mahasiswa

t Df Sig.

Equal variances assumed 7,19 53 0.00

Dari tabel di atas, diperoleh p-value (Sig) perbedaan rerata peningkatan kemampuan
analisis matematis mahasiswa kelas eksperimen dan mahasiswa kelas kontrol adalah 0,00< 0,05,
maka hipotesis H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peningkatan kemampuan analisis
matematis mahasiswa yang memperoleh pembelajaran kolaboratif MURDER lebih tinggi
daripada peningkatan kemampuan analisis matematis mahasiswa yang memperoleh
pembelajaran konvensional pada taraf signifikansi 5%.

Hasil dari penyebaran angket respon kepada mahasiswa kelompok eksperimen yang
memperoleh pembelajaran kolaboratif MURDER diperoleh temuan bahwa sebagian besar
mahasiswa memberikan respon positif terhadap pembelajaran kolaboratif MURDER.

KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan dalam penelitian ini

bahwa:
1. Peningkatkan kemampuan analisis matematis mahasiswa yang memperoleh

pembelajaran kolaboratif MURDER lebih tinggi daripada peningkatan kemampuan
analisis matematis mahasiswa yang memperoleh pembelajaran konvensional.

2. Sebagian besar mahasiswa memberikan respon positif terhadap penerapan pembelajaran
kolaboratif MURDER.
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Abstrak

Dalam artikel ini dibahas tentang definisi grafik fungsi real dipandang secara
analitis sehingga dapat dikonstruksi suatu struktur topolgi dan aljabar pada
himpunan grafik fungsi real tersebut. Tujuan dari teori ini adalah membuktikan
bahwa sebarang grafik fungsi real yang berdomain pada R homeomorfik sekaligus
isomorfik dengan R itu sendiri.

Kata kunci: topologi, grafik fungsi real kontinu.

PENDAHULUAN

Sistem bilangan real berperan sangat penting dalam matematika modern, baik itu
matematika murni ataupun terapan. Sistem bilangan real mempunyai struktur yang
sangat lengkap. Hal ini memudahkan para ilmuwan untuk menganalisis berbagai objek
yang berpola seperti sistem bilangan real. Secara geometris, sistem bilangan real
digambarkan seperti garis lurus horizontal. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak semua
objek dalam kehidupan selalu berpola lurus seperti sistem bilangan real. Contoh
sederhana adalah grafik lingkaran tanpa titik kutub atas atau yang disebut dengan
proyeksi stereografis yang sering digunakan para ilmuwan untuk menganalisis struktur
geografis permukaan bumi atau yang berbagai objek kehidupan lain yang berpola
seperti lingkaran.

.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

TOPOLOGI R f

Definisi 1.1 Diberikan fungsi :f R R. Didefinisikan grafik f sebagai himpunan

)(RG f R f  xxfx :))(,{( R}

Definisi 1.2 Diberikan himpunan U R. Didefinisikan himpunan

}:))(,{()( UxxfxUG f 

Jelas bahwa )()( RGUG ff  untuk setiap U R.

Selanjutnya didefinsikan sebuah koleksi himpunan dengan ketentuan sebagai berikut

Definisi 1.3 Didefinisikan himpunan UUG ff :)({ terbuka} .
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Himpunan f adalah topologi pada R f . Untuk membuktikan hal tersebut kita memerlukan

beberapa tahapan.
Pertama kita buktikan lemma berikut

Lemma 1.4 Jika f adalah fungsi bijektif maka AAffAff   ))(())(( 11

Bukti : Diambil sebarang Ax . Diperoleh )()( Afxf  . Jadi ))(())(( 11 Affxxff   .

Dengan kata lain ))((1 AffA  . Selanjutnya diambil sebarang ))((1 Affw  . Diperoleh

)()( Afwf  . Dengan kata lain ))(())(( 11 Affwffw   . Jadi AAff  ))((1 .

Menggunakan fakta tersebut, dengan sendirinya berlaku AAffAff   ))(())(( 11 .

Lemma 1.5 Jika f fungsi bijektif maka )()()( BfAfBAf  .
Bukti: Untuk )()()( BfAfBAf  sudah jelas. Tinggal dibuktikan

)()()( BAfBfAf  . Diambil sebarang )()()( BfAfxf  . Diperoleh

BABffAffBfAffxffx   ))(())(())()(())(( 1111 . Akibatnya

)()( BAfxf  .

Sekarang kita siap untuk membuktikan bahwa f adalah topologi pada R f .

Teorema 1.6 Diberikan fungsi :f R R. Himpunan f adalah topologi pada R f .

Bukti: Karena  dan R terbuka maka  )(fG , )(RG f = R f dan fff RGG  )(),( .

Diambil sebarang fff VGUG )(),( . Diperhatikan hal berikut:

}:))(,{(}:))(,{()()( VyyfyUxxfxVGUG ff 
}:))(,{( VUxxfx 

)( VUG f  .

Karena VU , terbuka, maka VU  terbuka. Akibatnya ff VUG  )( . Diambil

sebarang f  . Dengan cara yang sama, dapat dibuktikan bahwa

f
U

ff
U

UGUG 




)()( .

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa f adalah topologi pada R f .

Tujuan dikonstruksinya topologi pada R f adalah untuk mempermudah kita untuk menganalisis

R f serta lebih jauh, jika f adalah fungsi kontinu, R f homeomorfik dengan R itu sendiri.

Hal tersebut disajikan dalam bentuk teorema berikut.

Teorema 1.7 Diberikan fungsi :f R R. Jika f kontinu maka Rf homeomorfik dengan R.
Bukti:
Dibentuk transformasi-f )(: RGRT ff  dengan rumus ))(,()( xfxxT f  . Akan dibuktikan

fT bijektif. Diambil sebarang }:)(,{()())(,( RyyfyRGxfx f  . Diperoleh

)())(,( xTxfx f . Akibatnya ))(,( xfx termuat dalam daerah hasil Tf. Jadi Tf surjektif.

Diambil sebarang )())(,()),(,( RGyfyxfx f sehingga ))(,())(,( yfyxfx  . Ada dua
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kemungkinan yang berlaku, yx  atau )()( yfxf  . Jika yx  maka bukti selesai. Jika

)()( yfxf  maka berdasarkan sifat fungsi, haruslah yx  . Akibatnya fT bijektif.

Akan dibuktikan fT kontinu. Diambil sebarang ff UG )( . Diperhatikan hal berikut

}:))(,{()( UxxfxUG f 

}:)({ UxxT f 

)(UT f .

Akibatnya UUTTUGT fff   ))(())( 11 terbuka. Jadi fT kontinu. Akan dibuktikan 1
fT

kontinu. Diambil sebarang himpunan terbuka U . Diperoleh

  ffff UGUTUT 
 )()()(

11 .

Jadi 1
fT kontinu. Dengan kata lain fT homeomorfisme. Jadi Rf homeomorfik dengan R.

Perlu diperhatikan disini. Dalam pembuktikan di atas tidak terlihat syarat kontinuitas f
dimanfaatkan, namun pada faktanya, grafik fungsi real yang tidak kontinu pasti tidak terhubung
atau dipisahkan oleh titik diskontinunya. Dengan kata lain, jika grafik fungsi tersebut dipandang
sebagai ruang topologi, maka ruang topologi tersebut bersifat tak terhubung (disconnected).
Ruang topologi yang tak terhubung tidak homeomorfik dengan sistem bilangan real R yang
terhubung.

STRUKTUR ALJABARR f

Setelah kita membahas tentang struktur topologi pada R f , sekarang kita mencoba membangun

struktur aljabar pada R f yang sedemikian hingga mirip dengan struktur aljabar pada sistem

bilangan real. Kita ingin menginduksi struktur aljabar pada R yang dibawa oleh transformasi-f
yang sudah kita bahas pada bab sebelumnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, terlenih dahulu
dibahas teorema berikut

Teorema 2.1 Diberikan V suatu ruang vektor atas R dan W himpunan sebarang. Jika terdapat
pemetaan bijektif VWT : maka dapat dibentuk struktur ruang vektor pada W atas R
sehingga W isomorfik V .

Bukti: Dibentuk operasi penjumlahan dengan rumus ))()(( 21
1

21 wTwTTww   untuk

setiap Www 21 , dan perkalian skalar dengan rumus ))(()( 1 wTTw   untuk setiap

Ww dan  skalar. Akan dibuktikan kedua operasi di atas memenuhi 10 aksioma ruang
vektor sebagai berikut:
Aksioma 1: (Operasi  Tertutup). Diambil sebarang Wqp , . Diperoleh VqTpT )(),( .

Karena V ruang vektor maka VqTpT  )()( . Akibatnya WqpqTpTT  ))()((1 .

Aksioma 2: (Perkalian Skalar Tertutup) Diambil sebarang Ww dan  skalar. Diperoleh

VwT )( . Akibatnya WwTT  ))((1  .
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Aksioma 3: (Asosiatip Penjumlahan). Diambil sebarang Wrqp ,, . Diperoleh

))()(()( 1 rTqpTTrqp  

))()))()(((( 11 rTqTpTTTT  

))()()((1 rTqTpTT  

))))()((()(( 11 rTqTTTpTT  

))()((1 rqTpTT  

)( rqp 
Aksioma 4: (Komutatif Penjumlahan) Diambil sebarang Wqp , . Diperoleh

))()((1 qTpTTqp  

))()((1 pTqTT  

pq

Aksioma 5: (Eksistensi Identitas Penjumlahan) Dipilih )0(0̂ 1 T sehingga untuk setiap

Ww berlaku: 0̂))(())(0(0̂ 11   wwwTTwTTw .

Aksioma 6: (Eksistensi Invers) Untuk setiap Ww dipilih ww )1( sehingga

0̂)0())()(())(()(()( 111   TwTwTTwTwTTwwww .
Selanjutnya diperhatikan hal berikut:

Karena ))()((1 qTpTTqp   maka )()()( qTpTqpT  .

Karena ))(()( 1 pTTp   maka )())(( pTpT   .
Menggunakan dua fakta di atas, akan dibuktikan aksioma aksioma sisanya:
Aksioma 7: (Distributif Penjumlahan) Diambil sebarang Wqp , dan  skalar. Diperoleh

)))))()((((())(( 11 qTpTTTTqp   
)))()(((1 qTpTaT  

))()(((1 qTpTT   

= )))(())(((1 qTpTT  

))(())(( qp  

Aksioma 8: (Distributif Penjumlahan Skalar) Diambil sebarang  , skalar dan Ww .

Diperoleh ))()(()( 1 wTTw   

))()((1 wTwTT   

)))(())(((1 wTwTT   

ww )()(   .

Aksioma 9: (Asosiatif Perkalian Skalar) Diambil sebarang  , skalar dan Ww . Diperoleh

))(()( 1 wTTw  
)))((((1 wTT 

= )))((( w
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Aksioma 10: (Eksistensi Elemen Unit Vektor) wwTTwTTw   ))(())(1()1( 11 terbukti.

Akibat 2.2 Jika :f R R fungsi real, maka R f ruang vektor atas R dengan operasinya

))(,(())()(())(,())(,( 11 yxfyxyTxTTyfyxfxyx fffff  

))(,())()(())(,)(( 1 xfxxTTxfxx fff    .

Akibat 2.3 Jika :f R R fungsi real, maka R f isomorfik R (dengan transformasi-f sebagai

isomorfismenya).
Kita sudah sampai pada hasil yang sangat cantik, dimana kita berhasil membuktikan bahwa
sebarang grafik fungsi real, isomorfik dengan sistem bilangan real itu sendiri. Lebih jauh jika
fungsi tersebut kontinu, maka grafiknya homeomofik dengan sistem bilangan real itu sendiri.
Selanjutnya kita mencoba membentuk struktur lapangan pada R f .

Untuk mempermudah penulisan. Dibentuk simbol ))(,( xfxx f  untuk setiap x R.

Selanjutnya akan dibentuk operasi perkalian antar elemen dari R f dengan rumus

))(,())(,)).((,( xyfxyyfyxfxyx ff 

Akan dibuktikan R f dengan operasi perkaliannya adalah sebuah lapangan.

Teorema 2.4 Jika :f R R fungsi real, maka R f dengan operasi perkaliannya adalah sebuah

lapangan.
Bukti:
Tinggal dibuktikan R f memenuhi aksioma-aksioma perkalian sebagai berikut:

Aksioma M1: (Komutatif) Diambil sebarang )(, RGyx fff  . Diperoleh

ffff xyxfxyfyyxfyxxyfxyyfyxfxyx  ))(,)).((,())(,(())(,())(,)).((,(

Aksioma M2: (Assosiatif) Diambil sebarang )(,, RGzyx ffff  . Diperoleh

)())((),(()))((,)(()( ffffff zyxyzxfyzxzxyfzxyzyx 

Aksioma M3: (Eksistensi Elemen Unit) Ada f1 sehingga

fffff xxxfxxfxx 1))(,()).1(,.1(1  .

Aksioma M4: (Eksistensi Invers) Untuk setiap )(RGx ff  dengan ffx 0 . Inversnya

adalah
f

f x
x 








11 .

Aksioma 5: (Distributif) Diambil sebarang )(,, RGzyx ffff  . Diperoleh

))(,))((,()( zyfzyxfxzyx fff 
)))((),(( zyxfzyx 

))(,( xzxyfxzxy 
))(,())(,( xzfxzxyfxy 

ffff zxyx 
Untuk mempermudah penulisan. Berikut dibentuk simbol baru yang melengkapi struktur aljabar
pada R f .
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Definisi 2.5 Untuk setiap ff yx , R f didefinisikan

1 ff
f

f yx
y

x

Sebagai konsekuensi langsung dari definisi di atas diperoleh
ff

f

xx








11
.

Berikut adalah relasi antar operasi perkalian pada R f sebagai lapangan dengan operasi

perkalian pada R f sebagai ruang vektor.

Sifat 2.6 Untuk setiap ff yx , R f berlaku

ffffff xyxyyxyx  )()( .

Berikut adalah contoh sederhana penerapan teori di atas.
Contoh: Fungsi 12)(  xxf merupakan fungsi real bijektif. Himpunan R f nya adalah

R f =  xxx :)12,{( R}

Operasi penjumlahannya dan perkalian skalarnya dapat dibentuk sebagai berikut
)122,()1)(2,()12,()12,(  yxyxyxyxyyxxyx ff

)12,()12,)((  xxxxx f 

Operasi perkaliannya adalah
)12,(  xyxyyx ff

Dari operasi di atas, elemen identitasnya dapat dicari sebagai berikut
)12,()122,(0  xxxyxyxx fff

Diperoleh 0y , sehingga )1,0(0 f adalah identitasnya.

Sementara elemen unit nya adalah
)12,()12,(1  xxxyxyx ff

Diperoleh 1y , sehingga )3,1(1 f adalah elemen unitnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, disimpulkan bahwa setiap grafik fungsi real kontinu
dengan domain R merupakan ruang topologis yang homeomorfik dan merupakan lapangan
isomorfik dengan R itu sendiri. Penelitian ini diharapkan agar bisa dikembangkan oleh para
peneliti lebih jauh untuk mengkonstruksi teori ruang vektor atas lapangan Rf .
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EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN BERBASIS TIK DENGAN
ASSESSMENT FOR LEARNING (AFL) MELALUI PENILAIAN
TEMAN SEJAWAT DI KELAS VIII SMP NEGERI SE-KOTA

BANJARMASIN

Asy’ari 1), Gunawan2)

STKIP PGRI Banjarmasin, STKIP PGRI Banjarmasin
asyari153@stkipbjm.ac.id, gunawan@stkipbjm.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pembelajaran
berbasis TIK dengan assessment  for learning melalui penilaian teman sejawat
terhadap hasil belajar siswa. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental semu
dengan desain faktorial 3 3. Populasinya adalah siswa kelas VIII SMPN se-Kota
Banjarmasin tahun pelajaran 2016/2017. Sampel dalam penelitian ini berjumlah  262
orang. Uji prasyarat meliputi uji normalitas dengan menggunakan metode uji
Lilliefors dan uji homogenitas menggunakan metode Bartlett. Teknik analisis data
yang digunakan adalah uji  ANOVA dua jalan dengan sel tak sama. Berdasarkan uji
hipotesis, diperoleh kesimpulan bahwa hasil belajar siswa yang diberi perlakuan
model pembelajaran berbasis TIK dengan assessment  for learning melalui penilaian
teman sejawat lebih baik dari hasil belajar siswa yang diberi model pembelajaran
berbasis TIK dan model pembelajaran konvensional. Selain itu, hasil belajar siswa
yang diberi perlakuan model pembelajaran berbasis TIK lebih baik dari hasil belajar
siswa yang diberi model pembelajaran konvensional.

Kata kunci: Pembelajaran Berbasis TIK, Assessment for Learning

PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam menghadapi era globalisasi
serta kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Untuk menghadapi hal tersebut
pemerintah Indonesia melakukan penyempurnaan kurikulum yang dinamakan kurikulum 2013.
Kurikulum ini bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan
hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif
serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban
dunia.

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang tercantum dalam kurikulum dan
diberikan pada setiap jenjang pendidikan. Salah satu jenjang pendidikan yang mempelajari
matematika adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat. Berdasarkan peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan nomor 68 tahun  2013 bahwa beberapa kompetensi dasar yang
harus dimiliki siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat pada mata pelajaran
matematika adalah: (1) Menunjukkan sikap logis, kritis, analitik, konsisten dan teliti,
bertanggung jawab, responsif, dan tidak mudah menyerah dalam memecahkan masalah; (2)
Memiliki rasa ingin tahu, percaya diri, dan ketertarikan pada matematika serta memiliki rasa
percaya pada daya dan kegunaan matematika, yang terbentuk melalui pengalaman belajar; (3)
Memiliki sikap terbuka, santun, objektif, menghargai pendapat dan karya teman dalam interaksi
kelompok  maupun  aktivitas sehari-hari. Diharapkan dengan tujuan tersebut siswa dapat
memahami materi matematika, sehingga kompetensi yang diharapkan dapat tercapai secara
maksimal.



Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Matematika Prodi Pendidikan Matematika STKIP PGRI Banjarmasin, 28 Oktober 2017
dengan Tema : Pembelajaran Matematika dalam Perspektif Kearifan Lokal

59

Sistem pembelajaran konvensional di sekolah saat ini diyakini kurang efektif, konsep-
konsep kemampuan otak, kecerdasan, dan kreativitas telah berkembang dengan pesat seiring
dengan kemajuan dalam bidang teknologi dan komunikasi. Perkembangan tersebut memberikan
pengaruh terhadap penguatan yang ingin mengoreksi kelemahan dan kekurangan yang ada pada
sistem pembelajaran konvensional. Dalam sistem konvensional, proses transfer of knowledge
dilakukan dengan menggunakan papan tulis sebagai sarana utama, ruangan dikelola dengan
format yang statis dan guru menjadi satu-satunya informan yang expect dalam bidangnya
(teacher centered). Di era globalisasi saat ini TIK (Teknologi Informasi dan komunikasi)
menjadi kebutuhan yang mendasar dalam menentukan kualitas dan efektivitas proses
pembelajaran. Dryden dan Vos (2003) menyimpulkan dari hasil penelitian mereka bahwa dalam
sistem pendidikan yang terbukti berhasil, citra diri ternyata lebih penting dari materi pelajaran.
Dengan demikian, konsep pendidikan masa depan ialah diarahkan kepada bagaimana
membangkitkan gairah siswa untuk belajar secara menyenangkan (how student learn). Salah
satu pendekatan dan metode yang dapat digunakan untuk meningkatkan aspek  tersebut ialah
dengan pemanfaatan information and comunication technology (ICT) dalam proses
pembelajaran. Mean dalam (Suryadi, 2007) menerangkan bahwa kebutuhan masyarakat
persekolahan untuk memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran merupakan bagian dari
reformasi pembelajaran. Selain membantu menciptakan kondusi belajar yang kondusif bagi
siswa, peran penting dari teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran
adalah menyediakan seperangkat media dan alat (tool) untuk mempermudah dan mempercepat
pekerjaan siswa, serta tentu saja memberi keterampilan penggunaan teknologi tinggi (advance
skill) (Suryadi, 2007: 92). Selain itu, antara siswa dan sumber-sumber belajar dapat terjadi
kapan saja dan di mana saja tidak terbatas oleh ruang dan waktu (space and time), serta proses
penyampaian dan penyajian materi pembelajaran maupun gagasan dapat menjadi lebih menarik
dan menyenangkan. Dengan demikian, kehadiran dan kemajuan ICT di era komunikasi global
saat ini telah memberikan peluang dan perluasan interaksi antara guru dan siswa, interaksi tidak
hanya terbatas di ruang kelas saja. Sehingga di rumah siswa dapat mengualangi materi dengan
baik. Untuk itu, guru dapat memanfaatkan berbagai jenis media secara bersamaan dalam bentuk
multimedia pembelajaran. Penggunaan multimedia interaktif yang memuat komponen audio-
visual untuk penyampaian materi pembelajaran dapat menarik perhatian siswa untuk belajar,
dan juga dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan eksperimen semu dan
ekplorasi sehingga memberikan pengalaman belajar daripada hanya sekedar mendengar uraian
guru. Selanjutnya, kehadiran media dalam proses pembelajaran memiliki makna yang sangat
urgen, ketidakjelasan materi yang disampaikan dapat dibantu dengan menghadirkan media
sebagai perantara. Kerumitan materi yang akan disampaikan kepada anak dapat disederhanakan
dengan media. Selain itu, media dapat mewakili apa yang kurang mampu diucapkan seorang
guru melalui kata-kata atau kalimat tertentu. Bahkan materi yang abstrak dapat dikonkretkan
melalui media.

Pada kesempatan yang lain, proses penilaian juga layak menjadi sorotan ketika terjadi
ketimpangan dalam dunia pendidikan. Apabila dicermati sebenarnya praktik penilaian yang
dilakukan secara tepat akan menghasilkan hasil belajar yang meningkat, yakni penilaian yang
melibatkan siswa. Seperti yang diungkapkan oleh Nick (2010) bahwa  ”in the context of student
assessment, innovation aims to produce students who are deep rather than surface learners,
highly motivated, equipped with a range of transferable skills, active and reactive participants
in the learning process”. Dalam konteks penilaian siswa, inovasi bertujuan untuk menghasilkan
siswa yang lebih baik daripada pembelajaran biasa, sangat termotivasi, dilengkapi dengan
berbagai keterampilan, aktif dan reaktif siswa dalam proses pembelajaran. Di lain pihak seperti
yang diungkapkan Crooks pada tahun 1995 dalam (Lu dan Law, 2011) “Assessment has an
important influence on the strategis, motivation, and learning outcomes of students”. Penilaian
memiliki pengaruh penting pada satu strategi, motivasi, dan hasil belajar siswa. Dalam
kenyataanya asesmen atau lebih dikenal penilaian dimaknai dalam hal yang kecil, yakni
memberikan soal ujian untuk dikerjakan dan kemudian diberi nilai atau hasil atas ujian tersebut.
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Seperti diungkapkan oleh CERI (Centre for Educational Research and Innovation) (2008: 1)
“Assessment is vital to the education process. In schools, the most visible assessments are
summative.” Penilaian sangat penting untuk proses pendidikan. Di sekolah, penilaian yang
paling terlihat sumatif. Penyempitan makna penilaian tesebut menjadi problematika tersendiri
dalam dunia pendidikan. Oleh sebab itu, diperlukan paradigma baru dalam penilaian supaya
penilaian merupakan suatu kegiatan yang termasuk dalam proses pembelajaran sedemikian
sehingga kegiatan penilaian dapat membantu dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.

Pentingnya penilaian yang berbasis pada pembelajaran menjadikan adanya Assessment
for Learning (AfL). “Assessment for Learning is the process of seeking and interpreting
evidence for use by learners and their teachers to decide where the learners are in their
learning, where they need to go next, and how best to get them there” (Assessment Reform
Group dalam Knight, 2008:3). Menurut Musial, Nieminen, Thomas, Burke (2009: 7) “One key
purpose for assessment is to provide feedback to learner”. Salah satu tujuan utama penilaian
ialah untuk memberikan umpan balik kepada siswa. Penegasan lebih lanjut terdapat dalam
lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tanggal 11 Juni 2007
tentang  Standar Penilaian Pendidikan pada poin E penilaian oleh pendidik, butir keenam
menjelaskan mengenai kegiatan mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan siswa disertai
balikan/komentar yang mendidik serta pada butir ketujuh yang intinya memanfaatkan hasil
penilaian untuk perbaikan pembelajaran.

Seperti pada penjelasan sebelumnya, dengan memperhatikan keunggulan dan
beberapa kelemahan model pembelajaran konvensional maupun pembelajaran berbasis TIK,
pentingnya kegiatan penilaian untuk pembelajaran serta pentingnya peran aktif siswa dalam
proses pembelajaran menjadikan perlunya inovasi suatu model pembelajaran. Inovasi model
pembelajaran bisa diwujudkan dalam bentuk pengembangan model pembelajaran dengan cara
model pembelajaran sudah ada untuk kemudian dikembangkan ataupun dikombinasikan dengan
hal lain yang bisa menutupi kelemahan model pembelajaran tersebut. Dalam hal ini, beberapa
kelemahan dalam model pembelajaran berbasis TIK bisa dikombinasikan dengan keunggulan
dari AfL dan penilaian teman sejawat.

Selain model pembelajaran, salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi belajar
yang lain adalah kemampuan spasial siswa. Faktor tersebut menjadi penting dalam kaitannya
dengan proses pembelajaran. Kemampuan spasial siswa juga merupakan salah satu faktor yang
kemungkinan dapat mempengaruhi kegiatan pembelajaran, terutama dalam pembelajaran
matematika. Diezman dan Watters  (2000:  302) dalam jurnalnya menuliskan bahwa “Indeed,
spatial intelligence has long been implicated in mathematics and science achievement at school
” (Memang, kecerdasan spasial telah lama terlibat dalam prestasi matematika dan sains di
sekolah). Tiap siswa memiliki tingkat kemampuan spasial yang berbeda, sehingga dalam
pembelajaran guru harus memperhatikan tingkat kemampuan spasial yang dimiliki siswa agar
siswa dapat dengan mudah memahami materi pembelajaran sehingga diharapkan prestasi belajar
siswa  dapat tercapai dengan baik. Kaitan antara model pembelajaran berbasis TIK dengan
kemampuan spasial adalah dengan adanya kemampuan spasial yang dimiliki siswa, akan dapat
membantu siswa dalam memahami materi pelajaran matematika karena siswa akan dapat lebih
mudah memvisualisasikan, memahami letak dan perubahan gambar untuk menemukan suau
konsep dari materi yang dipelajari.

Melalui permasalahan yang muncul, maka dalam penelitian ini yang menjadi pokok
permasalahan, yaitu berkaitan dengan inovasi model pembelajaran, paradigma tentang penilaian
dan pemilihan model pembelajaran. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melaksanakan
penelitian pengembangan, yaitu pengembangan model pembelajaran berbasis TIK dengan
Assessment for Learning (AfL) melalui penilaian teman sejawat pada pembelajaran matematika
ditinjau dari kemampuan spasial siswa kelas VIII SMP Negeri di Kota Banjarmasin Tahun
Ajaran 2016/2017. Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
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efektivitas model pembelajaran berbasis TIK  dengan Assessment for Learning (AfL)
melalui penilaian teman sejawat.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2016/2017 dengan
jenis penelitian quasi-experimental research atau eksperimental semu. Adapun desain faktorial
pada penelitian ini disajikan dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1 Rancangan Penelitian

Pembelajaran (a)
Kemampuan Spasial Siswa (b)

Tinggi (b1) Sedang (b2) Rendah (b3)

Berbasis TIK dengan AfL (a1) a1b1 a1b2 a1b3

Berbasis TIK (a2) a2b1 a2b2 a2b3

Konvensional (a3) a3b1 a3b2 a3b3

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri se-Kota
Banjarmasin. Sampel diambil dari populasi dengan teknik stratified cluster random sampling.
SMP Negeri se-Kota Banjarmasin dikelompokkan ke dalam tiga kelompok (berdasarkan rerata
nilai hasil UN siswa di sekolah), yaitu kelompok atas, sedang, dan bawah. Dari masing-masing
kelompok kemudian dipilih satu sekolah secara acak. Sampel yang terpilih adalah SMPN 14
Banjarmasin (mewakili kelompok atas), SMPN 24 Banjarmasin (mewakili kelompok sedang)
dan SMPN 17 Banjarmasin (mewakili kelompok bawah). Dari masing-masing sekolah dipilih
lagi tiga kelas secara acak dan akan diberikan perlakuan yang berbeda, yaitu pembelajaran
berbasis TIK dengan AfL melalui penilaian teman sejawat, pembelajaran berbasis TIK, dan
pembelajaran konvensional.

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel bebas dan satu variabel terikat yaitu model
pembelajaran dan kemampuan spasial siswa sebagai variabel bebas dan hasil belajar
matematika sebagai variabel terikat. Untuk mengumpulkan data digunakan metode tes hasil
belajar, tes kemampuan spasial, dan metode dokumentasi. Metode tes digunakan untuk
mengumpulkan data mengenai hasil belajar matematika dan kemampuan spasial siswa,
sedangkan metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data kemampuan awal siswa,
berupa nilai matematika ulangan akhir semester gasal siswa kelas VIII SMP pada tahun
pelajaran 2016/2017 yang akan digunakan untuk uji keseimbangan.

Sebelum eksperimen, dilakukan uji keseimbangan pada masing-masing populasi untuk
mengetahui apakah populasi eksperimen 1, eksperimen 2 dan kontrol dalam keadaan seimbang
atau tidak sebelum perlakuan dikenakan kepada populasi tersebut. Uji keseimbangan
menggunakan analisis variansi satu jalan dengan sel tak sama. Adapun teknik analisis data yang
digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah analisis variansi dua jalan
dengan sel tak sama. Sebelum uji keseimbangan dan uji hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji
prasyarat yaitu uji normalitas dan uji homogenitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil uji keseimbangan terhadap data kemampuan awal siswa diperoleh bahwa ketiga
populasi mempunyai kemampuan awal yang sama. Setelah eksperimen, dilakukan pengujian
hipotesis dengan menggunakan analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama yang dirangkum
dalam Tabel 2 berikut ini.
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Tabel 2  Rangkuman Analisis Variansi Dua Jalan dengan Sel Tak Sama
Sumber JK dk RK Fobs Keputusan
Model pembelajaran
(A)

4650,1307 2 2325,065 15,187 H0A ditolak

Kemampuan Spasial
Siswa (B)

7022,2008 2 3511,100 22,934 H0B ditolak

Interaksi (AB) 75,2224 4 18,806 0.1228
H0AB

diterima
Galat (G) 38733,370 253 153,096 - - -
Total 50480,925 261 - - - -

Berdasarkan Tabel 2, dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) model pembelajaran
berbasis TIK  dengan Assessment for Learning (AfL) melalui penilaian teman sejawat,
pembelajaran berbasis TIK, dan konvensional memberikan efek yang berbeda terhadap hasil
belajar matematika siswa, (2) kemampuan spasial tinggi, sedang, dan rendah memberikan
efek yang berbeda terhadap hasil belajar matematika siswa, (3) tidak ada interaksi antara model
pembelajaran dan kemampuan spasial siswa terhadap hasil belajar matematika siswa. Berikut
ini disajikan rangkuman rerata sel dan rerata marginal dalam Tabel 3.

Tabel 3 Rangkuman Rerata Sel dan Jumlah Rataan
Kemampuan Spasial Siswa (b) Rerata

MarginalPembelajaran (a) Tinggi (b1) Sedang (b2) Rendah (b3)
Berbasis TIK dengan AfL (a1) 81,61 74,00 69,04 75
Berbasis TIK (a2) 76,07 70,32 62,90 69,56
Konvensional (a3) 70,34 65,31 57,96 64,72
Rerata Marginal 75,94 69,78 63,21

Dari hasil perhitungan anava diperoleh ditolak. Oleh karena itu, perlu dilakukan uji
komparasi rerata antar baris. Rangkuman hasil uji komparasi rerata antar baris  disajikan pada
Tabel 4 berikut ini.

H0 Fobs Ftabel Keputusan Uji

µ1. = µ2. 8,3986 6,062 H0 ditolak

µ1. = µ3. 29,666 6,062 H0 ditolak

µ2. = µ3. 6,8082 6,062 H0 ditolak

Berdasarkan  Tabel 4 dan rerata marginal pada Tabel 3, dapat disimpulkan bahwa hasil
belajar siswa yang diberi perlakuan model pembelajaran berbasis TIK dengan assessment  for
learning melalui penilaian teman sejawat lebih baik dari hasil belajar siswa yang diberi model
pembelajaran berbasis TIK dan model pembelajaran konvensional. Selain itu, hasil belajar siswa
yang diberi perlakuan model pembelajaran berbasis TIK lebih baik dari hasil belajar siswa yang
diberi model pembelajaran konvensional.

Tabel 4. Rangkuman Hasil Uji Komparasi Rerata Antar Baris
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Berdasarkan hasil perhitngan analisis variansi dua jalan sel tak sama pada efek interaksi
AB (model pembelajaran dan tingkat kemampuan spasial siswa) diperoleh FAB = 0,122 dan

, ini berarti Sehingga H0AB diterima, artinya tidak terdapat
interaksi antara model pembelajaran dan kemampuan spasial terhadap hasil belajar siswa pada
materi bangun ruang. Dengan demikian, maka pada tingkat kemampuan spasial tinggi, sedang
maupun rendah, hasil belajar siswa yang diberi model pembelajaran berbasis TIK dengan
assessment  for learning melalui penilaian teman sejawat lebih baik dari siswa yang diberi
model pembelajaran berbasis TIK dan model pembelajaran konvensional, dan hasil belajar
siswa yang diberi model pembelajaran berbasis TIK lebih baik dari siswa yang diberi model
pembelajaran konvensional.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis data dari penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan sebagai
berikut. (1) Hasil belajar siswa yang diberi perlakuan model pembelajaran berbasis TIK dengan
assessment  for learning melalui penilaian teman sejawat lebih baik dari hasil belajar siswa yang
diberi perlakuan model pembelajaran berbasis TIK dan model pembelajaran konvensional, dan
hasil belajar siswa yang diberi perlakuan model pembelajaran berbasis TIK lebih baik dari hasil
belajar siswa yang diberi perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran konvensional.
(2) Pada kategori kemampuan spasial tinggi, sedang maupun rendah, antara model pembelajaran
berbasis TIK dengan assessment  for learning melalui penilaian teman sejawat memberikan
hasil belajar lebih baik daripada model pembelajaran berbasis TIK dan model pembelajaran
konvensional. Pada kategori kemampuan spasial tinggi, sedang maupun rendah, model
pembelajaran berbasis TIK memberikan hasil belajar lebih baik daripada model pembelajaran
konvensional.

Adapun saran dari hasil penelitian ini adalah bagi pendidik hendaknya model
pembelajaran berbasis TIK dengan assessment  for learning melalui penilaian teman sejawat
ataupun model pembelajaran berbasis TIK dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dalam
pembelajaran matematika di kelas, karena berdasarkan hasil penelitian kedua model tersebut
memberikan hasil belajar yang lebih baik dibandingkan model pembelajaran konvensional.
Selain itu, guru hendaknya memperhatikan faktor lain dari dalam diri siswa yaitu kemampuan
spasial siswa, karena dalam penelitian ini kemampuan spasial siswa memberikan pengaruh
terhadap hasil belajar.
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Abstrak

Kalkulus merupakan salah satu terapan ilmu matematika yang menjadi matakuliah
dasar pada fakultas teknik khususnya teknik informatika. Sudah menjadi rahasia umum
bahwa banyak mahasiswa yang menganggap bahwa kalkulus merupakan pelajaran yang
sulit, tidak menarik dan menakutkan. Padahal kalkulus merupakan dasar ilmu teknik yang
akan dipelajari secara berkesinambungan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan
dan mengetahui proses berpikir mahasiswa dalam menyeleseikan soal-soal kalkulus dengan
kemampuan matematika tinggi, sedang, dan rendah dalam menyelesaikan soal soal
kalkulus. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang mengacu pada tes tulis dan
wawancara. Subyek penelitian adalah mahasiswa angkatan 2016/2017 prodi TI UN PGRI
Kediri yang sedang menempuh mata kuliah kalkulus. Subyek diambil secara acak dengan
melihat nilai UN Matematika SMA yang dikategorikan rendah, sedang, dan tinggi. Dari
hasil penelitian tersebut berturut-turut didapatkan hasil kesimpulan bahwa mahasiswa
dengan kemampuan rendah, sedang, dan tinggi memiliki proses berpikir proses berpikir
komputasional, berpikir semi konseptual, dan berpikir konseptual.

PENDAHULUAN

Kalkulus merupakan salah satu cabang ilmu matematika yang diajarkan pada
perguruan tinggi. Jika berbicara tentang kalkulus maka pasti kita akan mengaitkan
kemampuan kalkulus dengan kemampuan matematika. Matematika merupakan
salah satu sarana berpikir guna menumbuh kembangkan cara berpikir logis,
sistematis dan kritis. “Matematika sebagai salah satu ilmu dasar, baik aspek terapan
maupun aspek penalarannya mendukung kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi” (Soedjadi, 2000). Sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak
mahasiswa yang menganggap bahwa matematika merupakan pelajaran yang sulit,
tidak menarik dan menakutkan Dari study pendahuluan yang dilakukan peneliti
pada mahasiswa program studi teknik informatika Universitas Nusantara PGRI
Kediri yang menempuh mata kuliah kalkulus pada semester gasal tahun ajaran
2016/2017 kebanyakan mahasiswa pada umumnya menghadapi permasalahan
dalam penyelesaian soal-soal kalkulus. Padahal pada kenyataan kalkulus
sebenarnya telah mereka kenal pada saat menempuh pelajaran matematika di
Sekolah Menengah Atas. Disamping itu mahasiswa juga menganggap bahwa soal-
soal kalkulus merupakan soal-soal yang tidak bisa diseleseikan dengan cara praktis.

Untuk mengatasi hal tersebut, salah satu alternatif yang dapat dilakukan
adalah menggunakan metode mengajar dan pemilihan bahan ajar yang sesuai
dengan proses berpikir mahasiswa. Proses berpikir mahasiswa dalam
menyelesaikan soal kalkulus dapat dilihat dalam pemecahan atau penyelesaian
masalah yang dilakukan mahasiswa dalam mengerjakan soal kalkulus. untuk dapat
memilih metode pembelajaran dan bahan ajar yang tepat tersebut diperlukan
informasi tentang perkembangan proses berpikir mahasiswa dalam menyelesaikan
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soal kalkukus. Oleh karena itu seorang dosen dituntut untuk mengetahui proses
berpikir mahasiswa.

Zuhri (1998) mengelompokkan proses berpikir menjadi tiga yaitu
konseptual, semi konseptual, dan komputasional. Proses berpikir konseptual adalah
proses berpikir yang selalu menyelesaikan soal dengan menggunakan konsep yang
telah dimiliki berdasarkan hasil pelajarannya selama ini. Proses berpikir semi
konseptual adalah proses berpikir yang cenderung menyelesaikan suatu soal
dengan menggunakan konsep tetapi mungkin karena pemahamannya terhadap
konsep tersebut belum sepenuhnya lengkap maka penyelesaiannya dicampur
dengan cara penyelesaian yang menggunakan intuisi. Sedangkan proses berpikir
komputasional adalah proses berpikir yang pada umumnya menyelesaikan suatu
soal tidak menggunakan konsep tetapi lebih mengandalkan intuisi.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian
dengan judul “Proses Berpikir Mahasiswa Program Studi Teknik Informatika
Universitas Nusantara PGRI Kediri dalam Menyelesaikan Soal-Soal Kalkulus”

Tujuan dari penelitian ini adalah Mendeskripsikan proses berpikir
mahasiswa berkemampuan matematika tinggi prodi teknik informatika Universitas
Nusantara PGRI Kediri dalam menyelesaikan soal kalkulus. Mendeskripsikan
proses berpikir mahasiswa berkemampuan matematika sedang prodi teknik
informatika Universitas Nusantara PGRI Kediri dalam menyelesaikan soal
kalkulus, dan Mendeskripsikan proses berpikir mahasiswa berkemampuan
matematika rendah prodi teknik informatika Universitas Nusantara PGRI Kediri
dalam menyelesaikan soal kalkulus.

METODE

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Calon subjek terdiri
dari mahasiswa program studi teknik informatika Universitas Nusantara PGRI
Kediri tingkat I. Adapun penentuan subjek penelitian ini adalah tiga orang
mahasiswa yang terdiri dari mahasiswa berkemampuan tinggi, sedang dan rendah.
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen utama yaitu
peneliti sendiri. Instrumen pendukung yaitu Tes Kemampuan Matematika (TKM),
Tes Soal Kalkulus (TSK), dan Pedoman Wawancara

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua
teknik yaitu tes tertulis dan wawancara. Analisis data dalam penelitian ini sesuai
tahapan Miles dan Huberman (1994:10) yaitu reduksi data, penyajian data dan
penarikan kesimpulan. Prosedur penelitian yang dilaksanakan dalam penelitian ini
meliputi tiga tahap yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap
penyelesaian.,
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Wawancara untuk Subjek Mahasiswa dengan Kemampuan Matematika
Tinggi dalam Menyelesaikan Soal Kalkulus

Hasil Pengerjaan dan
Sumber Data

Wawancara (TSK 1)

Hasil Pengerjaan dan
Sumber Data

Wawancara (TSK 2)

Hasil Pengerjaan dan
Sumber Data

Wawancara (TSK 3)

Untuk mencari himpunan
penyelesaian dari
pertidaksamaan, subjek
ST menemukan hasil

dengan
mengumpulkan suku yang
memiliki variable dan
tidak memiliki variable
dengan kata lain
memindah ruas suku yang
memiliki variable ke
sebelah kiri tanda
pertidaksamaan dan suku
tidak memiliki variable ke
sebelah kiri
pertidaksamaan. Setelah
itu ST menggambar hasil
dengan mengambil titik
uji angka yang lebih kecil
dari 12 yaitu angka 0. Hal
ini menunjukkan bahwa
subjek ST dapat
menggunakan konsep
pertidaksamaan dengan
mengambil titik uji untuk
mengecek kebenaran
jawaban yang diperoleh.

Pada pertanyaan
menghitung limit,
subjek ST subjek ST
menemukan jawaban
dengan cara
memfaktorkan lalu
membagi hasil
pemfaktoran dengan
penyebut lalu mengganti
nilai x dengan angka
empat sehingga limit x
dari fungsi tersebut
adalah 10. Subjek ST
juga menjawab bahwa x
itu hanya bilangan yang
mendekati 4 tetapi tidak
akan pernah sama
dengan empat.

Pada pertanyaan untuk
membuat soal yang
berkaitan dengan
integral tak tentu, subjek
ST menggunakan
konsep integral yang dia
ketahui lalu menambah
nilai C karena soal
diatas merupakan soal
integral tak tentu.

Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa mahasiswa dengan
kemampuan tinggi memiliki proses berpikir konseptual. Sesuai dengan pendapat
Zuhri (1998) bahwa berpikir konseptual memiliki ciri-ciri mampu membuat
rencana penyelesaian dengan lengkap dan mampu menyatakan langkah-langkah
yang ditempuh dalam menyelesaikan soal menggunakan konsep yang pernah
dipelajari.
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Data Wawancara untuk Subjek Mahasiswa dengan Kemampuan Matematika
Sedang dalam Menyelesaikan Soal Kalkulus

Hasil Pengerjaan dan
Sumber Data

Wawancara TSK 1

Hasil Pengerjaan dan
Sumber Data

Wawancara TSK 2

Hasil Pengerjaan dan
Sumber Data

Wawancara TSK 3

Dalam menyelesaikan
soal kalkulus TSK 1,
subjek ST berdasarkan
jawaban tertulis dan hasil
wawancara, terungkap
bahwa subjek ST
menemukan jawaban
untuk TSK 1 adalah
dengan memindah 3x ke
sebelah kiri dan angka 7
kesebelah kanan.
Selanjutnya untuk gambar
SS hanya menyatakan
himpunan penyeleseian
hanya sampai nol karena
SS hanya menguji angka
nol dan satu.

Dalam menyelesaikan
soal kalkulus TSK 2,
subjek SS menemukan
jawaban untuk TSK 2
dengan tahapan
menfaktorkan
pembilang dari soal
tersebut lalu membagi
dengan penyebut
(namun awalnya hanya
mengatakan mencoret
tetapi akhirnya bisa
menjelaskan). Setelah
itu subjek SS mengganti
x dengan angka empat
sehingga diperoleh 6+4
= 10. Namun subjek SS
masih mengalami
kebingungan tentang
peletakan tanda sama
dengan sehingga
menyiratkan bahwa
subjek SS belum terlalu
paham dengan konsep

Subjek SS menemukan
jawaban untuk TSK 3
dengan tahapan
menggunakan konsep
pengintegralan tetapi
subjek SS tidak menulis
runutan namun langsung
ditulis hasil. Setelah itu
subjek SS
menambahkan C karena
di tanda integral tidak
terdapat batas tertentu.
Tetapi ketika Subjek SS
ditanyai tentang integral
tentu dan tak tentu,
subjek SS ternyata
belum memahami
sepenuhnya sehingga
menyiratkan bahwa
subjek SS belum terlalu
paham dengan konsep.

Berdasarkan penjelasan di atas, hal ini sesuai yang diungkapkan Zuhri
(1998) bahwa kesimpulan proses berpikir mahasiswa kemampuan sedang dalam
menyelesaikan soal kalkulus adalah proses berpikir semi koseptual yaitu
mahasiswa kurang mampu menyatakan apa yang diketahui dalam soal dengan
bahasa sendiri atau mengubah dalam kalimat matematika. Mahasiswa juga
membuat rencana penyelesaian tetapi tidak lengkap dan kurang mampu
menyatakan langkah-langkah yang ditempuh dalam menyelesaikan soal
menggunakan konsep yang pernah dipelajari.
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Data Wawancara untuk Subjek Mahasiswa dengan Kemampuan Matematika
Rendah dalam Menyelesaikan Soal Kalkulus

Hasil Pengerjaan dan
Sumber Data

Wawancara TSK 1

Hasil Pengerjaan dan
Sumber Data

Wawancara TSK 2

Hasil Pengerjaan dan
Sumber Data

Wawancara TSK 3

subjek SR menemukan
jawaban untuk TSK 1
adalah dengan memindah
3x ke sebelah kiri dan
angka 7 kesebelah kanan.
Selanjutnya untuk gambar
SR tidak dapat
menggambarkan selang
himpunan penyelesaian.

subjek SR tidak
memahami sama sekali
dalam menyelesaikan
soal kalkulus bahkan
pada langkah kedua
penyelesaian, soal yang
ditulis juga salah
sehingga hal ini
menyiratkan bahwa
subjek SR tidak paham
sama sekali dengan
konsep

tidak paham dengan
konsep pengintegralan

Sesuai dengan pendapat Zuhri (1998) bahwa proses berpikir mahasiswa
kemampuan rendah dalam menyelesaikan soal kalkulus adalah proses berpikir
komputasional dimana mahasiswa tidak mampu menyatakankan apa yang
diketahui dalam soal dengan bahasa sendiri atau mengubah dalam kalimat
matematika dengan indicator. Disamping itu mahasiswa tidak membuat rencana
penyelesaian dan tidak mampu menyatakan langkah-langkah yang ditempuh dalam
menyelesaiakan soal menggunakan konsep yang pernah dipelajari. .

KESIMPULAN DAN SARAN .

Simpulan
Berdasarkan hasil analisis data penelitian dan pembahasan yang telah

diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1)
Proses berpikir mahasiswa dengan kemampuan tinggi dalam menyelesaikan soal
kalkulus adalah proses berpikir konseptual dimana mahasiswa mampu membuat
rencana penyelesaian dengan lengkap dan mampu menyatakan langkah-langkah
yang ditempuh dalam menyelesaikan soal menggunakan konsep yang pernah
dipelajari. 2) Proses berpikir mahasiswa kemampuan sedang dalam menyelesaikan
soal kalkulus adalah proses berpikir semi koseptual yaitu mahasiswa kurang
mampu menyatakan apa yang diketahui dalam soal dengan bahasa sendiri atau
mengubah dalam kalimat matematika. Mahasiswa juga membuat rencana
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penyelesaian tetapi tidak lengkap dan kurang mampu menyatakan langkah-langkah
yang ditempuh dalam menyelesaikan soal menggunakan konsep yang pernah
dipelajari. 3) Proses berpikir mahasiswa kemampuan rendah dalam menyelesaikan
soal kalkulus adalah proses berpikir komputasional dimana mahasiswa tidak
mampu menyatakankan apa yang diketahui dalam soal dengan bahasa sendiri atau
mengubah dalam kalimat matematika dengan indicator. Disamping itu mahasiswa
tidak membuat rencana penyelesaian dan tidak mampu menyatakan langkah-
langkah yang ditempuh dalam menyelesaiakan soal menggunakan konsep yang
pernah dipelajari.
Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian di atas, beberapa saran yang dapat
dikemukakan adalah sebagai berikut. 1) Siswa dengan kemampuan matematika
tinggi disarankan untuk diberikan soal soal kalkulus dengan tingkat kesulitan yang
lebih tinggi agar proses berpikirnya bisa lebih ditingkatkan. 2) Siswa dengan
kemampuan matematika sedang disarankan agar sering diberikann latihan soal
pematangan konsep agar konsep lebih dipahami lagi. 3) Siswa dengan kemampuan
matematika rendah dapat diberikan bimbingan khusus agar bisa memahami konsep.
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PENERAPAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA BERMAKNA
MELALUI PENDEKATAN KONTEKSTUAL DI KELAS VIII SMP

Rahmita Yuliana Gazali1), Muh. Fajaruddin Atsnan 2)

Prodi Pendidikan Matematika STKIP PGRI Banjarmasin1)2)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan serta mengetahui respon siswa terhadap
penerapan pembelajaran matematika bermakna melalui pendekatan kontekstual. Populasi dalam
penelitian ini adalah siswa kelas VIII di SMPN 7 Banjarmasin, yang berjumlah 165 orang dan kelas VIII
SMPN 24 Banjarmasin yang berjumlah 182 orang. Sampel dalam penelitian ini dipilih secara acak, yaitu,
siswa kelas VIII B SMP Negeri 7 Banjarmasin sebanyak 27 orang dan siswa kelas VIII F SMP Negeri 24
Banjarmasin tahun pelajaran 2016/2017 sebanyak 30 orang. Instrumen penelitian ini adalah lembar
observasi keterlaksanaan pembelajaran matematika bermakna dan angket respon siswa terhadap
penerapan pendekatan kontekstual. Teknik analisis data dengan rata-rata dan persentase. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa untuk (1) keterlaksanaan pembelajaran matematika bermakna melalui pendekatan
kontekstual di kelas VIII B SMPN 7 Banjarmasin untuk lima kali pertemuan adalah 100% terlaksana
untuk kegiatan inti yang mencakup tujuh komponen dalam pendekatan kontekstual, sedangkan untuk di
kelas VIII F SMPN 24 Banjarmasin, keterlaksanaan pertemuan pertama sebesar 28,7 %, sedangkan untuk
pertemuan kedua hingga kelima 100%; (2) siswa merespon positif pembelajaran matematika bermkana
melalui pendekatan kontekstual karena mengaitkan antara konsep matematika dengan kehidupan nyata.
Kata kunci: pembelajaran bermakna, pendekatan kontekstual, respon

PENDAHULUAN
Kegiatan belajar dalam ranah pendidikan memiliki tiga unsur pokok, yaitu input, proses,

dan output. Output yang merupakan hasil belajar, sangat dipengaruhi oleh input (subjek
pembelajaran) dan proses belajar itu sendiri. Menurut Aunurrahman (2010: 176), keberhasilan
proses pembelajaran merupakan muara dari seluruh aktivitas yang dilakukan guru dan siswa.
Artinya, apapun bentuk kegiatan-kegiatan guru, mulai dari merancang pembelajaran, memilih
dan menentukan materi, pendekatan, strategi, dan metode pembelajaran hingga teknik evaluasi,
semuanya diarahkan untuk mencapai keberhasilan belajar siswa. Peningkatan kualitas
pendidikan bisa dicapai melalui proses belajar mengajar yang terarah dan bermakna. Proses
belajar mengajar bisa terjadi di lingkungan formal maupun informal. Proses belajar mengajar
dalam lingkungan formal misalnya sekolah, di mana terdapat guru sebagai pendidik, fasilitas
sekolah, kurikulum, serta materi pelajaran yang seyogyanya dikuasai oleh siswa. Salah satunya
adalah matematika.

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang dipelajari di sekolah, mulai
jenjang SD, SMP/sederajat, hingga SMA/sederajat. Matematika yang merupakan salah satu
bidang keilmuan memiliki peran yang penting baik di sekolah maupun dalam kehidupan sehari-
hari. Sehingga, ketika membelajarkan matematika, sangat memungkinkan bagi guru mengajak
siswa melalui apersepsi dalam mengaitkan konsep-konsep matematika dengan kehidupan
sehari-hari. Matematika merupakan bagian dari ilmu eksak dimana proses pembelajarannya
lebih mengutamakan pemahaman konsep (kebermaknaan) daripada sekadar hafalan. Kegunaan
dan manfaat mempelajari matematika dapat dirasakan dalam berbagai hal. Selain merupakan
syarat kelulusan di berbagai jenjang baik SD, SMP, maupun SMA, matematika dapat diterapkan
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dalam banyak hal seperti melakukan aktivitas perdagangan atau jual beli yang selalu ditemui
setiap hari. Karena alasan tersebut, matematika menjadi salah satu mata pelajaran yang wajib
dipelajari siswa di sekolah, termasuk pada jenjang SMP. Dengan kata lain dapat dikatakan
bahwa, membelajarkan matematika sebenarnya tidak melulu atau semata-mata pemberian rumus
kemudian latihan soal, tetapi lebih pada pembelajaran bermakna (lebih dari sekadar hafalan),
salah satunya melalui pendekatan kontekstual. Agar terjadi belajar bermakna, konsep atau
informasi baru harus dikaitkan dengan konsep-konsep yang telah ada dalam struktur kognitif
siswa. Menurut Ausubel, pengetahuan yang sudah dimiliki siswa akan sangat menentukan
berhasil tidaknya suatu proses pembelajaran. Maka dari itu guru harus selalu berusaha
mengetahui dan menggali konsep-konsep yang telah dimiliki siswa dan membantu siswa
memadukan konsep-konsep tersebut dengan materi yang akan mereka pelajari.

Pada kegiatan pembelajaran, termasuk pembelajaran matematika, jika guru dapat
mengaitkan materi yang dibahas dengan kondisi siswa, baik hobi atau kebutuhan siswa,
perkembangan kognitif, lingkungan keseharian, dan bekal yang telah dimiliki siswa, maka akan
berdampak positif bagi siswa yaitu pembelajaran yang dilakukan dalam mempelajari suatu
konsep matematika menjadi menyenangkan (joyful learning) (Samani, 2007:157). Pembelajaran
ini bisa diterapkan melalui penggunaan masalah kontekstual sebagai jembatan pemahaman
siswa terhadap matematika, karena penggunaan masalah kontekstual merupakan konsep belajar
yang beranggapan bahwa anak akan belajar lebih baik jika lingkungan diciptakan secara
alamiah, artinya belajar akan lebih bermakna jika anak “bekerja” dan “mengalami” sendiri apa
yang dipelajarinya, bukan sekedar “mengetahuinya”. Pembelajaran kontekstual adalah konsep
belajar yang membantu guru mengaitkan materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata
peserta didik dan mendorong   peserta   didik membuat hubungan antara pengetahuan
yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, dengan melibatkan
tujuh kompenen utama pembelajaran kontekstual, yakni: kontruktivisme, bertanya, menemukan,
masyarakat belajar, pemodelan, dan penilaian sebenarnya (Trianto, 2007: 106)

Mengacu pada standar isi (BSNP, 2006), yang menjelaskan tujuan mata pelajaran
matematika di SMP yaitu: (1) memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan
antarkonsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, efisien, dan
tepat, dalam pemecahan masalah, (2) menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan
manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan
gagasan dan pernyataan matematika, (3) memecahkan masalah yang meliputi kemampuan
memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan
solusi yang diperoleh, (4) mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau
media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah, serta (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.
Namun pada realitanya, tujuan-tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai/terwujud, diperlukan
pembiasaan pembelajaran matematika yang bermakna, dengan harapan, peserta didik mampu
mengejawantahkan tujuan belajar matematika di SMP.

Menurut Cowan (2006: 4), ada beberapa yang menjadi masalah rendahnya hasil belajar
matematika siswa antara lain disebabkan oleh peran guru yang dominan dalam proses
pembelajaran, ketidaksiapan siswa dalam belajar, rasa bosan yang dialami siswa dalam belajar
matematika karena ketidaksesuaian tingkat kognitif siswa dengan materi yang diajarkan,
ketidakcocokan antara materi yang diajarkan dengan isi buku atau bahan ajar, dan kurangnya
rasa percaya diri siswa terhadap kemampuan matematika mereka. Terkait hal tersebut, perlu
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adanya beberapa perbaikan baik dari proses pembelajaran baik dari implementasi model,
metode, dan pendekatan pembelajaran maupun ketersediaan sumber belajar untuk siswa agar
hasil yang diperoleh lebih maksimal. Begitupun dengan kondisi yang terjadi di kelas VIII B
SMPN 7 Banjarmasin dan kelas VIII F SMPN 7 Banjarmasin, dimana guru matematika di
kedua kelas tersebut, kurang memanfaatkan kemampuan pedagogisnya untuk mengembangkan
sumber belajar matematika yang memanfaatkan lingkungan sekitar (kehidupan sehari-hari),
mengembangkan inovasi pembelajaran melalui berbagai model, metode, pendekatan
pembelajaran yang cocok dengan karakteristik materi matematika maupun peserta didik.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti pada kegiatan pra tindakan, diperoleh beberapa
informasi bahwa sebenarnya guru matematika kelas VIII B SMPN 7 Banjarmasin memiliki
empat kompetensi guru, yaitu professional, sosial, kepribadian, dan pedagogis. Namun
sayangnya, karena kesibukan dan lain hal, sehingga menghambat guru tersebut untuk
merancang rencana pelaksanaan pembelajaran matematika yang bermakna, padahal sebenarnya
guru tersebut mampu untuk lebih inovatif dan kreatif terutama dalam menerapkan model,
metode, maupun pendekatan pembelajaran yang didukung oleh perangkat pembelajaran yang
sesuai, meskipun secara administrasi guru tersebut telah merancang RPP dll, meskipun lebih
banyak menggunakan metode tanya jawab, diskusi, ceramah.

Sedangkan untuk guru kelas VIII F SMPN 24 Banjarmasin, nampak bahwa kurang
mempunyai empat kompetensi guru tersebut. Misalnya dengan tidak lengkap dalam menyusun
RPP, sehingga mengajar lebih mengandalkan apa yang ada pada LKS. Begitupun dengan
pemahaman guru tersebut terhadap konsep matematika, masih ada beberapa momen pada saat
mengajar, konsep yang diajarkan salah. Ini yang membuat siswa, kurang yakin terhadap
penjelasan guru terkait materi. Namun demikian, mengacu pada kurang inovatifnya guru dalam
menerapkan berbagai model, metode, atau pendekatan dalam pembelajaran matematika, maka
peneliti merancang penelitian tentang bagaimana penerapan pembelajaran matematika yang
bermakna melalui pendekatan kontekstual di kelas VIII SMP yaitu di kelas VIII B SMPN 7
Banjarmasin dan VIII F SMPN 24 Banjarmasin”.
METODE

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif (descriptive research)
adalah penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan atau menjelaskan secara sistematis,
faktual dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi tertentu. Peneliti menggambarkan suatu
gejala (fenomena), atau sifat tertentu, tidak untuk mencari atau menerangkan keterkaitan
antarvariabel. Penelitian hanya melukiskan atau menggambarkan apa adanya (Sanjaya, 2013: 1).

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII di SMPN 7 Banjarmasin, yang
berjumlah 165 orang dan kelas VIII SMPN 24 Banjarmasin yang berjumlah 182 orang. Sampel
dalam penelitian ini dipilih secara acak, yaitu, siswa kelas VIII B SMP Negeri 7 Banjarmasin
sebanyak 27 orang dan siswa kelas VIII F SMP Negeri 24 Banjarmasin tahun pelajaran
2016/2017 sebanyak 30 orang. Penelitian ini dilaksanakan pada 29 April 2017 sampai 31 Mei
2017, dengan variabel respon siswa terhadap pembelajaran matematika bermakna dengan
pendekatan kontekstual.
PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di dua kelas yaitu kelas VIII B SMPN 7 Banjarmasin dan VIII
F SMPN 24 Banjarmasin, yang dilaksanakan masing-masing dalam lima kali tatap muka. Tatap
muka pertama dengan materi jaring-jaring prisma dan limas, tatap muka kedua dengan materi
luas permukaan prisma, tatap muka ketiga dengan materi luas permukaan limas, untuk tatap
muka keempat dan kelima masing-masing dengan materi volume prisma dan volume balok.



Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Matematika Prodi Pendidikan Matematika STKIP PGRI Banjarmasin, 28 Oktober 2017
dengan Tema : Pembelajaran Matematika dalam Perspektif Kearifan Lokal

73 | P a g e

A. Penerapan Pendekatan Kontekstual di Pembelajaran
Menurut Johnson (2008:65), ada tujuh komponen utama dalam pembelajaran dengan

pendekatan konstekstual (diambil dari pertemuan pertama,) yaitu:
1. Konstruktivisme (Constructivism)

Gambar 1. pembelajaran kontekstual materi jaring-jaring prisma
Merupakan landasan filosofis (berpikir) pembelajaran kontekstual. Titik tekan

komponen ini adalah pembentukan pemahaman sendiri secara aktif, kreatif serta produktif
berdasarkan pengetahuan dan pengalaman belajar yang bermakna. Dalam proses pembelajaran,
siswa membangun sendiri pengetahuan mereka melalui keterlibatan aktif dalam kegiatan
belajar-mengajar.  Pada pertemuan pertama, guru menyajikan masalah nyata (real) yang
berhubungan dengan benda-benda berbentuk prisma dan limas.
2. Bertanya (Questions)

Komponen ini merupakan strategi pembelajaran kontekstual yang digunakan untuk
mendorong, membimbing dan menilai kemampuan berpikir siswa. Bagi siswa, bertanya ini
merupakan bagian penting dalam pembelajaran yang berbasis inquiri yaitu mengggali informasi,
mengkonfirmasi apa yang sudah diketahui, dan mengarahkan pada aspek yang belum diketahui.
Pada pertemuan pertama,guru mengarahkan atau membimbing siswa menyelesaikan masalah
yang ditemukan selama proses diskusi. Selama proses diskusi jika ada siswa yang mengalami
kesulitan diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan.
3. Menemukan (Inquiry)

Ini adalah inti dari pembelajaran kontekstual. Pengetahuan dan keterampilan siswa
diperoleh dari hasil menemukan sendiri bukan dari mengingat seperangkat fakta. Kegiatan ini
meliputi mengamati, bertanya, menganalisis dan merumuskan teori baik perorangan maupun
kelompok. Seorang guru harus merancang pembelajaran yang merujuk pada kegiatan
menemukan. Pada pertemuan pertama, siswa diminta untuk menyelesaikan masalah/tugas yang
ada pada LKK 1.1 dalam masing-masing kelompok.
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4. Masyarakat Belajar (Learning Community)
Komponen ini menyarankan agar hasil belajar yang diperoleh merupakan hasil dari

kerjasama dengan orang lain. Sehingga dapat terjadi pertukaran ide antarsiswa, sharing dan
tukar pengalaman melalui kelompok-kelompok diskusi. Pada pertemuan pertama, guru
membimbing siswa dalam menyimpulkan hasil penyelesaian masalah dan membimbing siswa
jika mengalami kesulitan.

Gambar 2. Guru membimbing ketika siswa kesulitan

5. Pemodelan (Modelling)
Komponen ini pada dasarnya menghadirkan pengetahuan yang ada dalam pemikiran ke

dalam sebuah model nyata yang dapat dilihat secara langsung oleh siswa. Hal ini ditujukan agar
apa yang dipelajari siswa menjadi hal yang mudah. Misalnya pada pertemuan pertama, guru
membagikan Lembar Kerja Kelompok (LKK 1.1) tentang bagaimana membuat jaring-jaring
prisma dan limas kepada setiap kelompok, meminta siswa untuk berdiskusi dalam kelompok
untuk mengerjakan LKK 1.1 dan memantau jalannya diskusi kelompok.
6. Refleksi (Reflection)

Refleksi merupakan cara berpikir tentang apa yang baru dipelajari atau berpikir ke
belakang tentang apa yang telah dilakukan. Siswa mengendapkan apa yang baru didapat sebagai
pengetahuan yang baru, yang merupakan pembaharuan dari pengetahuan sebelumnya. Pada
pertemuan pertama misalnya, guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau
mengevaluasi proses berpikir mereka sendiri atau hasil penyelesaian masalah.
7. Penilaian yang sebenarnya (Authentic assessment)

Komponen ini merupakan ciri khusus dari pembelajaran kontekstual yaitu proses
pengumpulan berbagai data yang dapat memberikan informasi perkembangan pengalaman
belajar siswa. Ciri penilaian autentik adalah mengukur semua aspek pembelajaran, dilaksanakan
selama dan sesudah proses pembelajaran. Pada pertemuan pertama misalnya, perwakilan
kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas, sedangkan kelompok lain
memberi tanggapan, dan guru memfasilitasi terjadinya diskusi antar kelompok.

Keterkaitan masing-masing komponen dapat dilihat dalam gambar 3 berikut.
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Gambar 3 Tujuh Komponen Utama Pendekatan Kontekstual

Dapat disimpulkan bahwa penerapan pembelajaran dengan pendekatan kontekstual
haruslah lebih memberdayakan siswa. Siswa terlibat secara aktif dalam pembelajaran dan tidak
hanya menerima informasi dari guru. Mereka juga mengkonstruksi (membangun) pemahaman
sendiri baik dalam kegiatan mandiri maupun kelompok. Peranan guru yang sebenarnya dalam
proses pembelajaran ini adalah sebagai fasilitator, sebagai pembimbing, dan sebagai motivator.
B. Keterlaksanaan Pembelajaran

Persentase keterlaksanaan pembelajaran pada kegiatan inti di pertemuan pertama dan
kedua di Kelas VIII B SMPN 7 Banjarmasin adalah 100 % terlaksana. Dengan demikian, guru
mampu memahami dengan baik langkah-langkah pada kegiatan inti yang tercantum di RPP 1
dan RPP 2, begitupun siswa mampu memahami penjelasan dari guru. Sehingga semua
komponen pada pendekatan kontekstual yang meliputi konstruktivisme (constructivism),
bertanya (questions), menemukan (inquiry), masyarakat belajar (learning community),
pemodelan (modelling), refleksi (reflection), dan penilaian yang sebenarnya (authentic
assessment) (Johnson, 2008: 65). Begitupun untuk pertemuan ketiga, keempat, dan kelima, guru
matematika kelas VIII B SMPN 7 Banjarmasin melaksanakan kegiatan inti yang menjadi ruh
pendekatan kontekstual 100%.

Sedangkan untuk keterlaksanaan pembelajaran di kelas VIII F SMPN 24 Banjarmasin,
tidak semuanya terlaksana 100%, terutama pertemuan pertama. Hanya dua komponen awal dari
tujuh komponen pada kegiatan inti yaitu (1) menyajikan masalah nyata (real) yang berhubungan
dengan benda-benda berbentuk prisma dan limas; (2) membagi LKK ke kelompok. Selebihnya,
guru seperti hilang konsentrasi, hingga berakhirnya pembelajaran pertemuan pertama. Melihat
kondisi tersebut, maka peneliti kemudian berunding dengan guru, dan ternyata guru
memutuskan agar yang menyampaikan pembelajaran pada pertemuan kedua dan seterusnya
adalah dari pihak peneliti. Pada pertemuan kedua, salah satu peneliti bertindak sebagai guru
sehingga keterlaksanaan pembelajaran matematika yang bermakna melalui pendekatan
kontekstual terlaksanya 100 % untuk pertemuan ketiga, keempat, dan kelima. Tabel 1 berikut
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menyajikan tentang keterlaksanaan pembelajaran bermakna dengan pendekatan kontekstual di
kedua sekolah.

Tabel 1 Keterlaksanaan Pembelajaran Bermakna dengan Pendekatan Kontekstual

Pertemuan
ke-

Sekolah
SMPN 7

Banjarmasin
SMPN 24

Banjarmasin
I 100% 28,7 %

II 100% 100%

III 100% 100%

IV 100% 100%

V 100% 100%

C. Hasil Angket Respon Siswa terhadap Penerapan Pendekatan Kontekstual
Angket respon siswa terhadap penerapan pendekatan kontekstual sebagai pembelajaran

bermakna dibagikan setelah pembelajaran (pada pertemuan keenam). Angket respon siswa
terdiri atas 11 pernyataan, yang disusun dengan maksud ingin mengetahui bagaimana respon
siswa terhadap pendekatan pembelajaran yang dilakukan. Adapun hasil angket respon siswa di
kedua sekolah tersaji pada tabel 2 dan 3 berturut-turut sebagai berikut.

Tabel 2. Hasil Angket Respon Siswa Kelas VIII B

Kategori Frekuensi Persentase
Rendah 0 0%

Sedang 2 7,4%

Tinggi 25 92,6%
Tabel 3. Hasil Angket Respon Siswa Kelas VIII F

Kategori Frekuensi Persentase
Rendah 0 0%

Sedang 7 23,3%

Tinggi 23 76,7%
Dengan:
< 23 : kategori rendah
23 ≤ x ≤ 33 : kategori sedang
> 33 : kategori tinggi
Berdasarkan hasil angket respon siswa tersebut tampak bahwa baik siswa kelas VIII B

SMPN 7 Banjarmasin maupun kelas VIII F SMPN 24 Banjarmasin merespon pembelajaran
bermakna melalui pendekatan kontesktual. Beberapa dari siswa mengaku senang dan tertarik
belajar matematika ketika dikaitkan dengan dunia nyata.
PENUTUP
1. Penerapan pembelajaran matematika bermakna dengan pendekatan kontekstual di SMPN 7

Banjarmasin lebih tinggi dibandingkan dengan SMPN 24 Banjarmasin secara persentase.
2. Respon siswa terhadap penerapan pembelajaran matematika bermakna dengan pendekatan

kontekstual di SMPN 7 Banjarmasin lebih tinggi dibandingkan dengan respon siswa di
SMPN 24 Banjarmasin untuk kategori tinggi.
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IMPLEMENTASI PENDIDIKAN MATEMATIKA REALISTIK
(PMR) BERBASIS ETHNOMATHEMATICS SEBAGAI UPAYA

MENGEMBANGKAN KREATIVITAS SISWA

Winda Agustina, Indah Budiarti

Program Studi Pendidikan Matematika STKIP PGRI Banjarmasin
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Abstrak

Hasil wawancara dengan guru mata pelajaran matematika di SMPN 9 Banjarmasin
adalah kreativitas siswa dalam menjawab soal masih kurang. Hal ini dapat dilihat pada
saat siswa menyelesaikan soal ulangan harian. Siswa terbiasa menyelesaikan soal-soal
rutin yang tidak bersifat open-ended, sehingga kreativitas siswa belum
berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan  kreativitas siswa
melalui Pendidikan Matematika Realistik (PMR) berbasis ethnomathematics.
Penelitian ini termasuk penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di kelas VII-A
SMPN 9 Banjarmasin dalam dua siklus. Tingkat kreativitas siswa diukur dengan 3
dari 4 ciri-ciri kreatif, yaitu fluency (kefasihan), flexibility (fleksibel), dan
originality (kebaruan). Penelitian ini dikatakan berhasil apabila hasil analisis
tingkat kreativitas siswa 80% minimal berada pada tingkat kreatif. Hasil
penelitian menunjukkan tingkat kreativitas   pada siklus 1 adalah 64% mencapai
tingkat kreatif dan dilanjutkan ke siklus 2, sehinggga diperoleh tingkat kreativitas pada
siklus 2 adalah  80,64% mencapai tingkat kreatif. Jadi, dapat disimpulkan bahwa
pembelajaran matematika melalui Pendidikan Matematika Realistik (PMR)
berbasis ethnomathematics dapat digunakan untuk mengembangkan
kreativitas siswa dengan penggunaan keberagaman budaya setempat.

Kata kunci: pendidikan matematika realistik, ethnomathematics, kreativitas

PENDAHULUAN
Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin tanggal 19 April 2016 pada jam istirahat

dengan guru matematika kelas VII SMPN 9 Banjarmasin diperoleh informasi bahwa nilai
ulangan harian siswa rata-rata berada di bawah KKM dan kreativitas siswa dalam menjawab
soal masih kurang. Hal ini terjadi diduga karena siswa terbiasa mengerjakan soal-soal rutin seperti
yang diberikan pada saat pembelajaran. Meskipun guru biasanya memberikan soal yang serupa
dengan contoh soal, tetapi masih banyak siswa yang tidak dapat mencapai KKM yang ditetapkan
yaitu 72. Guru tidak pernah memberikan soal yang bersifat open-ended yang dapat membantu
mengembangkan aktivitas kreatif dan mampu berpikir matematis siswa.

Fakta memprihatinkan juga menunjukkan bahwa tahun 2012, Indonesia berada pada
posisi 64 dari 65 negara yang ikut berpartisipasi pada PISA (Programme for International Student
Assessment) (OECD, 2014). PISA adalah program penilaian skala internasional
terhadap siswa berusia 15 tahun untuk mengetahui kemampuan siswa dalam bidang membaca,
matematika, dan sains. PISA mengacu pada filosofi bahwa matematika bukanlah suatu ilmu
yang terisolasi dari kehidupan manusia, melainkan matematika muncul dari kehidupan nyata.
Sehingga PISA menggunakan soal-soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Namun,
soal-soal yang diujikan dalam PISA berbeda dengan soal yang diajarkan di sekolah maupun
dalam ujian nasional di Indonesia. Jika mengacu pada hasil tersebut, maka ini menunjukkan
bahwa pembelajaran matematika di Indonesia belum berhasil membiasakan siswa untuk
menerapkan pengetahuannya pada soal-soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.
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Pendidikan Matematika Realistik (PMR) merupakan salah satu pendekatan dalam
pembelajaran matematika yang dikembangkan oleh Hans Freudenthal. Dia berpendapat bahwa
matematika merupakan suatu aktivitas manusia. Melalui aktivitas ini dengan prinsip “guided
reinvention” menuntun siswa untuk menemukan kembali ide dan konsep matematika dengan
bimbingan orang dewasa. Freudenthal (dalam Gravemeijer, 1999: 116) menekankan prinsip
guided reinvention pada karakter proses pembelajaran, bukan pada apa yang ditemukan.
Menurut Slettenhar (dalam Ningsih, 2014), aktivitas dilakukan melalui penjelajahan berbagai
situasi dan persoalan “realistik”. Realistik yang dimaksudkan tidak sekedar menunjukkan
hubungan dengan dunia nyata, tetapi lebih berfokus pada sesuatu yang dapat dibayangkan siswa
untuk melakukan matematisasi (pematematikaan).

Freudenthal (2002) berpendapat bahwa matematisasi bukan sekedar suatu kesatuan proses
dalam mencari maupun membangun matematika yang relevan. Matematisasi lebih ditekankan
pada proses peningkatan dan pengembangan ide matematika secara bertahap. Treffers (dalam
Cobb dkk, 2000: 249) mengatakan bahwa proses penemuan kembali (reinvention) melibatkan dua
aspek, yaitu matematisasi horisontal dan vertikal. Proses matematisasi horisontal siswa diawali
dengan pengidentifikasian konsep matematika melalui lisan, melambangkan, dan menalarkan.
Proses ini ditandai dengan adanya transformasi masalah nyata menuju penemuan kembali ke
dalam bentuk simbol.

Pembelajaran melalui pendekatan pendidikan matematika realistik harus memenuhi
beberapa prinsip. Gravemeijer (dalam Yuwono, 2005: 9) mengemukakan tiga prinsip utama
yang diuraikan sebagai berikut.

1. Penemuan kembali dan matematisasi progresif (guided reinvention and progressive
mathematizing)
Siswa diberi kesempatan untuk menemukan kembali konsep secara sistematis melalui

2. Fenomena didaktik (didactical phenomenology)
3. Pengembangan model secara mandiri (self developed models)

Selanjutnya, pembelajaran dengan pendekatan PMR memiliki beberapa karakteristik yang
dikemukakan oleh Hobri (2009). Adapun karakteristik PMR antara lain sebagai berikut:

1. Menggunakan masalah kontekstual (the use of contex)
2. Menggunakan model (use models)
3. Menggunakan kontribusi siswa (student contribution)
4. Interaktivitas (interactivity)
5. Terintegrasi dengan topik lainnya (intertwining)

Prinsip pembelajaran yang juga hendaknya diperhatikan adalah adanya pengakuan atas
perbedaan individual dan latar belakang budaya siswa. Ethnomathematics merupakan jembatan
antara budaya dengan matematika. Melalui PMR yang berbasis ethnomathematics, siswa
diharapkan dapat lebih mengembangkan kreativitasnya dengan memahami implementasi
matematika sesuai dengan latar belakang budayanya, sehingga nilai budaya yang merupakan
bagian dari karakter bangsa dapat tertanam sejak dini. Etnomatematika berasal dari kata ethno
(budaya yang dibentuk oleh masyarakat), mathema (penjelasan, pemahaman, lingkungan akan
budaya), dan tics (mode, gaya, teknik). D'Ambrosio (1977) menjadi "Bapak Intelektual" dari
program etnomatematika yang diusulkan sebagai konsep yang lebih luas dari etno atau budaya.
Etnomatematika jika diterapkan di kelas akan menjadikan pembelajaran semakinbermakna dan
akan lebih baik jika diterapkan di kelas multikultural (beragam suku, budaya, bahas, jenis kelamin, dan
lainnya).

Proses pembelajaran melalui Pendidikan Matematika Realistik (PMR) berbasis
ethnomathematics diterapkan untuk mengembangkan kreativitas siswa. Berdasarkan
karakteristik PMR yang dikemukakan oleh Hobri (2009) di atas, langkah-langkah pembelajaran
melalui Pendidikan  Matematika Realistik (PMR) berbasis ethnomathematics dirumuskan
sebagai berikut.

1. Penyajian masalah kontekstual
2. Penjelasan masalah kontekstual
3. Penyelesaian masalah kontekstual
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4. Diskusi jawaban masalah kontekstual
5. Penarikan kesimpulan

Kreativitas di dalam pembelajaran juga tidak kalah penting untuk diperhatikan.
Kreativitas menurut Baron adalah kemampuan untuk menghasilkan atau menciptakan sesuatu
yang baru. Senada dengannya, Haefele menyatakan kreativitas adalah kemampuan seseorang
untuk membuat kombinasi-kombinasi baru. Selanjutnya, Simpsons menyatakan kemampuan
kreatif sebagai inisiatif yang dihasilkan individu dengan kemampuannya untuk mendobrak
pemikiran yang biasa (dalam Munandar, 2009). Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat
disimpulkan bahwa kreativitas adalah kemampuan seseorang menggunakan pengetahuan yang
mereka miliki untuk menghasilkan ide-ide baru.

Kreativitas siswa dapat berkembang melalui pendekatan open-ended problem atau
pemberian masalah open-ended. Ketika siswa diberikan masalah open-ended, siswa dapat
mengeksplorasi kemampuannya untuk memberikan berbagai solusi (kemungkinan jawaban)
dengan pengetahuan matematika yang mereka miliki (Wijaya, 2012). Munandar (dalam
Hendriana, 2014) menyebutkan ada empat komponen berpikir kreatif yaitu fluency (kefasihan),
flexibility (fleksibel), originality (kebaruan), dan elaboration (elaborasi). Selanjutnya, setiap
komponen dirinci sebagai proses dengan ciri-ciri yang tersaji pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Ciri-ciri Kriteria Kreativitas
Kriteria Kreativitas Ciri-ciri

 Mencetuskan banyak ide, banyak jawaban,
banyak penyelesaian masalah, banyak

Fluency (kefasihan)

Flexibility (fleksibel)

Originality
(kebaruan)

Elaboration
(elaborasi)

pertanyaan dengan lancar
 Memberikan banyak cara atau saran untuk

melakukan berbagai hal
 Selalu memikirkan lebih dari satu jawaban
 Menghasilkan gagasan, jawaban, atau

pertanyaan yang bervariasi, dapat melihat
suatu masalah dari sudut pandang yang
berbeda-beda

 Mampu mengubah cara pendekatan atau cara
pemikiran

 Mampu melahirkan ungkapan yang baru dan
unik

 Memikirkan cara yang tidak lazim untuk
mengungkapkan diri

 Mampu membuat kombinasi-kombinasi yang
tidak lazim dari bagian-bagian atau unsur-
unsur

 Mampu memperkaya dan mengembangkan
suatu gagasan atau produk

 Menambah atau memerinci detail-detail dari
suatu objek, gagasan, atau situasi sehingga
menjadi lebih menarik

Namun, kriteria kreativitas dalam penelitian ini berfokus hanya pada 3 hal yaitu fluency
(kefasihan), flexibility (fleksibel), dan originality (kebaruan). Selanjutnya ketercapaian
kriteria kreativitas dikategorikan berdasarkan tingkatannya. Adapun tingkatan
kreativitastersebut diadaptasi dari Siswono (2011) yang diuraikan pada Tabel 2 berikut.
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Kefasihan
Indikator

Fleksibel Kebaruan
√ √ √

Tabel 2. Tingkat Kreativitas

TBK Keterangan

4 Sangat Kreatif
- √ √

3 Kreatif
√ - √
√ √ -

2 Cukup Kreatif
- √ -
- - √

1 Kurang Kreatif √ - -
0 Tidak Kreatif - - -

METODE
Fokus utama dalam penelitian ini adalah kegiatan pembelajaran melalui Pendidikan

Matematika Realistik (PMR) berbasis ethnomathematics sebagai upaya mengembangkan
kreativitas siswa yang dilakukan secara kolaboratif dan partisipatif, artinya peneliti
berkolaborasi dengan guru mata pelajaran matematika kelas VII SMPN 9 Banjarmasin.
Kemudian bersama-sama memecahkan masalah yang dihadapi dan melakukan pembagian
tugas. Peneliti bertindak sebagai perencana, pelaksana tindakan, pengumpul data, penganalisis
data, dan sebagai pelapor hasil penelitian. Selanjutnya guru kelas berperan sebagai pengamat
(observer) dan memberi masukan bagi peneliti dalam menyusun perencanaan. Dari karakteristik
penelitian ini, yaitu penelitian berangkat dari permasalahan nyata yang ada di kelas dan adanya
tindakan yaitu upaya untuk mengembangkan kreativitas siswa maka penelitian ini termasuk
jenis Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Alur penelitian mengacu pada langkah PTK Kemmis
dan Mc Taggart (dalam Wiriaatmadja, 2012), yaitu plan (rencana), act (tindakan), observe
(observasi), dan reflect (refleksi).

Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran 2017/2018 di kelas VII
SMPN 9 Banjarmasin yang beralamat di Jalan Batu Benawa Raya 25 RT 076 Banjarmasin.
Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah skor validasi instrumen penelitian, hasil tes
awal dan tes akhir, hasil observasi aktivitas siswa dan guru, serta dokumen foto kegiatan
pembelajaran.

Data hasil observasi aktivitas siswa maupun guru dianalisis menggunakan persentase skor
rata-rata hasil observasi. Adapun kriteria keberhasilan yang ditetapkan untuk hasil observasi
aktivitas guru dan siswa adalah persentase skor rata-rata minimal berada pada kategori baik
dengan menggunakan kriteria standar berikut.

Tabel 3. Kriteria Standar Aktivitas Guru dan Siswa
Kriteria Standar Kategori

80% < P0 ≤ 100% Sangat baik
60% < P0 ≤ 80% Baik
40% < P0 ≤ 60% Cukup baik
20% < P0 ≤ 40% Kurang baik
0% ≤ P0 ≤ 20% Tidak baik

Selanjutnya hasil tes akhir digunakan untuk menelusuri perkembangan kreativitas siswa
sebagai bahan acuan refleksi untuk rencana melakukan tindakan selanjutnya. Adapun jenis soal
yang diberikan adalah bentuk esai yang yang mempunyai cara penyelesaian yang banyak dan
mempunyai banyak jawaban yang mungkin. Menurut NCTM (2003), soal tersebut merupakan
soal jenis open ended (terbuka di akhir). Jawaban siswa dikaji kriteria kreativitasnya kemudian
dikelompokkan berdasarkan tingkat kreativitas yang dicapai, yaitu sangat kreatif, kreatif, dan
cukup kreatif. Pengelompokan tingkat kreativitas ini dibuat oleh peneliti dengan mengacu pada
Tabel 1 dan Tabel 2 di atas. Hasil analisis tes siswa digunakan untuk menelusuri perkembangan
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kreativitas siswa kelas VII SMPN 9 Banjarmasin. Kreativitas siswa dikatakan berkembang jika
hasil analisis tes menunjukkan minimal 80% dapat mencapai tingkat Kreatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan Siklus 1
1. Perencanaan

Pelaksanaan pada tahap perencanaan pada siklus satu ini berupa pembuatan instrumen
penelitian. Instrumen penelitian mencakup RPP, LKS 1 & 2, lembar observasi aktivitas guru
dan siswa dan tes akhir siklus 1. Materi yang diajarkan pada siklus 1 yaitu materi tentang
konsep himpunan, himpunan semesta, komplemen himpunan dan himpunan bagian.
2. Tindakan

Pembelajaran pada siklus satu dilaksanakan dalam dua pertemuan pembelajaran dan satu
pertemuan terakhir berupa tes akhir siklus. Berikut paparan pembelajaran yang dilaksanakan.

a. Pertemuan Pertama Siklus 1
Guru memulai pembelajaran dengan menjelaskan pentingnya mempelajari materi

himpunan berupa definisi himpunan dan bagaimana menyatakan suatu himpunan. Guru
menyampaikan tujuan pembelajaran serta rencana kegiatan pembelajaran dengan
menggunakan pendekatana matematika realistik berbasis ethnomathematics budaya banjar.
Selanjutnya guru memberikan motivasi berupa pertanyaan untuk memulai pemahaman
konsep himpunan.

Kegiatan Inti dimulai dengan membagi siswa dalam beberapa kelompok kemudian
memberikan masalah kontekstual yang disajikan dalam bentuk Lembar Kerja Siswa.
Masalah yang disajikan berkaitan dengan kekhasan budaya banjar khususnya pada ragam
makanan, buah dan alat transportasi khas Banjar sebagai objeknya nantinya akan
dikelompokkan menjadi sebuah himpunan. Objek-objek ini menjadi sarana untuk
mempelajari konsep himpunan, himpunan semesta dan bentuk diagram Venn. Guru
meminta siswa untuk mengidentifikasi masalah yang. Menanyakan kepada beberapa orang
siswa, apakah masalah yang disajikan dalam LKS sudah dapat dipahami. Pada siswa yang
belum paham, guru memberikan bantuan berupa pertanyaan yang dapat mengarahkan
siswa untuk memahami masalah dan ditambah dengan menjelaskan situasi dan kondisi
masalah dengan memberikan petunjuk pada bagian yang belum dipahami siswa.

Selanjutnya siswa berdiskusi dalam kelompok untuk menyelesaikan masalah dalam
LKS secara bersama-sama. Diskusi yang terjadi sangat baik, satu persatu siswa mencoba
mengidentifikasi objek yang nantinya dikelompokkan menjadi sebuah himpunan. Tidak
semua siswa mengenal secara rinci semua objek khas banjar yang disajikan, sehingga
terjadi penyampaian informasi dan wawasan baru tentang objek khas banjar tersebut dari
siswa yang tahu objek tersebut. Pertanyaan pun bermunculan seperti “apa itu buah rambai?
Manis atau asam?”. Hal ini penting jika mereka ingin mengelompokkan buah berdasarkan
rasa buah itu sendiri. Setelah diskusi selesai, guru menunjuk perwakilan kelompok untuk
menyampaikan (mempresentasikan) hasil pekerjaan kelompok. Guru mempersilahkan
siswa dari kelompok lain untuk memberikan tanggapan kemudian membahas bersama
beberapa masalah yang kurang dipahami siswa. Pada akhir pembelajaran guru dan siswa
bersama-sama menyimpulkan pembelajaran yang telah dilaksanakan.
b. Pertemuan Kedua Siklus 1

Guru melakukan apersepsi dengan kembali mengulang pemahaman siswa tentang
konsep himpunan pada pertemuan sebelumnya. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
pada materi himpunan semesta, himpunan bagian dan himpunan kosongserta rencana
kegiatan pembelajaran. Siswa kembali dibagi dalam beberapa kelompok seperti pada
pertemuan sebelumnya kemudian guru memberikan masalah kontekstual yang disajikan
dalam bentuk Lembar Kerja Siswa. Masalah yang diberikan berkaitan dengan hewan khas
Kalimantan Selatan yaitu bekantan, macam kesenian daerah kalimantan selatan dan sikap
religius orang Banjar yaitu kegemaran dalam memeriahkan acara MTQ (Musabaqah
Tilawatil Quran). Satu persatu konten disajikan dalam masalah yang membimbing siswa
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menuju pemahaman konsep himpunan kosong, himpunan bagian dan himpunan kuasa.
Guru menunjuk beberapa siswa mengidentifikasi masalah yang diberikan. Menanyakan
kepada beberapa orang siswa, apakah masalah yang diberikan sudah dapat dipahami. Pada
siswa yang belum paham, guru memberikan bantuan berupa pertanyaan yang dapat
mengarahkan siswa untuk memahami masalah dan ditambah dengan menjelaskan situasi dan
kondisi masalah dengan memberikan petunjuk pada bagian yang belum dipahami siswa.

Pemecahan masalah dilakukan oleh siswa dengan berdiskusi bersama-sama anggota
kelompok. Setelah selesai guru menunjuk perwakilan kelompok untuk menyampaikan
(mempresentasikan) hasil pekerjaan kelompok. Guru mempersilahkan siswa dari kelompok
lain untuk memberikan tanggapan kemudian membahas bersama beberapa masalah yang
kurang dipahami siswa. Pada akhir pembelajaran guru dan siswa bersama-sama
menyimpulkan pembelajaran yang telah dilaksanakan.
c. Tes Akhir siklus 1

Tes akhir siklus dilaksanakan pada pertemuan ketiga untuk mendapatkan data hasil
kreativitas siswa. Siswa menjawab soal esai yang telah dibuat pada tahap perencanaan
sesuai dengan kisi-kisi serta telah divalidasi. Gambar berikut adalah salah satu contoh
jawaban siswa yang tergolong tingkat kreatif.

Gambar 1. Contoh Lembar Jawaban Tes Akhir Siklus 1
Jawaban di atas memiliki ciri-ciri kefasihan (fluency) dan fleksibel (flexibility), sehingga
termasuk pada tingkat kreatif. Adapun data perkembangan kreativitas siswa pada siklus 1
adalah sebagai berikut.

Tabel 4. Tingkat Kreativitas Siswa Siklus 1
Tingkat Kreativitas f %

Sangat Kreatif 0 0,00
Kreatif 20 64,52

Cukup Kreatif 0 0,00
Kurang Kreatif 11 35,48
Tidak Kreatif 0 0,00

Dari analisis tingkat kreativitas pada tes akhir siklus siswa dapat dilihat bahwa siswa
yang memenuhi tingkat minimal kreatif pada siklus 1 sebanyak 64%.

3. Observasi
Observasi dilaksanakan pada saat pembelajaran pada dua pertemuan di siklus 1.

Pengamatan ini untuk melihat seberapa baiknya keterlaksanaan pembelajaran oleh guru dan
bagaimana aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran dan menjadi acuan perbaikan
menuju siklus selanjutnya. Berikut ini persentase data observasi aktivitas siswa dan guru pada
siklus 1.
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1 2 % Kategori

Siswa 76/128 78/128 77/128 60,94 Baik
Guru 26/43 33/43 29,5/43 68,60 Baik

Tabel 5. Data Observasi Aktivitas Siswa dan Guru pada Siklus 1

Objek
Pertemuan ke

Rata-rata
Kesimpulan

Berdasarkan tabel di atas, aktivitas siswa dan guru pada siklus 1 berada pada
Kategori baik.

4. Refleksi
Berdasarkan data yang telah didapat pada pelaksanaan pembelajaran di siklus 1

dapat disimpulkan bahwa pembelajaran memenuhi indikator keberhasilan pada data
aktivitas siswa dan guru namun tidak pada tingkat kreativitas. Siswa dalam tingkat minimal
kreatif hanya 64%. Oleh karena itu diperlukan tindakan lanjutan siklus II dimana
pembelajaran diperbaiki untuk lebih terfokus terhadap pengembangan kreativitas siswa.

Pelaksanaan Siklus 2
1. Perencanaan

Pelaksanaan pada tahap perencanaan pada siklus II ini berupa pembuatan instrumen
penelitian. Instrumen penelitian mencakup RPP, lembar observasi aktivitas guru dan siswa
dan tes akhir siklus 2. Materi yang diajarkan pada siklus II yaitu materi tentang operasi
himpunan.

2. Tindakan
a. Pertemuan Pertama siklus 2

Guru memulai pembelajaran dengan menjelaskan pentingnya mempelajari materi
himpunan berupa definisi himpunan dan bagaimana menyatakan suatu himpunan. Guru
menyampaikan tujuan pembelajaran serta rencana kegiatan pembelajaran. Selanjutnya guru
memberikan motivasi berupa pertanyaan untuk memulai pemahaman konsep himpunan.

Kegiatan Inti dimulai dengan membagi siswa dalam beberapa kelompok kemudian
memberikan masalah kontekstual yang disajikan dalam bentuk Lembar Kerja Siswa. Masalah
yang disajikan berkaitan dengan kekhas-an budaya banjar khususnya pada
kerajinan dan tempat pariwisata (pasar terapung) sebagai objeknya nantinya akan
dikelompokkan dan di operasikan sebagai himpunan. Objek-objek ini menjadi sarana untuk
irisan dan gabungan dari dua himpunan. Guru meminta siswa untuk mengidentifikasi
masalah yang diberikan berupa pengelompokan objek-objek tersebut. Menanyakan kepada
beberapa orang siswa, apakah masalah yang disajikan dalam LKS sudah dapat dipahami.
Pada siswa yang belum paham, guru memberikan bantuan berupa pertanyaan yang dapat
mengarahkan siswa untuk memahami masalah dan ditambah dengan menjelaskan situasi dan
kondisi masalah dengan memberikan petunjuk pada bagian yang belum dipahami siswa.

Selanjutnya siswa berdiskusi dalam kelompok untuk menyelesaikan masalah dalam
LKS secara bersama-sama. Setelah selesai guru menunjuk perwakilan kelompok untuk
menyampaikan (mempresentasikan) hasil pekerjaan kelompok. Guru mempersilahkan
siswa dari kelompok lain untuk memberikan tanggapan kemudian membahas bersama
beberapa masalah yang kurang dipahami siswa. Pada akhir pembelajaran guru dan siswa
bersama-sama menyimpulkan pembelajaran yang telah dilaksanakan.
b. Pertemuan Kedua Siklus 2

Guru melakukan apersepsi dengan kembali mengulang pemahaman siswa tentang
konsep himpunan pada pertemuan sebelumnya. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
pada materi himpunan semesta, himpunan bagian dan himpunan kosongserta rencana
kegiatan pembelajaran. Selanjutnya guru memberikan motivasi berupa pertanyaan untuk
memulai pemahaman materi himpunan.
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Siswa kembali dibagi dalam beberapa kelompok seperti pada pertemuan sebelumnya
kemudian guru memberikan masalah kontekstual yang disajikan dalam bentuk Lembar
Kerja Siswa. Masalah yang diberikan berkaitan dengan motif-motif batik sasirangan khas
kalimantan dan kesenian banjar. Satu persatu konten disajikan dalam masalah yang
membimbing siswa menuju pemahaman tentang komplemen dan selisih himpunan. Guru
menunjuk beberapa siswa mengidentifikasi masalah yang diberikan. Menanyakan kepada
beberapa orang siswa, apakah masalah yang diberikan sudah dapat dipahami. Pada siswa
yang belum paham, guru memberikan bantuan berupa pertanyaan yang dapat mengarahkan
siswa untuk memahami masalah dan ditambah dengan menjelaskan situasi dan kondisi
masalah dengan memberikan petunjuk pada bagian yang belum dipahami siswa.

Pemecahan masalah dilakukan oleh siswa dengan berdiskusi bersama-sama anggota
kelompok. Setelah selesai guru menunjuk perwakilan kelompok untuk menyampaikan
(mempresentasikan) hasil pekerjaan kelompok. Guru mempersilahkan siswa dari kelompok
lain untuk memberikan tanggapan kemudian membahas bersama beberapa masalah yang
kurang dipahami siswa. Pada akhir pembelajaran guru dan siswa bersama-sama
menyimpulkan pembelajaran yang telah dilaksanakan.
c. Tes Ahir siklus II

Tes akhir siklus dilaksanakan pada pertemuan ketiga. Siswa menjawab soal uraian
yang telah dibuat pada tahap perencanaan sesuai dengan kisi-kisi serta telah divalidasi.
Berikut ini adalah contoh jawaban yang memiliki ciri-ciri kefasihan (fluency), fleksibel
(flexibility), dan kebaruan (originality), sehingga termasuk pada tingkat sangat kreatif.

Gambar 2. Contoh Lembar Jawaban Tes Akhir Siklus 2
Adapun keseluruhan data perkembangan kreativitas siswa pada siklus 2 diuraikan pada
tabel berikut.

Tabel 6. Tingkat Kreativitas Siswa Siklus 2
Tingkat Kreativitas f %

Sangat Kreatif 4 12,90
Kreatif 21 67,74

Cukup Kreatif 1 3,23
Kurang Kreatif 5 16,13
Tidak Kreatif 0 0,00

Berdasarkan data di atas, persentase siswa dengan tingkat kreativitas minimal kreatif
adalah 80,64 %.
3. Observasi

Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan berdasarkan dengan lembar
observasi guru dan siswa terhadap pembelajaran. Pengamat berpatokan pada aspek-aspek
yang tertera pada lembar observasi sesuai dengan tahapan pembelajaran PMR. Pengamatan
ini untuk melihat seberapa baiknya keterlaksanaan pembelajaran oleh guru dan bagaimana
aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran.

Tabel 7. Data Observasi Aktivitas Siswa dan Guru pada Siklus 2
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Objek
Pertemuan ke

Rata-rata
Kesimpulan

1 2 % Kategori

Siswa 95/128 103/128 99/128 77,34 Baik
Guru 36/43 38/43 37/43 86,05 Sangat Baik

Berdasarkan tabel terlihat bahwa aktivitas siswa dan guru pada siklus II berada pada
kategori baik dan sangat baik.
4. Refleksi

Dari hasil pelaksanaan siklus II, data tentang katogori kreativitas dan aktivitas siswa
dan guru telah memenuhi indikator keberhasilan. Dimana lebih dari 80,64% siswa berada
pada tingkat minimal kreatif, aktivitas siswa dan guru berada pada kategori baik dan baik
sekali.

UCAPAN TERIMA KASIH
Terima kasih sebesar-besarnya kepada KEMRISTEKDIKTI yang telah memberikan bantuan
dana dalam penelitian yang telah dilaksanakan ini.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Pembelajaran matematika melalui Pendidikan Matematika Realistik (PMR) berbasis
ethnomathematics dapat digunakan untuk mengembangkan kreativitas siswa dengan
penggunaan keberagaman budaya setempat.
Saran

Saran yang diberikan peneliti adalah hendaknya hasil penelitian ini dapat menjadi
pertimbangan untuk mengaplikasikannya pada pembelajaran matematika melalui Pendidikan
Matematika Realistik (PMR) berbasis ethnomathematics untuk mengembangkan kreativitas
siswa.
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Abstrak

Kegiatan dalam penelitian ini diawali dengan penentuan sekolah yang akan
menjadi tempat penelitian, yaitu SMP Negeri 17 Banjarmasin. Dari tiga jenjang kelas
yang ada, dipilih kelas VIII sebagai populasi penelitian. Pengambilan sampel
dilakukan dengan metode purposive samping, yaitu dengan memilih satu kelas
eksperimen dan satu kelas kontrol berdasarkan uji normalitas dan uji homogenitas dari
hasil pretes. Selanjutnya dari dua kelas penelitian, dipilih secara acak kelas mana yang
akan menggunakan metode pembelajaran PBL dan yang akan menggunakan direct
learning. Setelah kegiatan pembelajaran selesai seperti yang dirancang, peneliti akan
memberikan postes untuk mengetahui pembelajaran mana yang lebih baik ditinjau
dari hasil belajar siswa menggunakan uji normalitas dan uji homogenitas. Skor HOTS
siswa yang berupa data kuantitatif akan dikonversi menjadi data kualitatif berdasarkan
pengkategorian yang ditentukan, lalu hasilnya dibandingkan dan dijelaskan secara
deskriptif sebagai bagian dari penentuan kelas mana yang lebih baik.

Berdasarkan hasil validitas dan reliabilitas diperoleh 18 soal pilihan ganda dan
3 uraian yang valid dan reliabel. Soal tersebut kemudian digunakan ke seluruh siswa
kelas VIII dan diperoleh kesimpulan bahwa data yang berdistribusi normal adalah
siswa kelas VIII A, B, C, dan D. Dari uji t sampel berpasangan diperoleh bahwa
pasangan kelas A, B, dan C yang homogen. Dari tiga kelas tersebut dipilih secara acak
dan didapat bahwa pembelajaran kelas B menggunakan metode PBL dan kelas A
menggunakan pembelajaran langsung.

Dari hasil uji t sampel independen diperoleh bahwa PBL lebih baik secara
signifikan daripada pembelajaran langsung. Kesimpulan ini ditinjau dari hasil belajar
maupun kategori HOTS siswa SMP kelas VIII untuk kompetensi dasar memahami
relasi dan fungsi, menentukan nilai fungsi, serta membuat sketsa grafik fungsi aljabar
sederhana pada sistem koordinat Cartesius.

Kata kunci: problem-based learning, direct learning, HOTS

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan
proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Mendiknas, 2003).
Pendidikan yang berlangsung di sekolah termasuk dalam pendidikan formal yang
diselenggarakan oleh satuan pendidikan.

Seiring perkembangan zaman, kehidupan saat ini lebih menuntut pada kemampuan dalam
menyelesaikan masalah. As'ari, dalam seminar dan Loka Karya (Shadiq, 2007, hal. 3), mengutip
pendapat NCREL, bahwa pada dasarnya abad ke-21 ini diwarnai oleh beberapa karakteristik
berikut: (a) merupakan dunia digital, (b) menuntut pemikiran inventif, (c) menuntut komunikasi
efektif, dan (d) menuntut produktifitas tinggi. Untuk itu, para siswa harus mempersiapkan diri
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dalam menghadapi situasi kehidupan nyata (Zaslavsky, 1993, hal. vii). Sehingga penting untuk
mengenalkan dan membiasakan siswa mengasah kemampuan menyelesaikan masalah mereka,
baik masalah routine maupun masalah non-routine. Sebagian besar masalah di dunia ini adalah
masalah non-routine yang strukturnya tidak teratur (ill-structured problem) dan penyelesaiannya
memungkinkan menggunakan algoritma unfamiliar (Setiawan, Sugianto, & Junaedi, 2012, hal.
73).

Penyelesaian masalah ill-structured problem dan soal non-routine yang menggunakan
algoritmta unfamiliar tersebut tentunya memerlukan pemikiran tingkat tinggi (higher order
thinking) untuk menyelesaikannya. Di mana seseorang harus mampu menganalisis semua fakta
yang ada, kemudian mengkreasi dan mampu mengevaluasi dengan tepat data-data yang ada,
sehingga masalah dapat diselesaikan dengan baik. Secara umum, HOT menyelesaikan masalah-
masalah di mana tidak tersedia algoritma yang sesuai ketika mengerjakan dan menyelesaikan
situasi (konteks) yang tidak dikenal. Senk et al. (Thompson, 2012, hal. 7) menjelaskan
karakteristik berpikir tingkat tinggi sebagai: solving tasks where no algorithm has been taught,
where justification or explanation are required, and where more than one solution may be
possible. Maksudnya di sini adalah berpikir tingkat tinggi merupakan kemampuan untuk
menyelesaikan tugas-tugas dimana tidak ada algoritma yang telah diajarkan, yang membutuhkan
justifikasi atau penjelasan dan mungkin mempunyai lebih dari satu solusi yang mungkin.

Mengacu pada NC DPI (North Carolina Department of Public Instruction), Thompson
(2012, hal. 5) menyatakan bahwa keterampilan berpikir seperti knowledge (focusing, information
gathering, remembering), organizing, dan applying termasuk dalam low order thingking skills,
sedangkan analyzed, generating, integrating, dan evaluating termasuk dalam higher order
thinking skills (HOTS). Hal ini sejalan dengan Taksonomi Bloom (versi revisi) yang dianggap
sebagai dasar berpikir tingkat tinggi, yaitu pada kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi,
dan mengkreasi atau menciptakan (Brookhart, 2010, hal. 5).

Indonesia sudah memprioritaskan adanya pembelajaran yang mengusung keterampilan
berpikir tingkat tinggi (HOTS) di dalamnya sejak lama. Hal ini terlihat pada kurikulum KTSP dan
Kurikulum 2013. Pada Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, menyatakan
bahwa mata pelajaran Matematika diberikan kepada semua siswa untuk membekali mereka
dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan
bekerjasama. Pada dokumen ini ditegaskan pula bahwa pembelajaran matematika sekolah
bertujuan agar siswa memiliki kemampuan memecahkan masalah yang meliputi kemampuan
memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi
yang diperoleh. Dalam Permendikbud Tahun 2013 Nomor 68 tentang Kompetensi Dasar dan
Struktur Kurikulum SMP/MTs, terutama pada Kompetensi Inti-3 (KI-3), disebutkan bahwa siswa
harus mampu Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural)
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait
fenomena dan kejadian tampak mata. Selain itu, pada Kompetensi Inti-4 (KI-4) juga disebutkan
bahwa siswa dituntut untuk mampu mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret
(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis,
membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. Dari kedua kompetensi inti tersebut, jelas
bahwa siswa dituntut untuk lebih mampu berpikir dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi
dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan (SKL-SP) untuk SMP sederajat yang telah
ditetapkan dalam KTSP (Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar
Kompetensi Lulusan, 2006) di antaranya adalah mencari dan menerapkan informasi dari
lingkungan sekitar dan sumber-sumber lain secara logis, kritis, dan kreatif; menunjukkan
kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif; menunjukkan kemampuan belajar secara
mandiri sesuai dengan potensi yang dimilikinya; menunjukkan kemampuan menganalisis dan
memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pada Undang-Undang Pendidikan
Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi
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mengembangkan kemampuan 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.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan di atas, terlihat bahwa HOTS telah
menjadi suatu keharusan bagi siswa Indonesia saat ini. Jika siswa masih bertahan dengan
kebiasaan berpikir tingkat rendah, maka Standar Isi, KI dan SKL-SP tersebut tidak akan bisa
dipenuhi dengan baik. Dengan demikian tujuan pembelajaran menjadi tidak terpenuhi.

Namun, semua tuntutan pemerintah tersebut masih kontradiksi dengan apa yang terjadi di
lapangan. Sebagaimana yang telah disampaikan Ashari (Shadiq, 2007, hal. 2), wakil Himpunan
Matematikawan Indonesia (HMI atau IndoMS), bahwa karakteristik pembelajaran matematika di
Indonesia saat ini masih lebih mengacu pada tujuan jangka pendek (lulus ujian sekolah,
kabupaten/kota, atau nasional), materi kurang membumi, lebih fokus pada kemampuan
prosedural, komunikasi satu arah, pengaturan ruang kelas monoton, low order thinking skills,
bergantung kepada buku paket, lebih dominan soal rutin, dan pertanyaan tingkat rendah.

Menurut As’ari (Shadiq, 2007, hal. 3) pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang
membiasakan pembelajaran berbasis masalah (problem-based learning/PBL), mengajak siswa
untuk selalu menjelaskan dan mempertahankan proses dan hasil kerjanya dari kritik yang
dilancarkan temannya, membiasakan siswa menyelesaikan masalah dengan berbagai macam
strategi (open-ended approach) dan mengajak mereka mengevaluasi strategi-strategi tersebut
ditinjau dari efektivitasnya, efisiensinya, serta melakukan praktik reflektif (dengan membuat
jurnal belajar).

Kurikulum 2013 saat ini mengharapkan pembelajaran berbasis penemuan (inquiry) oleh
siswa sendiri (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang
Standar Proses, 2013, hal. 3). Salah satu alternatif metode pembelajaran yang sesuai adalah
pembelajaran berbasis masalah atau problem-based  learning, karena menurut Rusman (2011, hal.
234) problem-based learning (PBL) menjadikan guru untuk memusatkan perhatiannya pada
pengembangan keterampilan inquiry. Selain itu, metode pembelajaran berbasis masalah juga
dapat mendukung peningkatan HOTS siswa. Hal ini didukung dari hasil penelitian yang
dilaksanakan Setiawan, Sugianto, & Junaedi (2012). Kesimpulan dari hasil penelitian tersebut
antara lain bahwa keaktifan dan sikap siswa dalam pembelajaran PBL dapat meningkatkan HOTS.

Problem-based learning (PBL) merupakan salah satu metode pembelajaran yang dapat
meningkatkan keterampilan siswa dalam memecahkan masalah. Hal ini dijelaskan oleh Herman
(2007, hal. 52) dalam hasil penelitiannya bahwa pada kegiatan PBL, aktivitas siswa untuk belajar
lebih mengemuka daripada kegiatan guru mengajar. Umumnya siswa menunjukkan semangat dan
ketekunan yang cukup tinggi dalam menyelesaikan masalah, aktif berdiskusi dan saling
membantu dalam kelompok, dan tidak canggung bertanya atau minta petunjuk kepada guru.

Higher-order thinking skills (HOTS) dalam bahasa Indonesia disebut sebagai keterampilan
berpikir tingkat tinggi. King, Goodson, & Rohani (2010, hal. 1) menjelaskan bahwa HOTS
melibatkan beragam penerapan proses berpikir dalam situasi-situasi kompleks dan terdiri dari
banyak variabel, yaitu termasuk berpikir kritis, logis, reflektif, metakognitif, dan berpikir kreatif.
Mereka teraktivasi ketika individu mengalami masalah asing, ketidakpastian, pertanyaan, atau
dilema. Sedangkan dalam taksonomi Bloom hasil revisi Anderson & Krathwohl (Moore &
Stanley, 2010, hal. 5-6), HOTS dispesifikkan ke dalam tiga dimensi berpikir yang terdiri dari
Analyzing, Evaluating, dan Creating.

Mencakup dari semua yang disebutkan beberapa ahli di atas, Brookhart (2010, hal. 3-8)
memaparkan jenis HOTS didasarkan pada tujuan pembelajaran di kelas, yaitu terdiri dari tiga
kategori: HOTS sebagai transfer, HOTS sebagai critical thinking, dan HOTS sebagai problem
solving. HOTS sebagai transfer didefinisikan sebagai keterampilan untuk mengaplikasikan
pengetahuan dan keterampilan yang sudah dikembangkan dalam pembelajaran pada konteks yang
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baru. Baru di  sini diartikan sebagai sesuatu yang belum diajarkan sebelumnya. HOTS sebagai
transfer mencakup analyzing, evaluating, creating, berpikir kreatif, berpikir logis, dengan
dirangkum menjadi menganalisa, mengevaluasi, dan mencipta, sedangkan dua keterampilan
lainnya sudah termasuk di dalamnya (Brookhart, 2010, hal. 62).

HOTS sebagai critical thinking didefinisikan sebagai keterampilan memberikan keputusan
(judgment) menggunakan alasan yang logis dan ilmiah. Ini mencakup berpikir kritis dan
metakognitif. HOTS sebagai problem solving didefinisikan sebagai keterampilan
mengidentifikasi masalah dan menyelesaikan masalah yang bersifat ill structured. Ini mencakup
problem solving itu sendiri (Brookhart, 2010, hal. 5-7).

Berpikir kritis meliputi berpikir secara reflektif dan produktif serta melakukan evaluasi
terhadap fakta atau keterangan yang ada (Santrock, 2011, hal. 303). Lalu Woolfolk (2007, hal.
359) mengemukakan bahwa berpikir kritis merupakan keterampilan melakukan evaluasi terhadap
suatu kesimpulan dengan cara memeriksa masalah, bukti, dan solusi secara logis dan sistematis.

Jadi, HOTS yang dimaksud di sini mencakup keterampilan menganalisa (analyzing),
mengevaluasi (evaluating), mencipta (creating), berpikir kritis (critical thinking), dan
penyelesaian masalah (problem solving). Indikator keterampilan menganalisa, mengevaluasi, dan
mencipta didasarkan pada teori yang dipaparkan Anderson & Krathwohl (2001), sedangkan
keterampilan berpikir kritis dan penyelesaian masalah didasarkan pada teori yang dijelaskan oleh
Brookhart (2010, hal. 5-7).

METODE

Jenis penelitian yang dilakukan adalah eksperimen semu pretes-postes, yaitu penerapan
PBL pada kelas eksperimen dan tanpa penerapan tersebut pada kelas kontrol. Langkah-langkah
dalam penelitian eksperimen semu ini adalah sebagai berikut: (a) validasi soal pretes dan postes
oleh ahli; (b) soal pretes dan postes yang sudah direvisi berdasarkan saran ahli kemudian
diberikan kepada kelas IX pada sekolah yang sama untuk dilihat reliabilitasnya; (c) soal pretes
yang sudah valid dan reliabel diujicobakan ke seluruh kelas VIII sebagai data awal penelitian; (d)
data awal ini dianalisis untuk mengetahui normalitas dan homogenitasnya; (e) hasil analisis data
awal digunakan sebagai acuan untuk memilih satu kelas sebagai kelas eksperimen dan satu kelas
sebagai kelas control; (f) pelaksanaan pembelajaran pada dua kelas yang dipilih, dengan ketentuan
bahwa kelas eksperimen menggunakan pembelajaran didasarkan pada PBL dan kelas kontrol
menggunakan pembelajaran yang biasa digunakan guru pada sekolah tersebut; (g) pemberian soal
postes yang sudah valid dan reliabel untuk mengetahui normalitas datanya dan menjawab
hipotesis penelitian yaitu kelas mana yang lebih baik didasarkan pada hasil belajar dan HOTS
siswa.

Penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 17 Banjarmasin pada bulan Juni - Agustus 2017.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 17 Banjarmasin,
sedangkan sampelnya adalah dua kelas dimana satu kelas yang dijadikan kelas eksperimen dan
satu kelas yang dijadikan kelas kontrol.

Data dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif, yaitu data hasil belajar dan HOTS
siswa. Data ini dikumpulkan melalui tes tertulis, yaitu menggunakan soal pretes dan postes. Data
hasil belajar diperoleh melalui tes berupa pilihan ganda sebanyak 18 soal, sedangkan data HOTS
diperoleh melalui tes berupa uraian sebanyak 3 soal. Data hasil belajar dianalisis menggunakan
bantuan SPSS versi 23 melalui teknik berikut.
1. Uji Normalitas

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah populasi berdistribusi normal atau tidak. Untuk
keperluan penelitian ini, data hasil belajar baik dari pretes maupun postes harus merupakan
sampel yang berasal dari populasi yang berdistibusi normal. Uji normalitas dalam SPSS
dibedakan menjadi dua jenis, yaitu uji Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Uji kolmogorov-
Smirnov digunakan untuk subjek penelitian yang jumlahnya lebih dari 30, jika kurang dari 30
maka menggunakan uji Shapiro-Wilk.
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2. Uji Homogenitas
Uji ini bertujuan untuk mengetahui kesamaan variansi dari skor pretes maupun postes. Uji

ini menggunakan uji t sampel independen.
3. Uji Kesamaan Rata-rata

Uji ini dibedakan menjadi dua, yaitu uji kesamaan rata-rata pretes dan uji kesamaan rata-
rata postes. Uji pertama digunakan untuk mengetahui kesamaan kemampuan awal siswa
berdasarkan hasil pretes. Hasil uji ini menjadi acuan untuk uji kesamaan rata-rata postes, yaitu
bahwa jika rata-rata skor pretes sama maka uji hipotesis penelitian cukup melihat skor postes,
tetapi jika rata-rata skor pretes tidak sama maka uji hipotesis penelitian harus melihat kenaikan
dari pretes ke postes atau dengan kata lain selisih antara postes dengan pretesnya. Uji ini
menggunakan uji t sampel independen.
4. Skor HOTS

Adapun skor HOTS siswa yang berupa data kuantitatif dikonversi ke dalam bentuk data
kualitatif untuk dilihat ketercapaiannya menggunakan tabel berikut (Azwar, 2010, hal. 163).

Tabel 1. Pedoman Konversi Skor HOTS Siswa
Nilai Interval Skor Kategori

A 75,00 < X ≤  100,00 Sangat Baik
B 58,33 < X ≤  75,00 Baik
C 41,67 < X ≤  58,33 Cukup Baik
D 25,00 < X ≤  41,67 Kurang Baik
E 0,00 < X ≤ 25,00 Tidak Baik

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di kelas VIII SMP Negeri 17 Banjarmasin. Seluruh siswa kelas
VIII diberikan soal pretes untuk mengetahui kemampuan awal mereka. Sebelumnya soal pretes
tersebut diuji cobakan ke kelas IX F pada tanggal 24 Juli 2017 untuk mengukur reliabilitas dari
soal pretes postes yang diberikan. Hasil reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 2.

Soal yang sudah layak kemudian digunakan digunakan untuk mengetahui kemampuan
awal siswa kelas VIII. Pemberian pretes di kelas VIII B dilaksanakan pada hari senin 31 Juli 2017,
di kelas VIII C dilaksanakan pada hari selasa 1 Agustus 2017, di kelas VIII D pada hari rabu 2
Agustus 2017, di kelas VIII A pada hari kamis 3 Agustus 2017, dan di kelas VIII E pada hari
jumat 4 Agustus 2017.

Tabel 2. Hasil Reliabilitas Soal Pretes Postes
Banyak soal yang digunakan Hasil reliabilitas alpha cronbach Kesimpulan

21 0,787 Reliabel

Gambar 1. Kegiatan Uji Coba Soal
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Hasil uji normalitas pretes seluruh siswa kelas VIII dapat dilihat pada Tabel 3 dan hasil uji
homogenitas pretesnya dapat dilihat pada Tabel 4.

Penelitian dilanjutkan dengan melaksanakan pembelajaran pada satu kelas eksperimen dan
membiarkan guru matematika pada sekolah tersebut melaksanakan pembelajaran langsung di satu
kelas kontrol. Pembelajaran dilaksanakan dari tanggal 7-27 Agustus 2017.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas Pretes
Kelas VIII Signifikansi Shapiro-Wilk Kesimpulan

A 0,513 Normal
B 0,054 Normal
C 0,177 Normal
D 0,473 Normal
E 0,003 Tidak Normal

Dari hasil pada Tabel 3 dapat diketahui bahwa data pretes kelas VIII E tidak berdistribusi
normal sehingga tidak dimasukkan untuk uji selanjutnya.

Tabel 4. Hasil Uji Homogenitas Pretes
Pasangan Kelas Signifikansi Levene Signifikansi Uji t Kesimpulan

A dengan B 0,995 0,278 Homogen
A dengan C 0,127 0,218 Homogen
A dengan D 0,026 0,096 Tidak Homogen
B dengan C 0,124 0,990 Homogen
B dengan D 0,025 0,707 Tidak Homogen
C dengan D 0,366 0,627 Homogen

Dari Tabel 4 terlihat bahwa pasangan yang tidak homogen baik dari variansi maupun rata-
rata adalah pasangan yang memuat kelas VIII D, sehingga kelas ini tidak dipilih untuk kelas
penelitian. Karena peneliti memerlukan 3 kelas maka kelas VIII A, B, dan C dipilih sebagai kelas
penelitian. Selanjutnya dari 3 kelas ini dipilih secara acak untuk menentukan mana yang dijadikan
kelas eksperimen dan kelas kontrol, dari sini diperoleh bahwa kelas VIII B menggunakan metode
PBL, kelas VIII C menggunakan pendekatan open-ended, sedangkan kelas kontrol menggunakan
pembelajaran konvensional yaitu kelas VIII A.

Peneliti merancang perangkat pembelajaran untuk kelas eksperimen yang terdiri dari RPP

Gambar 2. Salah Satu Kegiatan Pretes
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dan LKS. Pembelajaran untuk masing-masing kelas direncanakan sebanyak 4 kali pertemuan,
dengan tambahan 1 kali pemberian postes.

Setelah pemberian materi sebanyak 4 pertemuan, peneliti memberikan soal postes untuk
mengetahui hasil belajar dan HOTS siswa untuk kedua kelas penelitian. Akan tetapi sebelum itu,
peneliti melakukan analisis perhitungan menggunakan SPSS versi 23 untuk memperoleh
gambaran mengenai normalitas datanya. Karena banyak siswa dari tiap kelas kurang dari 30
orang, peneliti menggunakan uji normalitas Shapiro-Wilk yang ringkasan hasilnya terlihat pada
Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas Postes
Kelas VIII Signifikansi Shapiro-Wilk Kesimpulan

A
B

0,201
0,286

Normal
Normal

Dari Tabel 5 dapat dilihat bahwa semua nilai signifikansi untuk uji normalitas Shapiro-
Wilk lebih dari taraf signfikansi alpha (α) yang diambil yaitu 0,05 sehingga dapat disimpulkan
bahwa semua kelas penelitian memiliki data postes yang berdistribusi normal. Hasil ini membuat
peneliti dapat melanjutkan ke uji selanjutnya.

Uji homogenitas postes dan uji kesamaan rata-rata diperoleh secara langsung dari uji t
sampel independen menggunakan SPSS. Homogenitas yang dimaksud adalah homogen dalam
hal variansinya, sedangkan kesamaan rata-rata adalah sama dalam hal skornya. Hasil yang
diperoleh dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Hasil Uji Homogenitas Postes
Pasangan Kelas Sig. Levene Sig. Uji t Kesimpulan

A dengan B 0,019 0,048 Tidak homogen dan signifikan

Dari Tabel 6 terlihat bahwa pasangan kelas VIII A yang menggunakan pembelajaran
langsung berbeda secara signifikan baik dari segi variansi maupun skornya dengan kelas VIII B
yang menggunakan pembelajaran PBL. Kesimpulan ini artinya kedua kelas memiliki variansi data
yang berbeda, dan skor kedua kelas berbeda secara signifikan. Lebih lanjut, dapat dilihat Tabel 9
mengenai hasil skor masing-masing kelas.

Tabel 7. Rata-rata dan Standar Deviasi Postes
Kelas VIII Rata-rata Standar deviasi

A 0,529 0,309
B 0,704 0,185

Dari Tabel 7 dapat diketahui bahwa rata-rata skor untuk kelas VIII B lebih dari kelas VIII

Gambar 3. Kegiatan Pembelajaran oleh Guru



Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Matematika Prodi Pendidikan Matematika STKIP PGRI Banjarmasin, 28 Oktober 2017
dengan Tema : Pembelajaran Matematika dalam Perspektif Kearifan Lokal

95

A. Hasil ini menunjukkan bahwa kelas VIII B lebih baik secara signifikan daripada kelas VIII A,
atau dengan kata lain bahwa pembelajaran dengan PBL lebih baik daripada pembelajaran
langsung dilihat dari hasil belajar siswa untuk kompetensi dasar memahami relasi dan fungsi,
menentukan nilai fungsi, serta membuat sketsa grafik fungsi aljabar sederhana pada sistem
koordinat Cartesius.

Adapun untuk hasil dari soal uraian, peneliti melakukan penyetaraan ke skala 0-100
kemudian dibedakan berdasarkan hasil konversi sesuai pedoman pada Tabel 1. Hasil ini dapat
dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Hasil Kategori HOTS untuk Kedua Kelas Penelitian

Level HOTS
Kelas VIII A Kelas VIII B

Skor Kategori Skor Kategori
Analisis 60 Baik 95 Sangat Baik
Evaluasi 48 Cukup Baik 75 Baik
Kreasi 0 Tidak Baik 68 Baik

Berdasarkan hasil pada Tabel 8 dapat diketahui bahwa pembelajaran menggunakan PBL
lebih baik daripada pembelajaran langsung berdasarkan ketiga level HOTS tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pembelajaran
menggunakan PBL lebih baik daripada Pembelajaran Langsung ditinjau dari hasil belajar dan
HOTS siswa SMP kelas VIII untuk kompetensi dasar memahami relasi dan fungsi, menentukan
nilai fungsi, serta membuat sketsa grafik fungsi aljabar sederhana pada sistem koordinat
Cartesius.

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah bahwa guru sudah
seyogyanya menggunakan berbagai metode pembelajaran dalam rangka pemenuhan standar
pendidikan khususnya peningkatan keterampilan berpikir tingkat tinggi (HOTS) siswa, salah
satunya menggunakan metode problem-based learning (PBL).
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