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RINGKASAN
PENGEMBANGAN KEMAMPUAN REPRESENTASI, PENALARAN, DAN
SELF-EFFICACY MATEMATIS MELALUI PENDEKATAN SAINTIFIK
PADA MAHASISWA CALON GURU
Darta, Wisma Eliyarti, dan Jusep Saputra
Kemampuan representasi dan penalaran matematis sejak ditambahkan oleh NCTM (2000),
sebagai salah satu standar proses dalam pembelajaran matematika semakin mendapat
perhatian khusus. Selain itu, self-efficacy (SE) merupakan komponen penting dalam
pembelajaran matematika yang harus dikembangkan, karena turut menentukan keberhasilan
mahasiswa dalam belajar. Pemerintah melalui Kurikulum 2013 untuk semua mata pelajaran
menganjurkan untuk menggunakan pendekatan saintifik dan Higher Order Thinking Skills
(HOTs). Namun, berdasarkan hasil TIMMS dan PISA yang didalamnya mengases penalaran
dan representasi matematika siswa Indonesia hampir menempati posisi paling buncit. Selain
itu, data hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) yang masih rendah (Ditjen GTK, 2015). Hasil
Penelitian Darta (2016) terhadap self-efficacy mahasiswa tingkat akhir masih tergolong
belum menggembirakan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pembelajaran saintifik yang
cocok berdasarkan hasil penelitian untuk meningkatkan kemampuan representasi dan
penalaran matematis serta SE. Tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis kemampuan
representasi dan penalaran, (2) menganalisis indikator-indikator yang mempengaruhi
kemampuan representasi dan penalaran matematis, (3) menganalisis alternatif pendekatan
saintifik yang dapat meningkatkan kemampuan representasi dan penalaran matematis, (4)
menganalisis korelasi antara kemampuan representasi dan penalaran matematika. Luaran
penelitian ini juga bertujuan untuk mengembangkan bahan ajar, artikel untuk jurnal nasional
dan internasional, serta sertifikat HKI. Metode penelitian penelitian ini adalah Research and
Development (R & D) melalui model Four-D yang dikembangkan Thiagarajan Pengumpulan
data penelitian tahun pertama ini dilakukan dengan mengggunakan tes kemampuan
penalaran dan representasi terhadap 61 mahasiswa. Pengolahan data dilakukan secara
deskriftif analisis yang dirinci berdasarkan indikator-indikator kemampuan representasi dan
penalaran matematis yang mempengaruhinya. Hasil penelitian di tahun pertama ini
menunjukkan bahwa mahasiswa masih banyak kelemahan dalam penalaran dan representasi
matematis yang dipengaruhi oleh kemampuan memahami indikator-indikator kedua
kemampuan tersebut. Secara keseluruhan, terdapat korelasi positif yang signifikan antara
kemampuan representasi dan penalaran matematis dengan kategori sangat kuat. Kedua, jika
dianalisis berdasarkan korelasi antar indikator, maka terdapat 44 korelasi positif, dan 10
korelasi negatif antara kemampuan representasi dan penalaran matematis. Mahasiswa
semester awal memiliki sikap keyakinan diri secara signifikan, walaupun masih pada taraf
kadang-kadang. Setelah melihat hasil penelitian tahun pertama ini, maka di tahun kedua dan
ketiga direncanakan untuk meneliti asosiasi antara ketiga kemampuan dan pengembangan
bahan ajar dengan pendekatan saintifik sesuai dengan kebutuhan mahasiswa calon guru,
yang diprediksi mampu meningkatkan kedua kemampuan tersebut serta deseminasinya.
Key Words: Representasi, penalaran, self efficacy, pendekatan saintifik
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PRAKATA
Kurikulum 2013 dirancang untuk memperkuat kompetensi peserta didik dari sisi
pengetahuan, keterampilan dan sikap secara utuh. Proses pencapaiannya melalui
pembelajaran sejumlah mata pelajaran yang dirangkai sebagai suatu kesatuan yang
saling mendukung pencapaian kompetensi tersebut. Tujuan pembelajaran
matematika menurut Kurikulum 2013 meliputi 4 Kompetensi Inti yaitu Kompetensi
Sikap Spritual, Kompetensi Sikap Sosial, Kompetensi Pengetahuan, dan Kompetensi
Keterampilan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dilakukan penelitian dan
dibuatkan laporan kemajuannya.
Laporan kemajuan ini menganalisis kemampuan awal representasi, penalaran, dan
self-eficaccy mahasiswa calon guru matematika tingkat awal. Sesuai dengan
pendekatan saintifik yang dipergunakan dalam Kurikulum 2013, mahasiswa
diberanikan untuk mencari dari sumber belajar lain yang tersedia dan terbentang luas
di sekitarnya. Peran pendidik sangat penting untuk meningkatkan dan menyesuaikan
daya serap mahasiswa dengan ketersediaan hasil penelitian ini. Pendidik dapat
memperkayanya dengan kreasi dalam bentuk kegiatan-kegiatan lain yang sesuai dan
relevan yang bersumber dari lingkungan sosial dan alam.
Laporan akhir tahun ini akan terus dikembangkan melalui penelitian lanjutan yang
akan dilakukan 2 tahun mendatang. Sampai tercapai tujuan yang diinginkan tercapai
di tahun selanjutnya. Kami ucapkan terima kasih kepada DRPM yang telah
memfasilitasi kegiatan penelitian ini. Mudah-mudahan kita dapat memberikan yang
terbaik bagi kemajuan dunia pendidikan dalam rangka mempersiapkan generasi
seratus tahun Indonesia Merdeka.

Bandung, Oktober 2017
Penulis
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Tujuan pembelajaran matematika di sekolah menurut Permendiknas nomor
22/2006, agar peserta didik memiliki kemampuan: 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, dan 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.
Tujuan pembelajaran matematika menurut Kurikulum 2013 meliputi 4
Kompetensi Inti yaitu Kompetensi Sikap Spritual, Kompetensi Sikap Sosial,
Kompetensi Pengetahuan, dan Kompetensi Keterampilan. Tujuan matematika tersebut
sejalan dengan National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) bahwa dalam
belajar matematika siswa dituntut untuk memiliki kemampuan: pemahaman,
pemecahan masalah, penalaran, komunikasi matematika, representasi matematika, dan
disposisi matematis. Untuk memenuhi tujuan di atas, maka pemerintah menetapkan
pendekatan pembelajaran saintifik (scientifics approach) yang dapat mengembangkan
semua potensi peserta didik baik yang mencakup semua aspek.
Kemampuan representasi matematis sejak ditambahkan oleh NCTM (2000),
sebagai salah satu standar proses dalam pembelajaran matematika semakin mendapat
perhatian khusus. NCTM (2000) lengkapnya menyatakan, “The ways in which
mathematical ideas are represented is fundamental to how people can understand and
use those ideas” (NCTM, 2000: 67).
Selain kemampuan kemampuan representasi matematis, penalaran matematis,
self-efficacy (selanjutnya akan disebut SE) merupakan komponen penting dalam
1

pembelajaran matematika yang harus dikembangkan. SE turut menentukan
keberhasilan mahasiswa dalam belajar. Seperti halnya yang dinyatakan oleh Dzulfikar
(2013) self efficacy adalah keyakinan penilaian diri seseorang berkenaan dengan
kompetensi seseorang untuk berhasil dalam tugas-tugasnya. Dalam hal ini, SE
matematis diartikan sebagai keyakinan penilaian diri seorang siswa berkenaan dengan
kompetensi dirinya untuk berhasil dalam tugas-tugas matematika.
Namun, kenyataan yang terjadi adalah hasil belajar matematika siswa di
Indonesia masih tergolong rendah. Hasil studi The Third International Mathematics
Science Study (TIMSS) tahun 2007 (Mullis dalam Dzulfikar, 2013) menunjukkan
bahwa prestasi matematika siswa di Indonesia berada pada peringkat 36 dari 49
negara peserta dengan memperoleh skor 397. Skor ini masih jauh berada dibawah
rata-rata skor internasional yaitu 500. Hasil tidak jauh berbeda juga ditunjukkan dari
hasil studi Program for International Student Assessment (PISA) pada 2009,
Indonesia memperoleh skor 371 dari rata-rata internasional 500 atau menduduki
peringkat 61 dari 65 negara peserta (PISA dalam Dzulfikar, 2013).
Demikian halnya dengan hasil PISA 2012 yang menunjukkan bahwa siswa
Indonesia masih miskin kemampuan bernalar. Dari hasil gabungan tes matematika,
sains, dan membaca, Indonesia menempati urutan 64 dari 65 negara yang
berpartisipasi (Agustiana, 2014). Menurut Pranoto (Agustiana, 2014) hasil PISA yang
buruk dapat menunjukkan indikasi berikut: 1) siswa tidak terbiasa menyelesaikan
permasalahan tak rutin, 2) Siswa lemah dalam memodelkan situasi nyata ke dalam
matematika dan menafsirkan sistuasi matematika ke situasi nyata, dan 3) jenjang
bernalar merangkum (comprehension) dan menganalisis sangat kurang. Padahal
kecakapan yang lebih dibutuhkan pada saat ini adalah kecakapan memecahkan
masalah tak rutin dan berkomunikasi komplekslah yang lebih dibutuhkan.
Jepang, Cina, Singapura, dan Korea selatan berada di peringkat atas hasil
pengukuran PISA dan TIMMS, karena pembelajaran matematika di negara-negara
tersebut lebih menekankan pada aspek penalaran dan pemecahan masalah sehingga
mampu menghasilkan siswa berprestasi tinggi dalam tes matematika yang dilakukan
oleh TIMMS. Belajar pemecahan masalah pada hakekatnya adalah belajar berpikir
(learning to think) atau belajar bernalar (learning to reason), yaitu berpikir dan
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bernalar mengaplikasikan pengetahuan yang telah diperoleh untuk menyelesaikan
masalah baru yang sebelumnya tidak pernah dijumpai, Kusumah (Fisher, 2013:9).
Data yang disampaikan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) seperti
yang diberitakan Harian Umum “Pikiran Rakyat” (23 Mei 2016) bahwa berdasarkan
hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) yang telah dilakukan akhir tahun 2015 nilai
reratanya 53,02 dari target Kemdikbud sebesar 55. Kompetensi yang diujikan adalah
kompetensi Profesional dan kometensi Pedagogik. Berdasarkan data tersebut, maka
masih perlu pembenahan dari sisi guru di Indonesia secara menyeluruh.
Pengembangan kemampuan penalaran dan representasi perlu dilakukan secara
terencana mulai dari Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang di
dalamnya

termasuk

Program

Studi

Pendidikan

Matematika

FKIP

Unpas.

Pengembangan kedua kemampuan tersebut terus dilakukan agar mahasiswa calon
guru matematika kelak memiliki bekal untuk mengajarkan matematika di sekolah
semenjak dini. Kemampuan penalaran merupakan kemampuan yang lebih penting
dikembangkan, karena kemampuan penalaran merupakan kemampuan paling tinggi di
antara

kemampuan-kemampuan

berpikir

matematika

lainnya.

Kemampuan

representasi, kemampuan komunikasi, kemampuan koneksi, dan kemampuan problem
solving siswa merupakan kemampuan yang berkaitan erat dengan penalaran. Sesuai
dengan salah satu pengertian matematika yaitu bernalar.
Berdasarkan pemaparan di atas perlu diteliti secara sistematis dan dicarikan
upaya untuk memperbaiki kemampuan calon guru matematika di perguruan tinggi
untuk meningkatkan kemampuan representasi, penalaran, dan SE mahasiswa agar ke
depan dapat meningkatkan pula kemampuan matematis siswanya secara bertahap.
Kaitan dengan akan diberlakukannya Kurikulum 2013 secara nasional dan dalam
kurikulum tersebut dianjurkan untuk menggunakan pendekatan saintifik, maka
penelitian mengenai pendekatan saintifik, kemampuan representasi, penalaran, dan SE
perlu segera dilakukan secara berkesinambungan. Agar kebijakan yang akan
diberlakukan ke depan mendapat dukungan hasil penelitian yang memadai di berbagai
lini, baik dari sisi siswa, guru, bahkan calon guru matematika.
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B. Rencana Target Capaian Tahunan
Rencana capaian tahunan seperti pada Tabel 1 sesuai luaran yang ditargetkan dan
lamanya penelitian yang akan dilakukan.

Tabel 1. Rencana Target Capaian Tahunan
No

Jenis Luaran

1

Publikasi ilmiah2)

2

Pemakalah dalam
pertemuan ilmiah3)

Internasional
Nasional Terakreditasi
Internasional
Nasional

3

4
5

6
7
8
9

Keynote Speaker
dalam
pertemuan ilmiah4)
Visiting Lecturer5)
Hak Atas Kekayaan
Intelektual (HKI)6)

Internasional
Nasional
Internasional
Paten
Paten sederhana
Hak Cipta

Teknologi Tepat Guna7)
Model8)
Buku Ajar (ISBN)9)
Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)10)

TS1)
submitted
submitted
Sudah
sudah
dilakukan
terdaftar
terdaftar
draft
belum
belum
belum
draf
penerapan
draf
1

Indikator Capaian
TS+1
TS+2
submitted
published
submitted
published
Sudah
Sudah
dilaksanakan
Sudah
Sudah
dilaksanakan
dilaksanakan
terdaftar
terdaftar
terdaftar
Sudah
dilaksanakan
draf
terdaftar
draf
terdaftar
draf
terdaftar
draf
terdaftar
penerapan
penerapan
penerapan
penerapan
draft
sudah terbit
4
7

4

BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA
A. Pendekatan Saintifik
Menurut Kemdikbud (2013) perbedaan yang menonjol adalah pendekatan
pembelajaran yang dianjurkan dalam kurikulum 2013, yaitu pendekatan ilmiah
(scientific appoach) dalam pembelajaran semua mata pelajaran yang meliputi:
menggali informasi melaui pengamatan, bertanya, percobaan, kemudian mengolah
data atau informasi, menyajikan data atau informasi, dilanjutkan dengan menganalisis,
menalar, kemudian menyimpulkan, dan mencipta. Pendekatan pembelajaran saintifik
menggunakan sintaks: 1) Mengamati; 2) Menanya; 3) Menalar; 4) Mencoba; 5)
Jejaring Pembelajaran atau Pembelajaran Kolaboratif

Hasil penelitian Vygotsky (dalam Kemdikbud, 2013) membuktikan bahwa
ketika peserta didik diberi tugas untuk dirinya sediri, mereka akan bekerja sebaikbaiknya ketika bekerjasama atau berkolaborasi dengan temannya.
B. Kemampuan Representasi Matematis
Representasi matematis menurut NCTM (2000) diajarkan agar memungkinkan
siswa untuk: 1) mengkreasi dan menggunakan representasi untuk mengorganisasi,
mencatat, dan mengkomunikasikan ide matematika; 2) menyeleksi, mengaplikasikan,
dan menafsirkan di antara representasi matematis untuk menyelesaikan masalah, dan
3) menggunakan representasi untuk model dan menginterpretasikan fisika, sosial, dan
fenomena matematika. Mengembangkan kognitif representasi adalah tema utama dari
tiga teori klasik dalam bagaimana siswa belajar suatu konsep baru. Teori klasik
tersebut adalah teori Piaget, Bruner, dan Vygotsky (Tomic dan Kingma, 1996).
1. Jenis-jenis Representasi
Secara umum representasi adalah suatu konfigurasi yang dapat menyatakan
sesuatu ke dalam bentuk yang lain (Goldin, 2002). Goldin menuliskan dua jenis sistem
representasi, yaitu sistem representasi internal dan eksternal. Sistem reperesentasi
eksternal yang meliputi representasi konvensional yang biasa disebut simbol, dan
representasi internal yang dikreasi di dalam pikiran orang dan digunakan untuk
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memaknai matematika. Representasi internal meliputi sistem notasi personal, bahasa
asli, bayangan visual, dan strategi pemecahan masalah.
Lesh, Landau, dan Hamilton (dalam Salkind, 2007) menemukan 5 jenis
representasi matematika, yaitu: (a) pengalaman nyata,

(b) manipulasi model, (c)

gambar atau diagram, (d) menyatakan dengan kata-kata, (e) menuliskan dengan
simbol. Kelima jenis representasi tersebut merupakan perluasan dari representasi
yang dikemukakan Bruner. Kilpatrick, dkk (dalam Salkin, 2007) mengatakan bahwa
matematika memerlukan representasi. Faktanya karena abstrak merupakan sifat
matematika, orang akan memiliki akses terhadap matematika hanya melalui
representasi dari ide matematika tersebut.
Dari beberapa klasifikasi representasi matematis tersebut dapat ditarik suatu
kesimpulan bahwa pada intinya representasi dapat dikalisifikasikan menjadi: 1)
representasi visual (gambar, diagram grafik, atau tabel); 2) representasi simbolik
(pernyataan matematik/notasi matematik, numerik/simbol aljabar); dan 3) representasi
verbal

(teks

tertulis/kata-kata).

Kemampuan

representasi

matematis

adalah

kemampuan mengungkapkan ide-ide matematika (masalah, pernyataan, solusi,
definisi, dan lain-lain) kedalam salah satu bentuk: 1) gambar, diagram grafik, atau
tabel; 2) notasi matematik, numerik/simbol aljabar; dan 3) teks tertulis/kata-kata,
sebagai interpretasi dari pikirannya.
2. Peranan Representasi dalam Pembelajaran Matematika
Pentingnya representasi dalam pembelajaran matematika telah banyak diteliti
seperti penelitian: Kalathil dan Sherin (2000, dalam Kartini, 2009); Kilpatrick,
Swafford, & Findell, (2001, dalam Salkin, 2007); Lowrie (2001); Reeuwijk (2001);
Pape dan Tchosanov (2001); Garderen (2003); Gagatsis dan Elia (2004), Verhoef dan
Broekman (2005); Tall (2008); Patsiomitou (2008); Hwang (2009); Babazit dan
Aksoy (2011); Guler dan Ciltas (2011); dan lain-lain.
Tall (2008) melaporkan tentang transisi berpikir formal antara matematika
sekolah dengan pembuktian pada matematika murni di Universitas. Matematika
sekolah dianggap sebagai kombinasi representasi visual, menyangkut geometri dan
grafik, digabung dengan perhitungan simbolik dan manipulasinya. Hal ini
membuktikan adanya pemikiran matematika sebagai suatu gabungan struktur
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pengetahuan yang berbeda, misalnya bilangan real dinyatakan dalam garis bilangan
yang padat, simbol bilangan desimal dan teori formal membentuk lapangan (field)
yang urutannya lengkap.
C. Kemampuan Penalaran Matematis
Istilah penalaran atau reasoning dijelaskan oleh Copi (1978) sebagai berikut:
Reasoning is a special kind of thinking in which inference takes place, in which
conclusions are draw from premises. Berarti suatu penalaran merupakan proses
berpikir untuk menarik kesimpulan atau membuat pernyataan baru dengan mengacu
kepada mencapai beberapa pernyataan yang diketahui benar atau dianggap benar.
Kebanyakan materi matematika selalu menggunakan penalaran deduktif.
Sebagaimana yang dinyatakan Depdiknas (2003:1) berikut:
Ciri utama matematika adalah penalaran deduktif, yaitu kebenaran suatu
konsep atau pernyataan diperoleh sebagai akibat logis dari kebenaran
sebelumnya. Sehingga kaitan antar konsep atau pernyataan dalam matematika
bersifat konsisten. Namun demikian, dalam pembelajaran, pemahaman konsep
sering diawali secara induktif melalui pengalaman peristiwa nyata atau
instuisi.
Hal ini sejalan juga dengan pendapat Polya (1973) menyatakan Mathematics
has two faces;it is the rigorous science of euchlid but it is also something else.
Mathematics presented in the Euclidian way appears as a systematic, deductive
science;but mathematics in the making appears as an experimental, inductive science.
Adapun Indikator kemampuan penalaran matematika menurut Romberg dan
Chair (dalam Andriani, 2012) adalah sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

menarik kesimpulan logis;
memberikan penjelasan dengan menggunakan model, fakta, sifat-sifat,
dan hubungan;
memperkirakan jawaban dan proses solusi;
menggunakan pola dan hubungan untuk menganalisis situasi
matematik, menarik analogi dan generalisasi;
menyusun dan menguji konjektur;
memberikan lawan contoh (counter examples);
mengikuti aturan inferensi;
memeriksa validitas argumen, menyusun argumen yang valid;
Menyusun pembuktian langsung, tak langsung dan menggunakan
induksi matematik.
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Berdasarkan pernyataan Romberg di atas, dan kaitannya dengan pendekatan
saintifik dan representasi matematis, maka terdapat kaitan yang sangat erat dalam
rangka menyerap informasi yang dilakukan melaui tahap-tahap pendekatan
pembelajaran saintifik dengan kemampuan representasi dan penalaran. Diharapkan
dengan melalui langkah-langkah pendekatan saintifik dan kemampuan representasi,
pada akhirnya mahasiswa dapat membuat penalaran matematis yang benar.
D. Self Efficacy
1. Definisi Self-efficacy
Self-efficacy adalah keyakinan seseorang tentang kapabilitasnya untuk
mempengaruhi hasil yang diharapkan (Bandura, 2008). Bandura (dalam Setiadi, 2010:
20) mendefinisikan Self-efficacy sebagai, “Beliefs in one’s capability to organize and
execute the courses of action required to manage prospective situations”. Dalam
kesempatan yang lain juga Bandura (2008) mendefinisikan bahwa self-efficacy adalah
keyakinan seseorang tentang kapabilitasnya untuk mempengaruhi hasil yang
diharapkan.
1. Sumber Informasi Self-efficacy
Menurut Bandura (dalam Setiadi, 2010; dan Somakim, 2010) terdapat empat
sumber informasi yang berkontribusi terhadap konstruksi SE, yaitu: 1) pengalaman
tuntas (mastery experience); 2) pengalaman orang lain (vicarious experience); 3)
pendekatan sosial atau verbal (verbal persuasion), dan 4) status psikologis dan afektif
(psycological and affective states). Sedangkan Maddux (2000) menambahkan satu
sumber lagi yaitu pengalaman bayangan (imaginal experiences).
2. Kaitan Self-Efficacy dengan Pembelajaran Matematika
Menurut Somakin (2010) seseorang yang memiliki SE tinggi, tentu memiliki
keyakinan diri yang tinggi dan mengenal dirinya dengan baik. Siswa yang memiliki
keyakinan diri yang tinggi, maka cara menyelesaikan soal yang diberikan tidak cukup
hanya satu cara, tapi dicoba dengan berbagai cara. Tentu saja bahwa seseorang yang
memiliki SE yang tinggi dia tidak akan berhenti belajar, meskipun dia sudah lulus.
Akay (2010) menyatakan bahwa SE telah ditemukan sebagai prediktor yang kuat
terhadap performance matematika. Dengan kata lain mayoritas penelitian menyatakan
bahwa ada hubungan positif antara sikap terhadap matematika dan sukses.
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Dari hasil penelitian Akay, H. Dan Boz, N. (2010); Albayrak, M. dan Unal,
Z.A. (2012); Ayotola, A dan Adedeji , T (2009); Hassanzadeh, R. Ebrahimi, S., dan
Mahdinejad, G. (2012); Memnun, D.S., Akkaya, R., dan Hacıömeroğlu, G. (2012);
Maddux, J.E. (2000); dan Somakin (2010)

dapat diambil beberapa kesimpulan

sebagai berikut: 1) SE calon guru terhadap literasi matematika merupakan prediktor
penting dalam keyakinan memecahkan masalah matematika; 2) SE adalah suatu
struktur yang mempengaruhi tes kecemasan. Siswa yang memiliki keyakinan diri
tinggi tes kecemasannya berkurang; 3) Self efficacy matematika merupakan prediktor
terbaik terhadap perolehan matematika diikuti oleh gender dan kecemasan; 4) adanya
pengaruh signifikan antara gaya menerangkan dengan prestasi matematika, bahwa
gaya menjelaskan seseorang mempengaruhi prestasi siswa; 5) Di tiga negara, Jepang,
Finlandia, dan Turkey SE diprediksi secara positif mempengaruhi prestasi
matematika, efek tersebut relatif lebih tinggi di Finlandia.
E. Studi Pendahuluan
Peneliti selaku pengajar mata kuliah Aljabar dan Trigonometri pada program
studi Pendidikan Matematika FKIP Universitas Pasundan Bandung menemukan fakta
bahwa mahasiswa yang belajar matakuliah tersebut, mengatakan bahwa mata kuliah
tersebut termasuk mata kuliah yang tergolong sukar, memerlukan tingkat penalaran
yang tinggi, sulit untuk mengerti, sulit untuk mengkomunikasikan merupakan materi
yang mengandung konsep secara rinci.
Padahal kenyataannya materi persamaan, pertidaksamaan, fungsi dan
grafiknya, polinom dan logaritma, trigonometri, grafik dan analisisnya, identitas
trigonometri, serta pemodelan matematika (Larson dan Falvo, 2011) yang terkait
dengan kehidupan sehari-hari, sebagai materi prasyarat dari beberapa mata kuliah
selanjutnya seperti mata kuliah Kalkulus, Aljabar Linear, Analisis Riil, Struktur
Aljabar, Pemodelan matematika, dan lain-lain terutama yang terkait dengan aljabar
dan trigonometri, serta untuk mengajarkan matematika di sekolah. Permasalahanpermasalahan tersebut didukung dengan data nilai Aljabar dan Trigonometri
mahasiswa matematika FKIP Unpas selama 4 tahun terakhir, seperti tampak pada
Tabel 2.
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Tabel 2. Nilai Rata-rata Aljabar dan Trigonometri
Mahasiswa Pendidikan Matematika Empat Tahun Terakhir
Stat. Deskriptif/
Tahun Akademik

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

2016/2017

UTS

3,1

2,9

2,3

1,88

2,24

UAS

3,0

2,6

2,8

2,43

2,09

2,53
Niai Akhir
3,1
2,9
2,9
2,80
(Sumber: Data Mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika FKIP Unpas)

Tabel 2 menunjukan bahwa rata-rata nilai matakuliah Aljabar dan
Trigonometri masih fluktuatif setiap tahunnya, bahkan rata-ratanya cenderung turun
tiga tahun terakhir. Secara umum nilai tersebut masih di bawah harapan, sehingga
perlu dilakukan upaya agar nilai Aljabar dan Trigonometri setiap tahunnya naik dan
memuaskan baik bagi mahasiswa, dosen, dan institusi terkait.
Seain itu, terkait dengan hasil penelitian SE yang dilakukan Darta (2016) pada
mahasiswa tingkat akhir masih belum memuaskan, yaitu masih berada di bawah nilai
7 (rata-rata 6,76) dengan skala 1-9. Walaupun demikian hasil ini masih tergolong
positif, karena lebih dari skala 5. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk terus
melanjutkan penelitian agar memperoleh jawaban yang lebih konprehensif dan
mendalam.
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Roadmap Penelitian Ketua Peneliti (2016-2020)
Produk

OUTPUT

Tulisan

Model & konten
pembelajaran

Panduan
pengembangan
pembelajaran dengan
pendekatan saintifik

Rancangan pendekatan
saintifik & bahan ajar
(matematika)

Pendekatan saintifik,
CPA & bahan ajar
(matematika)

Seminar Nasional,
Jurnal Nasional, dan
Jurnal Nasional

Seminar nasional,
Jurnal Nasional,
dan draf buku teks

Seminar Nasional &
Internasional, Buku teks
media cetak

Jurnal Nasional &
internasional, Buku
Teks

Pendekatan
pembelajaran
saintifik dan CPA
matematika

HKI

Aplikasi &
Implementasi

RISET

Proses Produksi

Self-Efficacy
Mahasiswa
Tingkat Akhir
untuk
Mengajarkan
Matematika di
Sekolah
Menengah

Meningkatkan
kemampuan
representasi,
penalaran , dan selfefficacy melalui
pendekatan saintifik
pada mahasiswa
calon guru

Implementasi &
evaluasi PPSM dan
CPA

 Pengembangan
instrumen
 Pengembangan bahan
ajar & pendekatan
saintifik (matematika)

Pengembangan
bahan ajar, saintifik,
CPA (matematika)

Pendekatan deskriptif
kualitatif

Metode Analisis
& Desain

Tahun Kegiatan

rancangan dan uji coba
pendekatan pembelajaran
saintifik matematika

2016

2017

2018

Metode
research &
development

2019

1. Meningkatkan
kemampuan
representasi,
penalaran, dan
self efficacy
mahasiswa
matematika
2. Meningkatkan
kompetensi calon
guru
3. Mengembangkan
pendekatan
pembelajaran
saintifik
4. Mengembangkan
pendekatan
pembelajaran
CPA
5. Mengembangkan
bahan ajar
matematika
untuk calon guru

Tujuan
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BAB 3
TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
A. Tujuan Penelitian
Penelitian ini dikembangkan bertujuan untuk:
Tujuan tahun pertama:
1.

Mengembangkan perangkat pembelajaran matakuliah Aljabar Trigonometri
dengan pendekatan saintifik untuk meningkatkan kemampuan representasi,
penalaran, dan SE matematis calon guru.

2.

Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan awal representasi,
penalaran, dan SE matematis mahasiswa calon guru.

3.

Menganalisis kemampuan awal representasi dan penalaran matematis dilihat dari
level kemampuan mahasiswa (rendah, sedang, dan tinggi).

4.

Menganalisis hubungan antar indikator kemampuan awal representasi dan
penalaran matematis.

5.

Menganalisis kemampuan self-efficacy mahasiswa tingkat awal.

Tujuan Tahun kedua:
6.

Menganalisis peningkatan kemampuan representasi, penalaran, dan SE dengan
menggunakan pendekatan saintifik pada mahasiswa calon guru.

7.

Menganalisis asosiasi antara kemampuan representasi dan penalaran dengan SE.

8.

Menganalisis kaitan (asosiasi) antara kemampuan representasi dan penalaran
dilihat dari level kemampuan mahasiswa (rendah, sedang, dan tinggi).

9.

Mendesain pendekatan saintifik dan bahan ajarnya berdasarkan asosiasi antara
kemapuan dan level kemampuan mahasiswa, agar dapat meningkatkan
kemampuan mahasiswa yang masih memiliki level representasi kongkrit menuju
ke level representasi abstrak, sehingga dapat meningkatkan penalarannya.

Tujuan Tahun Ketiga
10. Mendeskripsikan proses berpikir mahasiswa dari representasi (kongkret, semi
kongkret, abstrak) menuju penalaran.
11. Mendeseminasikan dan penyebarluasan hasil penelitian hibah di tahun pertama
dan kedua untuk matakuliah yang lain.
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B. Urgensi Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan sebagai berikut:
1.

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
ilmiah bagi perkembangan pendidikan matematika dalam upaya pengembangan
kemampuan mahasiswa calon guru untuk kebijakan pendidikan lebih lanjut,
sehingga kualitas pendidikan menjadi lebih baik.

2.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan
bahan informasi bagi

LPTK dalam upaya mengembangkan kemampuan

representasi, penalaran, dan SE mahasiswa calon guru, baik pengembangan
perangkat pembelajaran ataupun bahan ajarnya, yang akhirnya meningkatkan SE
untuk mengajaran matematika kepada peserta didik di sekolah.
3.

Temuan yang diharapkan terdeskripsinya proses kognitif yang terjadi dalam
pikiran peserta didik, sehingga dapat merancang bahan ajar yang dapat
meningkatkan reprsesentasi, penalaran, dan SE. Ditemukan setelah menganalisis
kemampuan peserta didik, asosiasi yang terjadi antara ketiga kemampuan
tersebut, dan hasil wawancara mendalam terhadap peserta didik.

4.

Meningkatkan kompetensi penulisan karya ilmiah dan publikasinya sebagai
pengamalan tridharma perguruan tinggi serta memberikan sumbangan publikasi
ilmiah di tingkat nasional dan internasional.

C. Urgensi Penelitian dan Dampak yang Diharapkan
Penalaran merupakan salah satu topik terpenting sebagaimana yang tercantum
pada tujuan umum di atas. Penalaran juga merupakan suatu alat penting untuk
matematika dan kehidupan sehari-hari, penalaran dapat diaplikasikan secara efektif
atau tidak efektif serta dapat diaplikasikan untuk tujuan-tujuan yang bermanfaat.
Konsep-konsep matematika yang tersusun secara hirarkis itu artinya bahwa konsep
baru terbentuk karena adanya pemahaman terhadap konsep sebelumnya. Oleh sebab
itu, untuk memahami suatu konsep matematika yang baru pada jenjang pendidikan
yang lebih tinggi sangat diperlukan penguasaan konsep-konsep matematika dan daya
nalar yang baik pada jenjang pendidikan sebelumnya.
Sampai saat ini di tempat penulis mengajar belum tersusun suatu bahan ajar
yang dapat dijadikan panduan mengajar mata kuliah Aljabar dan Trigonometri untuk
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meningkatkan kemampuan representasi, penalaran, dan SE. Dengan demikian maka
perlu untuk menyusun suatu bahan ajar yang berdasarkan pada kondisi tersebut.
SE mahasiswa calon guru bisa dicapai jika dalam proses perkuliahan memberi
kesempatan terbuka bagi mahasiswa untuk belajar secara mandiri melalui bahan ajar
dan pengalaman belajar dengan pendekatan saintifik, sehingga pada akhirnya dapat
meningkatkan kemampuan penalaran matematika peserta didik di sekolah.
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BAB 4
METODE PENELITIAN
A. Rancangan Penelitian
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Pengembangan (Research and Development).
model Four-D yang dikemukakan Thiagarajan (Buhari, 2014) dengan mix method (the
multiphase design), melalui tahap: Define, Design, Develop, dan Disseminate, yaitu

pendefinisian, perancangan, pengembangan, dan penyebaran.
Tahap I: Define (Pendefinisian) dilaksanakan pada tahun kesatu (2017)
1. Analisis Ujung Depan (front-end analysis)
Dari analisis ini akan didapatkan gambaran fakta, harapan dan alternatif
penyelesaian masalah dasar, yang memudahkan dalam penentuan atau pemilihan
bahan ajar yang akan dikembangkan.
2. Analisis Siswa (learner analysis)
Analisis telaah tentang karakteristik mahasiswa calon guru untuk mendapatkan
gambaran karakteristik, antara lain: (1) tingkat kemampuan representasi dan
penalaran mahasiswa, (2) SE yang sudah dimiliki dikembangkan sesuai tujuan.
3. Analisis konsep (concept analysis)
Dilakukan untuk mengidentifikasi konsep pokok Aljabar dan Trigonometri yang
akan diajarkan, menyusunnya dalam bentuk hirarki, dan merinci konsep-konsep
individu ke dalam hal yang kritis dan yang tidak relevan.
4. Analisis Tugas (task analysis)
Untuk mengidentifikasi kemampuan representasi, penalaran, dan SE. Analisis ini
memastikan ulasan yang menyeluruh tentang kemampuan representasi, penalaran,
dan SE terkait materi Aljabar dan Trigonometri.
5. Perumusan Tujuan Pembelajaran (specifying instructional objectives)
Merangkum hasil dari analisis konsep dan analisis tugas untuk menentukan
perilaku mahasiswa yang menjadi dasar untuk menyusun tes dan merancang
perangkat pendekatan pembelajaran saintifik yang terintegrasi ke matakuliah.
Indikator yang diukur adalah teridentifikasinya kebutuhan mahasiswa dalam
mengembangkan kemampuan representasi, penalaran, dan SE matematis mahasiswa
calon guru melalui pendekatan saintifik. Selain itu, ditargetkan sudah tersusun
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perangkat pembelajaran dengan pendekatan saintifik, instrumen penelitian, draf buku
ajar, media pembelajaran kongkrit-semi kongkret, artikel untuk publikasi pada jurnal
nasional dan internasional.
Tahap II: Design (Perancangan) dilaksanakan pada tahun kesatu (2017)
Bertujuan untuk merancang perangkat pembelajaran saintifik yang terdiri dari
empat langkah yang harus dilakukan, sebagai berikut.
1. Penyusunan tes acuan patokan (constructing criterion-referenced test)
Tes acuan patokan disusun berdasarkan spesifikasi indikator kemampuan
representasi, penalaran, dan SE, kemudian disusun kisi-kisi tesnya. Penskoran hasil
tes menggunakan panduan evaluasi yang memuat kunci dan pedoman penskoran
setiap butir instrumen.
2. Pemilihan media (media selection)
Media dipilih untuk menyesuaikan dengan analisis konsep dan tugas,
karakteristik mahasiswa, serta rencana penyebaran yang bervariasi. Pemilihan media
dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan bahan ajar dalam proses pembelajaran
dengan pendakatan saintifik di kelas.
3. Pemilihan format (format selection)
Dimaksudkan untuk mendesain atau merancang isi pembelajaran dengan
pendekatan saintifik dan sumber belajar. Format yang dipilih adalah yang memenuhi
kriteria

menarik, memudahkan,

dan membantu

meningkatkan kemampuan

representasi, penalaran, dan SE.
4. Rancangan awal (initial design)
Merancang seluruh perangkat pembelajaran dengan pendekatan saintifik
dikerjakan sebelum ujicoba dilaksanakan, yang meliputi berbagai aktivitas
pembelajaran yang terstruktur seperti membaca teks, wawancara, dan praktek
kemampuan pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran saintifik
pada matakuliah Aljabar dan Trigonometri.
Tahap II ini ditargetkan sudah tersusun perangkat pembelajaran dengan
pendekatan saintifik dan instrumen penelitian yang siap divalidasi, draf buku ajar,
artikel untuk publikasi pada: seminar nasional,

jurnal nasional, dan jurnal

internasional, serta draf model dan buku ajar untuk mendapatkan HKI.
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B. Alur Penelitian
Pengembangan
Pedekatan Saintifik
untuk Calon Guru

Pendekatan Saintifik

Mengukur representasi,
dan penalaran matematis

FGD Pendekatan
Saintifk

Membuat draft

Validasi ahli

Diskusi
Presentasi

Calon guru uji coba
Pendekatan Saintifk

Tugas

Menggunakan
panduan

Uji coba terbatas

Tes

Mengamati

Membuat draft buku

Observasi

Kemampuan
Representasi,
Penalaran dan Selfefficacy

Menanya
Validasi ahli
Uji coba terbatas

Menalar
Mencoba

Angket SE
Wawancara

Jejaring kooperatif
Panduan Pembelajaran
Pedekatan Saintifik

Proses
Pedekatan Saintifik

Mengukur self efficacy

Gambar 1. Diagram Alir Penelitian
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Tabel 3. Ringkasan Data yang Dikumpulkan pada Kegiatan Penelitian
Tahun

Tahap Penelitian

Tahap I
Pendefinisian

Tahun I
2017
Tahap II
Perancangan

Pengumpulan Data
Subjek
Instrumen

Langkah Penelitian
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

Analisis ujung depan
Analisis siswa
Analisis tugas
Analisis konsep dan
Perumusan tujuan
pembelajaran

Penyusunan tes acuan patokan
Pemilihan media
Pemilihan format
Rancangan awal
Data kemampuan representasi
dan penalaran
6. Data self-efficacy mahasiswa

Bahan pustaka
- Dosen
- Mahasiswa

- tes kemampuan
penalaran dan
representasi
- kuesioner

- Peneliti
- Validator
- Subjek uji coba

- Tes kemampuan
penalaran dan
representasi
- Rubrik penilaian
- Format validasi
- Rubrik penilaian

-
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BAB 5
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Kemampuan Awal Representasi dan Penalaran
Hasil data tes awal dianalisis untuk mengetahui kemampuan penalaran dan
representasi matematis mahasiswa sebelum dilakukan penelitian. Tahap pertama
yang dilakukan adalah analisis deskriptif yang ada pada Tabel 4.

Tabel 4. Statistika Deskriptif
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

nilai tes penalaran

61

.57

3.66

2.3172

.61475

nilai tes representasi

61

.00

3.45

1.9382

.72562

Berdasarkan Tabel 4, jumlah mahasiswa yang menjadi subjek penelitan
sebanyak 61 orang. Nilai dibuat dengan sakala Indeks Prestasi (IP) yaitu 0,00
sampai 4,00. Nilai minimum tes penalaran dan representasi adalah 0,57 dan 0,00,
hal ini menunjukan bahwa terdapat mahasiswa yang belum menguasai
kemampuan representasi sama sekali. Sementara nilai maksimum tes penalaran
dan representasi adalah 3,66 dan 3,45, hal ini menunjukan bahwa terdapat
mahasiswa yang kemampuan penalarannya sangat baik, begitupun kemampuan
representasi walupun nilainya di bawah kemampuan penalaran. Rata-rata tes
kemampuan penalaran dan representasi adalah 2,32 dan 1,94, hal ini menunjukan
bahwa kemampuan penalaran dan representasi matematis mahasiswa masih
rendah. Selanjutnya jika dikategorikan ke dalam kriteria kemampuan awal
matematika (KAM) yaitu unggul, sedang, dan asor, maka jumlah mahasiswa
setiap kriteria ada pada Tabel 5.
Tabel 5. Kriteria Kemampuan Awal Matematika (KAM)
KAM
Unggul
Sedang
Asor

Interval
X ≥ 3,68
2,18 < X < 3,68
X ≤ 2,18

Jumlah
4
47
10
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Pada Tabel 5, batas interval diperoleh dari penjumlahan dan pengurangan
nilai rata-rata oleh simpangan baku. Mahasiswa dengan kategori unggul, sedang,
dan asor masing-masing berjumlah 4 orang, 47 orang, dan 10 orang. Selanjutnya
jika masing-masing kriteria tersebut diukur nilai statistika deskirptifnya, maka
hasilnya ada pada Tabel 6.
Tabel 6. Statistika Deskriptif Berdasarkan KAM
Nilai tes
nilai penalaran

KAM
Unggul

Statistic
Mean
Std. Deviation

Sedang

2.97

Maximum

3.66

Mean

Unggul

Maximum

3.43

Mean

1.428
0.4546

Minimum

0.57

Maximum

2.17

Mean

2.8625
0.59852

Minimum

2.18

Maximum

3.45

Mean

2.067

Variance

0.297

Std. Deviation

Asor

0.43077
1.49

Std. Deviation

Sedang

2.4264

Minimum

Std. Deviation

nilai representasi

0.30303

Minimum

Std. Deviation

Asor

3.2575

0.54462

Minimum

0.91

Maximum

2.91

Mean
Std. Deviation

0.963
0.59305

Minimum

0

Maximum

1.64

Berdasarakan Tabel 6, nilai rata-rata tes kemampuan penalaran dari
mahasiswa unggul, sedang, dan asor berturut-turut yaitu 3,26, 2,43, 1,43. Hal ini
menunjukan bahwa mahasiswa unggul mempunyai kemampuan penalaran yang
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baik dibandingkan mahasiswa sedang dan asor. Sedangkan nilai rata-rata tes
kemampuan representasi dari mahasiswa unggul, sedang, dan asor berturut-turut
yaitu 2,86, 2,07, dan 0,96. Hal ini menunjukan bahwa mahasiswa unggul
mempunyai kemampuan representasi yang baik dibandingkan mahasiswa sedang
dan asor. Dari hasil analisis tersebut, secara keseluruhan baik mahasiswa unggul,
sedang, dan asor mempunyai kemampuan awal penalaran matematis yang lebih
baik dibandingkan kemampuan awal repsentasi matematis. Selanjutnya jika
masing-masing indikator penalaran dan representasi tersebut diukur nilai statistika
deskirptifnya, maka hasilnya ada pada Tabel 7.
Tabel 7. Statistika Deskriptif Berdasarkan Indikator

Indikator
Menarik kesimpulan logis (P)

Minimum

Maximum

Std.
Deviation

Mean

Varians

0

4

2,907

1,49133

2,224

0

4

2

1,57056

2,467

0.8

4

3,082

0,94472

0,893

0

4

2,8411

1,40929

1,986

Menyusun dan menguji konjektur (P)

0

4

2,0767

1,95549

3,824

Memberikan lawan contoh (counter
examples) (P)

0

4

1,1803

1,83946

3,384

Mengikuti aturan inferensi (P)

0

4

0,6995

1,23757

1,532

0

3

1,9672

1,37801

1,899

0

4

3,4975

0,96317

0,928

Representasi gambar ke notasi (R)

0

4

3,2131

1,47326

2,17

Representasi gambar ke text (R)

0

2

0,1148

0,41224

0,17

Representasi notasi ke gambar (R)

0

4

1,3607

1,4146

2,001

Representasi notasi ke text (R)

0

4

1,9508

0,99039

0,981

Representasi text ke gambar (R)

0

4

2,7705

1,20268

1,446

Representasi text ke notasi (R)

0

4

2,8525

1,79663

3,228

Memberikan penjelasan dengan
menggunakan model, fakta, sifat-sifat,
dan hubungan (P)
Memperkirakan jawaban dan proses
solusi (P)
Menggunakan pola dan hubungan untuk
menganalisis situasi matematik, menarik
analogi dan generalisasi (P)

Memeriksa validitas argumen, menyusun
argumen yang valid (P)
Menyusun pembuktian langsung, tak
langsung dan menggunakan induksi
matematik (P)

Berdasarkan Tabel 7, baris dengan inisial P adalah indikator kemampuan
penalaran, sedangkan baris dengan inisial R adalah indikator kemampuan
representasi. Hampir semua nilai minimumnya 0, hal ini menunjukan terdapat
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mahasiswa yang belum menguasai indikator-indikator kemampuan penalaran dan
representasi. Sementara itu, nilai maksimumnya bisa dikatakan baik.
Jika dilihat dari nilai rata-rata indikator kemampuan penalaran, maka nilai
rata-rata di atas 3,00 ada pada indikator “memperkirakan jawaban dan proses solusi”
dan

“Menyusun

pembuktian langsung, tak langsung dan menggunakan induksi

matematik”, rata-rata lainnya di bawah 3,00. Hal ini menunjukkan bahwa

kemampuan penalaran mahasiswa rata-rata nilainya baik pada indikator
memperkirakan jawaban dan proses solusi, dan menyusun pembuktian langsung,
tak langsung dan menggunakan induksi matematik. Jika dilihat dari nilai rata-rata
indikator kemampuan representasi, maka nilai rata-rata di atas 3,00 hanya ada
pada indikator “representasi gambar ke notasi”, rata-rata lainnya di bawah 3,00.
Hal ini menunjukkan bahwa tingkat representasi mahasiswa rata-rata nilainya baik
pada indikator representasi gambar ke notasi.
Berdasarkan hasil penelitian tahap awal tersebut, ditemukan fakta bahwa
kemampuan representasi matematis mahasiswa masih tergolong rendah. Hal
tersebut bisa dilihat dari grafik persentase kemampuan representasi setiap
indikatornya yang ada pada Gambar 2.
Representasi text ke notasi

71,31%

Representasi text ke gambar

69,26%

Representasi notasi ke text

48,77%

Representasi notasi ke gambar
Representasi gambar ke text

34,02%
2,87%

Representasi gambar ke notasi

80,33%

Gambar 2. Persentase Kemampuan Representasi Matematis Mahasiswa
Berdasarkan hasil penelitian tahap awal tersebut, ditemukan fakta bahwa
kemampuan penalaran matematis mahasiswa masih tergolong rendah. Hal
tersebut bisa dilihat dari grafik persentase kemampuan penalaran setiap
indikatornya yang ada pada Gambar 3.
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Menyusun pembuktian langsung, tak langsung…

87,44%

Memeriksa validitas argumen, menyusun …

49,18%

Mengikuti aturan inferensi

17,49%

Memberikan lawan contoh (counter examples)

29,51%

Menyusun dan menguji konjektur

51,92%

Menggunakan pola dan hubungan untuk …

71,03%

Memperkirakan jawaban dan proses solusi

77,05%

Memberikan penjelasan dengan menggunakan …

50,00%

Menarik kesimpulan logis

72,68%

Gambar 3. Persentase Kemampuan Penalaran Matematis Mahasiswa
Gambar 1 dan 2 sudah menunjukan bahwa kemampuan representasi dan
penalaran matematis masih belum sesuai harapan pendidik. Hal ini disebabkan
karena pembelajaran matematika selama ini mahasiswa belum terlibat langsung
dalam pembentukan pengetahuan matematika mereka. Mahasiswa lebih banyak
tergantung kepada dosen sehingga sifat ketergantungan inilah yang kemudian
menjadi karakteristik seseorang yang secara tidak langsung telah ditanamkan
melalui pembelajaran tersebut. Padahal yang diharapkan adalah mahasiswa yang
mampu bernalar, mampu untuk memunculkan gagasan-gagasan atau ide-ide yang
kreatif serta mampu merepresentasikan dan

persoalan yang dihadapi. Pada

Gambar 2 tersebut tampak bahwa indikator mengikuti aturan inferensi,
memberikan lawan contoh,

dan memeriksa validitas argumen berturut-turut

merupakan indikator yang paling sedikit dikuasai mahasiswa.
Hal ini sesuai penelitian Peressini dan Bassett (Saputra dan Eliyarti, 2013)
berpendapat bahwa tanpa komunikasi khususnya representasi dalam matematika
kita akan memiliki sedikit keterangan, data, dan fakta tentang pemahaman siswa
dalam melakukan proses dan aplikasi matematika. Ini berarti, representasi yang
merupakan bagian dari komunikasi dalam matematika menolong pendidik
memahami

kemampuan

peserta

didik

dalam

menginterpretasi

dan
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mengekspresikan pemahamannya tentang konsep dan proses matematika yang
mereka pelajari.
Beberapa hasil penelitian Prabowo (Sarwanto, 2013) mengungkapkan
kelemahan-kelemahan pembelajaran peserta didik dalam menguasai konsep dan
membudayakan sikap ilmiah yang berdampak terhadap kemampuan representasi
adalah: a) ketidaktepatan pendidik dalam memberikan visualisasi konsep, dan
kurangnya penjelasan arti fisis dari setiap perumusan matematik dalam kegiatan
belajar mengajar; b) konstruksi soal yang memacu pada linieritas taksonomi
bloom tanpa ditunjang keterampilan proses; c) pendidik belum menyadari dan
memberlakukan evaluasi kemajuan belajar siswa sebagai kegiatan penelitian; d)
kegiatan demostrasi (peragaan) dan pemecahan masalah yang tidak memenuhi
syarat dilakukan oleh guru dengan konsentrasi pada pemenuhan target materi; e)
belum diantisipasinya lingkungan belajar oleh pendidik dalam menentukan
strategi belajar mengajar. Kelemahan tersebut sebagian besar berkaitan dengan
proses pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik.
Banyak
bermanfaat

penelitian yang sepakat

selain

untuk

matematika

bahwa
itu

representasi

sendiri,

tetapi

matematika
juga

untuk

mengkomunikasikan gagasan dan ide untuk berpikir skeptis, kritis, kreatif, dan
inovatif. Hal ini sejalan dengan penelitian Darta (2013) yang menyatakan bahwa
representasi sangat berperan dalam peningkatan kompetensi matematika siswa.
Selain itu representasi siswa dapat memberikan informasi kepada guru mengenai
bagaimana siswa berpikir mengenai suatu konteks atau ide matematika, tentang
pola dan kecenderungan siswa dalam memahami suatu konsep.
Pada proses pembelajaran selesai, sebaiknya kita memberikan tugas
terstruktur yang berkaitan dengan penalaran matematis. Hal ini dilakukan agar
ruang lingkup anak tidak terbatasi secara formal, karena dengan mengurangi dan
memformalkan lingkup dari apa yang dianggap sebagai penalaran matematis,
semakin kita membatasi multidimensionalitas potensi peserta didik. Selain itu,
interaksi guru dan siswa selama proses pembelajaran harus diminimalisir agar
anak dapat mengembangkan sendiri penalaran mereka. Hal ini sesuai pendapat
Carlos, Leiva, Torres, Lena, Khisty (2013) menyatakan bahwa, In fact, we have
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witnessed in the afterschool program that the more we reduce and formalize the
scope of what counts as mathematical reasoning, the more we constrain the
multidimensionality of learners’ potential. Too often, ‘‘teacher’’ interactions with
students tend to repair what a student says by ‘‘correcting’’ either what students
are thinking or how they are using a language, rather than trying to understand
the full meaning of what the learner is trying to convey; all done with the goal to
elaborate on those ideas until a common understanding is reached.
Dalam menyelesakan soal representasi dan penalaran matematis
ditemukan jawaban yang berbeda antara mahasiswa. Berikut ini gambaran
jawaban mahasiswa unggul dan asor dalam menyelesaikan soal dengan indikator
penalaran yaitu memberikan penjelasan dengan menggunakan model, fakta, sifatsifat, dan hubungan, serta indikator representasi yaitu representasi bentuk notasi
(aljabar) ke bentuk gambar.
Diketahui
a. Ubahlah ke dalam model bentuk standar

dari

persamaan umum tersebut? (skor 2)
b. Dari sifat bentuk standar, tentukan titik puncak dan titik potongnnya? (skor 2)
c. Gambarkan sketsa fungsi tersebut, lalu jelaskan sifat-sifatnya berdasarkan
fakta-fakta gambar tersebut? (skor 4)

Gambar 4. Jawaban Mahasiswa Unggul
Pada Gambar 4, mahasiswa bisa mengerjakan soal dengan sempurna dan
benar. Mahasiswa tersebut mempunyai kemampuan penalaran yang baik, terlihat
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dari soal dengan indikator memberikan penjelasan dengan menggunakan model,
fakta, sifat-sifat, dan hubungan yang dia kerjakan dengan menerapkan rumus yang
dia peroleh di sekolah dengan diskriminan, hal tersebut karena dia lupa konsep
titik puncak dari bentuk standar (x - h)2 + k dimana titik puncaknya (h, k).
Mahasiswa tersebut memberitahukan bahwa dirinya lupa cara mudahnya, tetapi
dia bernalar dengan cara yang berbeda yang menghasilkan jawaban yang sama.
Presentase dilakukan selesai tes diberikan oleh mahasiswa tersebut sehingga
memberikan konstribusi bagi mahasiswa lainnya bahwa banyak cara untuk
memperoleh jawaban yang tepat dengan cara bernalar. Selain itu, dia mempunyai
kemampuan representasi yang baik, terlihat dari gambar dengan indikator
representasinya yaitu memberikan penjelasan dengan menggunakan model, fakta,
sifat-sifat, dan hubungan yang bisa dia kerjakan. Dia mengetahui sifat-sifat
gambar dari parabola, dalam hal ini ketika a > 0, maka parabola terbuka ke atas.
Selanjutnya jawaban mahasiswa asor ditunjukan pada Gambar 5.

Gambar 5. Jawaban Mahasiswa Asor
Pada Gambar 5, mahasiswa hanya bisa mengerjakan soal dengan indikator
penalaran yaitu memberikan penjelasan dengan menggunakan model, fakta, sifatsifat, dan hubungan. Mahasiswa tersebut mempunyai kemampuan penalaran yang
kurang baik, terlihat dari soal yang tidak bisa dia kerjakan. Dia merasa kesulitan
dan putus asa tidak bisa mengerjakan sehingga jawabannya kosong. Selain itu, dia
mempunyai kemampuan representasi yang kurang baik juga, terlihat dari gambar
soal dengan indikator representasi bentuk notasi (aljabar) ke bentuk gambar yang
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bisa dia kerjakan dengan cara substitusi dengan membutuhkan waktu lama dan
menghasilkan jawaban tidak benar. Kesulitan lainnya adalah dia tidak mengetahui
bentuk gambar dari fungsi kuadrat, membuat skala pada sumbu x dan y yang
salah, akibatnya grafik menjadi lurus dan tidak melengkung, proses pengambilan
titik yang belum lengkap, akibatnya grafik belum memotong sumbu x.
Berkaitan dengan hasil penelitian yang relevan dan analisis pendahuluan,
maka diperlukan inovasi dalam proses pembelajaran, misalnya media, metode,
model, strategi, maupun pendekatan pembelajaran agar dapat meningkatkan dan
mengembangkan kemampuan representasi dan penelaran matematis mahasiswa.
Untuk memenuhi tujuan di atas, maka pemerintah menetapkan pendekatan
pembelajaran saintifik (scientifics approach) yang dapat mengembangkan semua
potensi peserta didik yang mencakup semua aspek. Hal ini sesuai berkaitan
dengan diberlakukannya Kurikulum 2013 secara nasional, dan dalam kurikulum
tersebut dianjurkan untuk menggunakan pendekatan saintifik, maka penelitian
mengenai pendekatan saintifik, kemampuan representasi, penalaran, perlu segera
dilakukan secara berkesinambungan. Agar kebijakan yang akan diberlakukan ke
depan mendapat dukungan hasil penelitian yang memadai di berbagai lini, baik
dari sisi siswa, guru, bahkan calon guru matematika.
B. Hubungan Awal Kemampuan Reprensentasi dan Penalaran
Untuk melihat hubungan antara kemampuan representasi dan penalaran
matematis, selanjutnya dilakukan analisis korelasi kedua kemampuan tersebut.
Berikut adalah hasil analisisnya.
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Tabel 8. Korelasi Antara Kemampuan Representasi dan Penalaran Matematis
Correlations
nilai penalaran
1

nilai penalaran

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
61
nilai representasi Pearson Correlation
.767**
Sig. (2-tailed)
.000
N
61
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

nilai representasi
.767**
.000
61
1
61

Pada Tabel 8, nilai sin (2-tailed) nya adalah 0,000 < 0,05, artinya terdapat
korelasi antara kemampuan representasi dan penalaran matematis. Nilai
korelasinya 0.767, artinya korelasi positif tersebut berada pada kategori sangat
kuat. Semakin tinggi nilai representasi, maka semakin tinggi pula nilai
penalarannya, begitupun sebaliknya. Selanjutnya berikut ini adalah hasil analisis
korelasi antara kedua kemampuan tersebut dilihat dari masing-masing
idikatornya.
Tabel 9. Korelasi Antara Indikator Kemampuan Representasi dan
Penalaran Matematis

Indikator
menarik
kesimpulan logis

memberikan
penjelasan
dengan
menggunakan
model, fakta,
sifat-sifat, dan
hubungan
memperkirakan
jawaban dan
proses solusi

menggunakan
pola dan
hubungan untuk
menganalisis

Nilai
Korelasi
dan sign.
Pearson
Correlation
Sig. (2tailed)
korelasi
Pearson
Correlation
Sig. (2tailed)
korelasi

Pearson
Correlation
Sig. (2tailed)
korelasi
Pearson
Correlation
Sig. (2tailed)

Correlations
RRRvisualvisualsimboliksimbolik
verbal
visual
.351**
-.009
.211

Rsimbolikverbal
.339**

Rverbalvisual
.341**

R-verbalsimbolik
.627**

.006

.942

.103

.008

.007

.000

sign,
cukup
.101

tidak
sign
.283*

tidak sign

sign,
cukup
.547**

sign, kuat

.750**

sign,
cukup
.043

.439

.027

.000

.743

.000

.038

tidak
sign

sign,
cukup

tidak sign

sign,
kuat

sign,
cukup

.200

.104

sign,
sangat
kuat
-.227

.079

.046

.029

.122

.426

.079

.544

.724

.825

tidak
sign
.346**

tidak
sign
.080

tidak sign

tidak sign

tidak sign

-.155

.373**

tidak
sign
-.120

.006

.541

.233

.003

.355

.552

.266*

-.078
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Indikator
situasi
matematik,
menarik analogi
dan generalisasi
menyusun dan
menguji
konjektur

memberikan
lawan contoh
(counter
examples)

mengikuti aturan
inferensi

Nilai
Korelasi
dan sign.
korelasi

Pearson
Correlation
Sig. (2tailed)
korelasi
Pearson
Correlation
Sig. (2tailed)
korelasi
Pearson
Correlation
Sig. (2tailed)
korelasi

memeriksa
validitas
argumen,
menyusun
argumen yang
valid

Pearson
Correlation
Sig. (2tailed)
korelasi

Menyusun
pembuktian
langsung, tak
langsung dan
menggunakan
induksi
matematik

Pearson
Correlation
Sig. (2tailed)
korelasi

Rvisualsimbolik
sign,
cukup

Correlations
RRvisualsimbolikverbal
visual
tidak
tidak sign
sign

Rsimbolikverbal
sign,
cukup

Rverbalvisual
tidak
sign

R-verbalsimbolik
tidak sign

.021

.278*

.480**

.100

.641**

.259*

.871

.030

.000

.445

.000

.043

tidak
sign
.102

sign,
cukup
-.182

sign,
cukup
-.448**

tidak sign
.252

sign,
kuat
-.328**

sign,
cukup
-.148

.432

.161

.000

.050

.010

.255

tidak
sign
.039

tidak
sign
.689**

sign,
cukup
-.058

sign,
cukup
.445**

sign,
cukup
.266*

Tidak
sign
.067

.766

.000

.659

.000

.038

.607

tidak
sign
.086

sign,
kuat
.095

tidak sign

sign, kuat

tidak sign

.357**

.121

sign,
cukup
.438**

.512

.468

.005

.353

.000

.000

tidak
sign

tidak
sign

sign,
cukup

tidak sign

sign,
cukup

.061

-.076

.306*

.032

.253*

sign,
sangat
kuat
.065

.640

.560

.016

.805

.049

.617

tidak
sign

tidak
sign

sign,
cukup

tidak sign

sign,
cukup

tidak sign

.786**

Terdapat 6 indikator kemampuan representasi dan 9 indikator kemampuan
penalaran. Jika indikator masing-masing kemampuan dikorelasikan, maka
terdapat 54 pasangan indikator nilai korelasi yang bisa dilihat pada Tabel 3.
Semua nilai person correlation tidak ada yang nol, artinya semua matriks di atas
masing-masing memiliki korelasi. Jika dilihat dari nilai signifikansinya, terdapat
29 pasangan korelasi yang tidak signifikan karena sign. > 0.05, dan terdapat 25
pasangan korelasi yang signifikan karena sign. ≤ 0.05. Jika dilihat dari arahnya
hubungan tersebut, terdapat korelasi positif dan negatif dari 54 pasangan tesebut.
Terdapat 44 pasangan korelasi positif yang signifikan, terdapat 2 pasangan
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korelasi negatif yang signifikan, dan terdapat 8 korelasi negatif yang tidak
signifikan.
Beberapa korelasi negatif yang tidak signifikan bisa dilihat dari beberapa
kasus seperti berikut: (1) Mahasiswa dalam merepresentasikan visual ke dalam
verbal rata-ratanya kecil yaitu 0.115, tetapi kemampuan penalarannya lebih besar
yaitu mahasiswa bisa menjawab permasalahan dalam menarik kesimpulan logis
dengan rata-rata 2.907, dan mahasiswa bisa memberikan lawan contoh dengan
rata-rata 1.180, serta mahasiswa bisa menyusun pembuktian langsung, tak
langsung dan menggunakan induksi matematik dengan rata-rata 3.498; (2)
Mahasiswa dalam merepresentasikan simbolik ke dalam visual rata-ratanya kecil
yaitu 1.361, tetapi kemampuan penalarannya lebih besar yaitu mahasiswa bisa
memperkirakan jawaban dan proses solusi dengan rata-rata 3.082, dan mahasiswa
bisa menggunakan pola dan hubungan untuk menganalisis situasi matematik,
menarik analogi dan generalisasi dengan rata-rata 2.841, tetapi ada juga yang
kemampuan penalarannya lebih kecil sedikit yaitu mahasiswa bisa mengikuti
aturan inferensia dengan rata-rata 0.700; (3) Mahasiswa dalam merepresentasikan
verbal ke dalam visual rata-ratanya kecil yaitu 2.771, tetapi kemampuan
penalarannya lebih besar yaitu mahasiswa bisa menggunakan pola dan hubungan
untuk menganalisis situasi matematik, menarik analogi dan generalisasi dengan
rata-rata 2.841; (4) Mahasiswa dalam merepresentasikan verbal ke dalam simbolik
rata-ratanya yaitu 2.852, tetapi kemampuan penalarannya lebih kecil sedikit yaitu
mahasiswa bisa menggunakan pola dan hubungan untuk menganalisis situasi
matematik, menarik analogi dan generalisasi dengan rata-rata 2.841.
Beberapa korelasi negatif yang signifikan bisa dilihat dari beberapa kasus
seperti berikut: (1) Mahasiswa dalam merepresentasikan simbolik ke dalam visual
rata-ratanya yaitu 1.361, tetapi kemampuan penalarannya lebih kecil yaitu
mahasiswa bisa menjawab permasalahan dalam memberikan lawan contoh dengan
rata-rata 1.180; (2) Mahasiswa dalam merepresentasikan verbal ke dalam visual
rata-ratanya yaitu 2.771, tetapi kemampuan penalarannya lebih kecil yaitu
mahasiswa bisa memberikan lawan contoh 1.180.
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Berdasarakan hasil analisis secara keseluruhan menjelaskan bahwa
korelasi negatif terjadi karena kemampuan representasi yang lebih rendah
daripada kemampuan penalarannya. Rata-rata kemampuan representasinya adalah
2.16, dan rata-rata kemampuan penalarannya adalah 2.48. Kemampuan
representasi rendah terbanyak terdapat pada indikator dalam merepresentasikan
visual ke verbal, simbolik ke visual, dan verbal ke visual. Dalam hal ini, dapat
diasumsikan bahwa kemampuan representasi yang memuat visual masih perlu
diberikan perlakuan khusus agar kemampuannya meningkat sehingga tidak
ditemukan lagi korelasi negatif. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang
dilakukan Saputra (2015) bahwa kemampuan awal visual mahasiswa dari skala 0100 berada pada skor rata-rata 40.54. Oleh karena itu perlu diperhatikan
kurikulum dalam pendidikan dan pembelajaran matematika yang memuat unsur
visual khususnya pada mata kuliah aljabar dan trigonometri sebagai mata kuliah
prasyarat untuk mata kuliah selanjutnya yaitu geometri analitik bidang dan ruang
serta kalkulus, sehingga diperlukan penelitian lanjutan di tahun selanjutnya untuk
meningkatkan kemampuan visual.
C. Analisis Awal Self Efficacy
Sebelum diberikan perlakuan, peneliti ingin mengetahui tingkat self
efficacy mahasiswa calon guru semester awal dengan jumlah pernyataannya 30.
Berikut interpretasi total skor angketnya.
Tabel 10. Interpretasi Total Skor Angket Self Efficacy
Rata-rata skor

1.000 - 1.905
1.906 - 2.810
2.811 - 3.716
3.717 - 4.622
4.263 - 5.528

Interpretasi
Tidak pernah
Jarang
Kadang-kadang
Sering
Selalu

Pada Tabel 10, interpretasi tersebut dibuat dari item pilihan yang ada pada
angket yang sudah diisi mahasiswa. Berikut ini adalah rata-rata dan interpretasi
dari masing-masing pernyataan.
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Tabel 11. Statistik Deskriptif Data Angket Self Efficacy
Descriptive Statistics
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Saya mampu memahami matematika
Saya telah melakukan dengan baik dalam matakuliah
matematika saya
Saya telah menikmati matematika
Saya tipe orang yang mampu belajar matematika
dengan baik
Saya senang di matakuliah matematika saya
Pengajar bersedia untuk membantu saya mempelajari
materi matematika
Saya menyampaikan pertanyaan di kelas matematika
saya
Saya telah meminta bantuan dari pengajar matematika
di luar kelas
Saya telah menetapkan tujuan di kelas matematika
saya
Saya telah bekerja sama dengan mahasiswa lain di
kelas matematika saya
Saya telah bekerja keras di kelas matematika saya
Saya secara teratur melakukan pekerjaan rumah yang
ditugaskan di kelas matematika saya
Mengerjakan pekerjaan rumah matematika membuat
saya stres
Saya gugup ketika mengajukan pertanyaan di kelas
Saya merasakan tegang ketika saya mempersiapkan
diri untuk tes matematika
Saya percaya saya bisa mengerjakan matematika
dalam perkuliahan matematika
Saya yakin saya tipe orang yang pandai matematika
Saya percaya saya bisa mendapatkan "A" ketika saya
di kuliah matematika
Saya yakin saya bisa belajar dengan baik dalam kuliah
matematika.
Saya percaya saya bisa berpikir seperti ilmuwan
matematika
Saya percaya saya bisa menyelesaikan semua tugas
dalam kuliah matematika
Saya gugup ketika saya harus menggunakan
matematika di luar sekolah.
Saya yakin saya bisa memahami isi dalam kuliah
matematika
Saya yakin saya bisa melakukannya dengan baik pada
tes matematika

Interpretasi
Mean
2.6814 Jarang
3.0013 Kadang-kadang
3.2520 Kadang-kadang
2.5242 Jarang
3.4779 Kadang-kadang
3.1273 Kadang-kadang
2.0916 Jarang
1.3725 Tidak pernah
3.2364 Kadang-kadang
3.4925 Kadang-kadang
3.6349 Kadang-kadang
3.3453 Kadang-kadang
2.8677 Kadang-kadang
2.1365 Jarang
2.0156 Jarang
3.4103 Kadang-kadang
2.8386 Kadang-kadang
3.1637 Kadang-kadang
3.6344 Kadang-kadang
2.6963 Jarang
3.5309 Kadang-kadang
2.4641 Jarang
3.2329 Kadang-kadang
3.1476 Kadang-kadang
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Pada Tabel 11 terlihat bahwa rata-rata setiap pernyataan self efficacy
mahasiswa tidak ada yang berada pada taraf sering dan taraf selalu. Terdapat 7
pernyataan yang rata-ratanya mempunyai keyakinan diri denga taraf jarang dan 17
pernyataan yang rata-ratanya mempnyai keyakinan diri dengan taraf kadangkadang. Hal tersebut menunjuka banyak mahasiswa yang mempunyai keyakinan
diri dengan taraf kadang-kadang. Berikut ini adalah nilai-nilai statistika deskriptif
dari rata-rata angket keseluruhan.
Tabel 12. Nilai Statistika Deskriptif Data Angket Self-efficacy Mahasiswa
Descriptive Statistic
Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis

2.8226
2.9100
.130
.36099
2.09
3.30
1.22
.61
-.436
-1.105

Rata-rata keseluruhan self efficacy 2.8226, artinya mahasiswa mempunyai
keyakinan diri dengan taraf kadang-kadang. Nilai minimumnya 2.09 dan nilai
maksimunya 3.30, artinya keyakinan diri terendah mahasiswa berada pada taraf
jarang dan keyakinan diri tertinggi mahasiswa berada pada taraf kadang-kadang.
Hal tersebut tersebut menunjukan bahwa secara deskriptif, self-efficacy
mahasiswa masih rendah. Untuk melihat apakah sikap tersebut signifikan atau
tidak, maka gunakan statistik inferensia dengan terlebih dahulu menganalisis uji
prasyarat yaitu uji normalitas.
Untuk menguji normalitas data angket self efficacy digunakan uji
normalitas Shapiro-Wilk. Kriteria pengujian hipotesis berdasarkan P-value dengan
α = 0,05, jika sig < α, maka data tidak normal dan jika sig ≥ α, maka data normal.
Hasil analisis normalitas data self efficacy mahasiswa terlihat pada Tabel 5
berikut:
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Tabel 13. Hasil Uji Normalitas Data Angket Self Efficacy Mahasiswa
Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova

rata-rata

Shapiro-Wilk

Statistic

Df

Sig.

Statistic

df

Sig.

.181

33

.007

.907

33

.008

a. Lilliefors Significance Correction

Nilai signifikansinya 0.008 < 0,05 artinya data self efficacy mahasiswa
tingkat awal tidak berdistribusi normal. Karena data tersebut tidak normal, maka
langkah selanjutnya yang dilakukan adalah menganalisis rerata satu kelompok
mahasiswa tingkat awal menggunakan statistika nonparametrik dengan uji
Kolmogorov smirnov satu klompok sampel. Adapun hipotesisnya bisa dijelaskan
sebagai berikut:
H0: µ = 2.8226 (Mahasiswa tingkat awal kadang-kadang memiliki sikap
keyakinan diri secara signifikan).
Ha: µ ≠ 2.8226 (Mahasiswa tingkat awal kadang-kadang secara memiliki sikap
keyakinan diri secara signifikan).
Tabel 14. Analisis Self-Efficacy Awal
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Uniform Parametersa,,b
Most Extreme Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Minimum
Maximum
Absolute
Positive
Negative

rata-rata
2.09
3.30
.237
.040
-.237
1.363
.049

Pada Tabel 14 terlihat bahwa nilai sign < 0.05 artinya Ha diterima, maka
mahasiswa tingkat awal memiliki sikap keyakinan diri secara signifikan dengan
taraf kadang-kadang. Kesimpulan tadi menunjukan bahwa semua mahasiswa
tingkat awal akan mempunyai keyakinan diri yang tidak sesuai harapan pendidik.
Self-efficacy mahasiswa akan senantiasa rendah jika dibiarkan.
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Perlunya meningkatkan rasa keyakinan diri mahasiswa sangat diperlukan
sejak dini. Pemahaman, penguasaan materi, dan representasi matematika adalah
beberapa diantaranya yang perlu diperhatikan agar pada semester akhir tingkat
self-efficacy-nya bisa naik. Sesuai dengan hasil penelitian yang menyimpulkan
bahwa semakin tinggi pemahaman, penguasaan materi, dan kemampuan
pemecahan masalah mahasiswa semakin tinggi pula tingkat keberhasilan
pembelajaran seperti keyakinan diri (Saputra, 2015). Pendekatan Saintifik sebagai
pembelajaran alternatif selanjutnya diasumsikan dapat memperbaiki tingkat self
efficacy mahasiswa tingkat awal.
D. Luaran Penelitian
Hasil analisis kemampuan representasi, penalaran matematis, dan self
eficaccy sudah dibuat artikelnya dengan judul:
a. The Ability of Representation, Reasoning Mathematical, and Indicators that
Influence it on The Mathematics' Prospective Teachers Students. (Full
papernya sudah diterima di ICE-STEM (International Conference of
Education and Science, Technology, Education, and Mathematics 2017 di
Uhamka pada tanggal 17-19 Oktober 2017).
b. Kemampuan Self-efficacy pada Mahasiswa Tingkat Pertama Calon Guru
Matematika pada Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika
yang akan dilaksanakan Rabu, 6 Desember 2017 di STKIP Siliwangi dan akan
masuk prosiding.
c. Dihasilkan draft buku ajar Aljabar dan Trigonometri yang akan didaftarkan
HKI-nya.
d. Dihasilkan Media Pembelajaran matakuliah Aljabar dan Trigonometri berupa
permasalahan contextual problem. Langkah-langkah dalam mengerjakannya
menggunakan pendekatan saintifik.
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BAB 6
RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

Pada tahun pertama sudah dilakukan tahap define, dan design. Selanjutnya
rencana tahap berikutnya pada model Four-D yang dikemukakan Thiagarajan
(Buhari, 2014) dengan mix method (the multiphase design) yaitu Develop, dan

Disseminate, yaitu pengembangan, dan penyebaran.
A. Develop (Pengembangan) tahun kedua (2018)
Tahap pengembangan adalah tahap untuk menghasilkan produk pengembangan,
yang dilakukan dua tahap sebagai berikut.
1. Validasi ahli/praktisi (expert appraisal)
Penilaian para ahli/praktisi terhadap perangkat pembelajaran dengan
pendekatan saitifik dan instrumen penelitian mencakup: format, bahasa, ilustrasi
dan isi. Berdasarkan hasil penelitian tahun pertama dan masukan dari para ahli,
materi pembelajaran direvisi untuk membuatnya lebih tepat, efektif, mudah
digunakan, dan memiliki kualitas tinggi.
2. Uji coba pengembangan (developmental testing)
Ujicoba perangkat pembelajaran matakuliah Aljabar Trigonometri dengan
pendekatan saintifik dimaksudkan untuk memperoleh masukan berupa respon,
reaksi, komentar siswa, dan para pengamat terhadap perangkat pembelajaran.
Ujicoba, revisi, dan ujicoba dilakukan hingga diperoleh perangkat pembelajaran
yang konsisten dan efektif.
Target tahap ini tersusun perangkat pembelajaran dengan pendekatan saintifik
dan instrumen yang divalidasi, buku ajar, artikel untuk publikasi pada: seminar
nasional,

jurnal nasional terakreditasi JME IndoMs Journal on Mathematics

Education, dan jurnal internasional Malaysian Journal of Learning and
Instruction, UUM Press, serta pengiriman material untuk mendapatkan HKI untuk
model pembelajaran dan teks buku ajar.
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3. Menganalisis Asosiasi Kemampuan Representasi, Penalaran, dan SE
Menganalisis peningkatan kemampuan representasi, penalaran, dan SE
dengan menggunakan pendekatan saintifik pada mahasiswa calon guru. Dari hasil
analisis tersebut diharapkan dapat asosiasi antara kemampuan representasi dan
penalaran dengan SE. Menganalisis kaitan (asosiasi) antara kemampuan
representasi dan penalaran dilihat dari level kemampuan mahasiswa (rendah,
sedang, dan tinggi).
4. Mendesain Pendekatan Saintifik
Desain pendekatan saintifik dan bahan ajar dirdasarkan asosiasi antara
kemapuan dan level kemampuan mahasiswa, agar dapat meningkatkan
kemampuan mahasiswa yang masih memiliki level representasi kongkrit menuju
ke level representasi abstrak, sehingga dapat meningkatkan penalarannya.

B. Disseminate (Penyebaran) tahun ketiga (2019)
Diseminasi dilakukan dengan melakukan implementasi

pembelajaran

saintifik matakuliah Aljabar dan Trigonometri dengan Buku Ajar yang telah
dibuat pada Mahasiswa FKIP Unpas untuk mengembangkan kemampuan
representasi, penalaran, dan SE matematis. Diseminasi dilakukan melalui forum
seminar nasional atau internasional. Dari diseminasi tersebut supaya diperoleh
masukan, koreksi, saran, penilaian, dan refleksi untuk menyempurnakan bahan
ajar, artikel jurnal agar siap diadopsi oleh para mahasiswa dan dosen.
Target tahap ini kemampuan representasi, penalaran, dan SE mahasiswa
meningkat, tersusun perangkat pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan
implementasi instrumen, buku ajar, penerimaan artikel untuk publikasi pada
jurnal nasional, dan jurnal internasional, serta diperolehnya sertifikat HKI untuk
model pembelajaran dan teks buku ajar Aljabar dan Trigonometri.
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Tabel 14. Ringkasan Data yang Dikumpulkan pada Kegiatan Penelitian
Rencana Tahap Berikutnya
Tahun

Tahap Penelitian

Tahun II
2018

Tahap III
Pengembangan

Tahun
III
2019

Tahap IV
Penyebaran

Pengumpulan Data
Subjek
Instrumen

Langkah Penelitian

1. Validasi ahli/praktisi
2. Uji coba pengembangan

Diseminasi hasil penelitian kepada
dosen-dosen dan masyarakat ilmiah

- Dosen
- Ahli

- Instrumen hasil
pengembangan
- Pedoman
wawancara
- Kuesioner
- Statistika

-

- Instrumen yang
dikembangkan
berdasarkan
produk penelitian

Dosen
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BAB 7
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
1. Draft Bahan ajar matakuliah Aljabar Trigonometri dengan pendekatan
saintifik sudah dibuat untuk meningkatkan kemampuan representasi,
penalaran, dan mengukur SE yang Kemampuan awal representasi dan
penalaran matematis masih belum sesuai harapan. Hal ini disebabkan karena
pembelajaran matematika selama ini mahasiswa belum terlibat langsung
dalam pembentukan pengetahuan matematika mereka. Mahasiswa lebih
banyak tergantung kepada dosen sehingga sifat ketergantungan inilah yang
kemudian menjadi karakteristik seseorang yang secara tidak langsung telah
ditanamkan melalui pembelajaran tersebut. Dan lebih baik untuk calon guru
matematika.
2. Kemampuan penalaran dan representasi matematis mahasiswa masih rendah.
Mahasiswa unggul, sedang, asor mempunyai kemampuan awal penalaran
matematis yang lebih baik dibandingkan kemampuan awal representasi
matematis.
3. Terdapat korelasi positif antara kemampuan representasi dan penalaran
matematis yang berada pada kategori sangat kuat.
Berdasarakan hasil analisis antar indikator, terdapat korelasi positif dan
negatif antar kedua kemampuanKorelasi negatif terjadi karena kemampuan
representasi yang lebih rendah daripada kemampuan penalarannya.
Kemampuan representasi rendah terbanyak terdapat pada indikator dalam
merepresentasikan visual ke verbal, simbolik ke visual, dan verbal ke visual.
Dalam hal ini, dapat disiumulkan bahwa kemampuan representasi yang
memuat visual masih perlu diberikan perlakuan khusus agar kemampuannya
meningkat sehingga tidak ditemukan lagi korelasi negatif.
4. Dari hasil penelitian tahun pertama sudah dibuat artikel jurnal internasional
sebanyak dua artikel yang akan diseminarkan pada konferensi internasional.
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B. Saran
1. Penelitian

mengenai

pendekatan

saintifik,

kemampuan

representasi,

penalaran, perlu segera dilakukan secara berkesinambungan. Hal ini sesuai
dengan diberlakukannya Kurikulum 2013 di persekolahan secara nasional,
dan dalam kurikulum tersebut dianjurkan untuk menggunakan pendekatan
saintifik.
2. Perlu

diperhatikan

kurikulum

dalam

pendidikan

dan

pembelajaran

matematika yang memuat unsur visual melalui aplikasi pembelajaran
matematis, khususnya pada mata kuliah aljabar dan trigonometri sebagai mata
kuliah prasyarat untuk mata kuliah selanjutnya yaitu geometri analitik bidang
dan ruang serta kalkulus, sehingga diperlukan penelitian lanjutan di tahun
selanjutnya untuk meningkatkan kemampuan visual.
3. Perlunya meningkatkan rasa keyakinan diri mahasiswa sangat diperlukan
sejak dini agar pada semester akhir tingkat self efficacy-nya bisa naik.
Pendekatan Saintifik sebagai pembelajaran alternatif selanjutnya diasumsikan
dapat memperbaiki tingkat self efficacy mahasiswa semester awal.
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Lampiran B. Artikel 1

The Ability of Representation, Reasoning
Mathematical, and The Indicators that Influence it on
The Mathematics Prospective Teachers
Darta and Saputra, J.
Universitas Pasundan, Jl. Tamansari No 6-8 Bandung
darta_pmat@unpas.ac.id
jusepsaputrapmat@unpas.ac.id
Abstract. The ability of representation and mathematical reasoning is a very important ability as one
of the standard mathematics learning process. The 2013 curriculum suggests that the use of a
scientific approach emphasizes higher order thinking skills. Therefore, a scientific approach is
required in the learning of mathematics to improve the ability of representation and mathematical
reasoning that starts from the prospective teacher students. The objectives of this research are (1)
analysis of representational and reasoning abilities, (2) analysis of indicators affecting the ability of
representation and mathematical reasoning, (3) alternative analysis of scientific approaches that can
improve the ability of representation and mathematical reasoning. The subject of this research is the
students of mathematics prospective teachers in the first semester at Private Higher Education of
Bandung City. The research method of this research is descriptive analysis. The research data was
collected by using reasoning and representation tests on 61 students. Data processing is done by
descriptive analysis specified based on the indicators of representation ability and mathematical
reasoning that influence it. The results of this first-year study show that students still have many
weaknesses in reasoning and mathematical representation that are influenced by the ability to
understand the indicators of both capabilities. After seeing the results of the first-year research, then
in the second and third year is planned for the development of teaching materials with a scientific
approach in accordance with the needs of prospective students, who are predicted to improve both
ability and dissemination.
Keyword: representation, reasoning, prospective teacher

1. Introduction
The ability of mathematical representation since added by NCTM (2000), as one of the standard
processes in learning mathematics increasingly gets special attention. NCTM (2000) fully states,
"The means in which people can understand and use these ideas" (NCTM, 2000, p 67). In addition
to the ability of mathematical representation, mathematical reasoning is an important component in
the learning of mathematics that must be developed.
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PISA 2012 results show that Indonesian students are poor at reasoning ability. From the
combined results of math, science and reading tests, Indonesia ranks 64th out of 65 participating
countries (Agustiana, 2014). According to Pranoto (Agustiana, 2014) poor PISA results may
indicate the following: 1) students are not accustomed to solving non-routine problems, 2)
Students are weak in modeling real situations into mathematics and interpreting mathematical
situations to real situations, and 3) encompass (comprehension) and analyze are very less. Actually
the skills of the ability to solve problems not routine is more needed at this time and to
communicate more complex also needed.
Japan, China, Singapore and South Korea are ranked at the top of PISA and TIMMS
measurement since mathematics learning in these countries places more emphasis on reasoning
and problem-solving so as to produce high-achieving students in math tests conducted by TIMMS.
Learning to solve the problem is essentially learning to think or learning to reason, which is
thinking and reasoning to apply the knowledge that has been obtained to solve new problems that
have never been encountered before (Kusumah in Fisher, 2013, p. 9).
Data submitted by the Director General of Teachers and Education Personnel (GTK) as
reported by the Daily "Pikiran Rakyat" (May 23, 2016) that based on the results of Teacher
Competency Test (UKG) that has been done at the end of 2015 the average value is 53.02 from
Kemdikbud target of 55 The competencies tested are Professional competence and Pedagogic
Competency. Based on these data, it is still necessary to improve the quality of teachers in
Indonesia as a whole.
The improvement of the mathematical representation and reasoning ability of the
prospective teachers is accomplished in order to increase the students' mathematical ability
gradually. This research aims to: (1) analyze the ability of representation and reasoning of
mathematics' prospective teachers, (2) to analyze factors affecting representation ability, and
mathematical reasoning of prospective teachers, (3) to analyze alternative of the scientific
approach to improve representational ability and mathematical reasoning of prospective teachers.
In accordance with the results of research which concluded that the higher comprehension,
mastery of material, and problem solving ability of students, the higher the level of success of
learning will get as in representing and reasoning (Saputra, 2015).
The term of reasoning is explained by Copi (1978) as follows: Reasoning is a special kind
of thinking in which conclusions are drawn from premises. Means reasoning is a thought process
to draw conclusions or make a new statement by referring to achieving some statements that are
known to be true or true. The indicators of mathematical reasoning ability according to Romberg
and Chair (in Andriani, 2012) are (1) Drawing logical conclusions; (2) Provide an explanation
using models, facts, traits, and relationships; (3) Estimate answers and process solutions; (4) Using
patterns and relationships to analyze mathematical situations, drawing analogies and
generalizations; (5) Constructing and testing conjectures; (6) Gives a counterexamples; (7)
Following the rules of inference; (8) Checking the validity of arguments, compiling valid
arguments; (9) Establish direct, indirect and indirect use of mathematical induction
Darta (2013) suggests that representations are classified into: 1) visual representation
(images, charts, or tables); 2) symbolic representation (mathematical statement / mathematical
notation, numerical / algebraic symbol); and 3) verbal representation (written text / words). The
ability of mathematical representation is the ability to express mathematical ideas (problems,
statements, solutions, definitions, etc.) into one form: 1) drawings, graphs, or tables; 2)
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mathematical notation, numerical/algebraic symbols; and 3) written text/words, as an
interpretation of his thoughts.
In terms of reasoning ability and mathematical representation, researchers conducted
interviews with students taking Algebra and Trigonometry courses in prospective mathematics
teachers, over the past four years finding the fact that the courses include difficult subjects requires
a high level of reasoning, difficult to understand, it is difficult to communicate material because it
contains detailed concepts. These problems are indicated by data of Algebra and Trigonometry
values of prospective mathematics teachers for the last 4 years, as shown in Table 1

Table 1. Average Value of Algebra and Trigonometry of Mathematics Education Students

Academic year
Final Value

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

3.1

2.9

2.9

2.9

(Source: Student Data Education Mathematics Study Program of FKIP)

Table 1 shows that the average value of Algebra and Trigonometry courses decreases
annually. In general, the value is still below expectations, so it is necessary to make the value of
Algebra and Trigonometry each year to rise and satisfy both for students, lecturers, and related
institutions.
In addition, the results of self-efficacy research conducted by Darta (2016) in final year
students are still not satisfactory, which is still below the value of 7 (average 6.76) with a scale of
1-9. Nevertheless, this result is still quite positive, because it is more than scale 5. This is what
encourages researchers to continue research in order to obtain more comprehensive and in-depth
answers about representation and reasoning. Because both of these abilities contribute to the selfbelief of a potential mathematics teacher to teach it.

2. Methods and Materials
This type of research refers to Research Development (Research and Development). Four-D model
proposed by Thiagarajan (Buhari, 2014) with mix method (the multiphase design), through the
stages: Define, Design, Develop, and Disseminate. This article describes the results of the first
year of research that is defining the ability of representation and reasoning of prospective
mathematics teacher students as the starting point of the development of the next year. From this
analysis, we get a description of facts, hopes, and alternatives to solve basic problems, which
facilitate the determination or selection of teaching materials that will be developed.
Analysis of the study of the characteristics of prospective teachers to get a description of
the characteristics of the level of ability of representation and mathematical reasoning based on the
Student's Initial Ability (SIA) of each capability indicators under study. Conceptual analysis is
conducted to identify the basic concepts of Algebra and Trigonometry to be taught, to compile
them in the form of hierarchy, and to break down individual concepts into critical and irrelevant
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terms. The next analysis is to determine the factors that affect the ability of representation and
generalization based on the indicators that make up the two capabilities

3. Results and Discussion
The results of SIA data were analyzed to determine students' reasoning and mathematical
representation before the research. The first step is descriptive analysis in Table 2
Tabel 2. Descriptive Statistics
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

reasoning test score

61

.57

3.66

2.3172

.61475

representation test score

61

.00

3.45

1.9382

.72562

Based on Table 1, the number of students who became the subject of research as many as
61 students. Values are made with an Achievement Index (AI) scale of 0.00 to 4.00. The minimum
value of reasoning and representation tests is 0.57 and 0.00, this indicates that there are students
who have not mastered representational skills at all. While the maximum value of reasoning and
representation tests is 3.66 and 3.45, it indicates that there are students whose reasoning ability is
excellent, as well as the ability of representation even though its value is below the reasoning
ability. The average of reasoning and representation tests is 2.32 and 1.94, indicating that students'
reasoning and mathematical representation are still low. Furthermore, if categorized into the
criteria of the Ability of Early Mathematics (AEM), then the number of students with the category
of superior, moderate, and low amounted to 4 people, 47 people, and 10 people. If each criterion is
measured by its static value, then the result is in Table 3.

Table 3. Descriptive Statistics Base on AEM

Test Score

AEM

Reasoning score

Best

Mean

3.2575

Midle

Mean

2.4264

Low

Mean

1.428

Best

Mean

2.8625

Midle

Mean

2.067

Low

Mean

0.963

Representation
score

Statistic

56

Based on Table 3, the mean value of reasoning ability tests from superior, moderate, and
consecutive students is 3.26, 2.43, 1.43. While the average score of representation skills of the
students of superior, moderate, and low respectively are 2.86, 2.07, and 0.96. From the results of
the analysis, overall both superior, moderate, and lower students had better initial abilities of
mathematical reasoning than the initial ability of mathematical representation. This can be seen
from the percentage of representation capabilities of each indicator shown in Figure 1.

representation of verbal to notation

71.31%

representation of verbal to visual

69.26%

representation of notation to verbal

48.77%

representation of notation to visual
representation of visual to verbal

34.02%

2.87%

representation of visual to notation

80.33%

Figure 1. Percentage Ability of Student Mathematical Representation
Based on the results of this initial research, found the fact that students' mathematical
reasoning ability is still relatively low. This can be seen from the graph of the percentage of
reasoning ability of each indicator in Figure 2

Establish direct, indirect and indirect use of …

87.44%

Checking the validity of arguments, compiling…
Following the rules of inference
Gives an opponent example (counter examples)
Constructing and testing conjectures

49.18%
17.49%
29.51%
51.92%

Using patterns and relationships to analyze…

71.03%

Estimate answers and process solutions
Provide an explanation using models, facts, traits,…

77.05%
50.00%

Drawing logical conclusions

72.68%

Figure 2. Percentage of Student Mathematical Reasoning Ability
Figures 1 and 2 have shown that the ability of mathematical representation and reasoning
is still not as expected by educators. This is because the mathematics learning during this time
student has not been directly involved in the formation of their mathematical knowledge. Students
depend more on lecturers so that the nature of dependence is then the characteristic of a person
who has been indirectly implanted through the learning. Whereas the expected is a student who is
capable of reasoning, able to bring up ideas or ideas that are creative and able to represent and the
problems faced. From Figure 2 it appears that the indicators follow the rules of inference, give the
opponent the example, and check the validity of the argument in a row is an indicator that least
controlled by students.
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This is in accordance with the research of Peressini and Bassett (Saputra and Eliyarti,
2013) that without communication especially representations in mathematics we will have little
information, data, and facts about students' understanding of mathematical processes and
applications. This means that representations that are part of the communication in mathematics
help educators understand the ability of learners to interpret and express their understanding of the
concepts and processes of mathematics they learn.

Some of the results of Prabowo's research (Sarwanto, 2013) reveal the
weaknesses of learners in mastering the concept and cultivate a scientific attitude that
affects the ability of representation are: a) the inaccuracy of educators in providing
visualization of concepts, and lack of explanation of the physical meaning of each
mathematical formulation in learning activities teach; b) problem constructs that spur on
the taxonomy of Bloom's lane without the support of process skills; c) educators are not
aware and apply evaluation of student learning progress as research activity; d)
demonstration (demonstration) and problem-solving activities that do not meet the
requirements of teachers with concentration on the fulfillment of material targets; e) the
learning environment has not been anticipated by educators in determining teaching and
learning strategies. The weakness is mostly related to the learning process undertaken by
educators.
Many studies agree that mathematical representation is useful in addition to
mathematics itself, but also to communicate ideas and ideas for skeptical, critical,
creative, and innovative thinking. This is in line with Darta's research (2013) which states
that representation is instrumental in improving students' mathematical competence. In
addition, student representation can provide information to teachers about how students
think about a context or a mathematical idea, about patterns and trends students in
understanding a concept.
Finished the learning process, we should provide a structured task related to
mathematical reasoning. This is done so that the scope of student thinking is not formally
constrained, because the more we reduce and formalize the scope of what is considered a
mathematical reasoning, the more we limit the potential multidimensionality of learners.
In addition, the interaction of teachers and students during the learning process should be
minimized so that children can develop their own reasoning. This is in the opinion of
Carlos, Leiva, Torres, Lena, Khisty (2013) stated that, In fact, we have witnessed in the
afterschool program that the more we reduce and formalize the scope of what counts as
mathematical reasoning, the more we constrain the multidimensionality of learners'
potential. Too often, ‘‘teacher'' interactions with students tend to repair what a student
says by ‘‘correcting'' either what students are thinking or how they are using a language,
rather than trying to understand the full meaning of what the learner is trying to convey;
all done with the goal to elaborate on those ideas until a common understanding is
reached.
Completion of mathematical representation and reasoning found different answers
between students. Here is a description of the answers of superior and low students in solving
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problems with reasoning indicator that provides explanations by using models, facts, traits, and
relationships, and indicators of representation of the form of notation (algebra) into the image.
Give

. (The test adopted from Larson and Palvo (2011))

a. Change it into the standard form model
of the general equation?
(score 2)
b. From the standard form properties, specify the vertex and the cut point? (score 2)
c. Draw the sketch of the function, then explain its properties based on the facts of the picture?
(score 4).

Figure 3. Best Student's Answer
In Figure 3, students can work on the problem perfectly and correctly. The student has
good reasoning ability, seen from problem 2b (providing an explanation using models, facts, traits,
and relationships) which he did by applying the formula he obtained at school with discriminant,
because the student forgot the peak concept of the standard form (x - h)2 + k where the peak point
(h, k). He told me that he forgot the easy way, but he reasoned in different ways that produced the
same answer. In addition, he has a good representation ability, visible from the image with the
representation indicator that is to provide an explanation by using models, facts, traits, and
relationships that he can do. He knows the image properties of the parabola, in this case when a>
0, then the parabola opens upward. Furthermore, the answers of the low students are shown in
Figur 4.
In Figure 4, the student can only do the problem with the reasoning indicator that
provides the explanation using the model, facts, traits, and relationships. The student has a poor
reasoning ability, visible from a problem that he can not do. He feels difficult and desperate can
not work so the answer is empty. In addition, he has a poor representation ability as well, seen
from the image of the 2c (indicators of representation of the form of notation (algebra) into the
image) which he can do by means of substitution by taking a long time and producing incorrect
answers. Another difficulty is that he does not know the shape of the drawing of the squared
function, making the scale on the wrong x and y-axis, resulting in the graph being straight and not
curved, the incomplete point retrieval process, consequently, the graph has not cut the x-axis. In
accordance with the research result Bergqvist, T., & Lithner, J. (2012) that that most task
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solutions are based on available algorithms, often without arguments that justify the reasoning,
which may lead to rote learning.

.

Figure 4. Low Student's Answer
In relation to relevant research results and preliminary analyses, the researcher believes
that with the scientific approach promoted by the government, it is predicted to be able to increase
the ability of representation and reasoning of prospective teachers. Because scientific learning can
develop all potential learners covering all aspects. This is in accordance with the enactment of the
Curriculum 2013 nationally, and in the curriculum, it is recommended to use a scientific approach,
then research on scientific approaches, representational skills, reasoning, needs to be done on an
ongoing basis. In order for the policy to be applied in the future get the support of adequate
research results in various lines, both from the students, teachers, even prospective teachers of
mathematics.
4. Conclusion
This study is an initial sequence of research planned for three years. The results of this first-year
study show that students still have many weaknesses in the representation and mathematical
reasoning that is influenced by the ability to understand the indicators of both capabilities. After
seeing the results of this first-year study, then in the second and third year is planned for the
development of teaching materials with the scientific approach in accordance with the needs of
prospective students, who are predicted to increase both the ability and dissemination.
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Abstrak. Berdasarkan hasil TIMMS dan PISA, kemampuan representasi dan penalaran matematis
pendidik di Indonesia hampir menempati posisi paling akhir. Berdasarkan kurikulum 2013,
diperlukan pendekatan pembelajaran saintifik yang cocok untuk meningkatkan kemampuan
tersebut. Terdapat 9 indikator kemampuan representasi, yaitu menarik kesimpulan logis;
memberikan penjelasan dengan menggunakan model, fakta, sifat-sifat, dan korelasi;
memperkirakan jawaban dan proses solusi; menggunakan pola dan korelasi untuk menganalisis
situasi matematik, menarik analogi dan generalisasi; menyusun dan menguji konjektur;
memberikan lawan contoh (counter examples); mengikuti aturan inferensi; memeriksa validitas
argumen, menyusun argumen yang valid; menyusun pembuktian langsung, tak langsung dan
menggunakan induksi matematik. Indikator representasi dapat diklasifikasikan menjadi
representasi visual ke simbolik; representasi visual ke verbal; representasi simbolik ke visual;
representasi simbolik ke verbal; representasi verbal ke visual; representasi verbal ke simbolik.
Untuk menganalisis korelasi antar indikator, diperoleh 54 korelasi dari keduanya. Tujuan yang
ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis korelasi antara kemampuan
representasi dan penalaran matematika. Populasi penelitian ini adalah calon guru matematika,
sedangkan sampel penelitiannya adalah mahasiswa tingkat awal Program Studi Pendidikan
Matematika FKIP Universitas Pasundan Bandung. Teknik pengambilan sampel menggunakan
purposive sampling serta instrumen yang digunakan berupa soal tes kemampuan representasi dan
penalaran matematis. Metode penelitian penelitian ini adalah Research and Development (R & D)
melalui model Four-D yang dikembangkan Thiagarajan. Berdasarkan hasil uji korelasi product
moment setiap indikator dari kedua kemampuan tersebut, dapat disimpulkan dua hal di tahun
pertama ini. Pertama, secara keseluruhan, terdapat korelasi positif yang signifikan antara
kemampuan representasi dan penalaran matematis dengan kategori sangat kuat. Kedua, jika
dianalisis berdasarkan korelasi antar indikator, maka terdapat 44 korelasi positif, dan 10 korelasi
negatif antara kemampuan representasi dan penalaran matematis. Mahasiswa perlu diberikan
perlakuan khusus untuk meningkatkan kemampuan representasi khususnya visual sehingga tidak
ditemukan lagi korelasi negatif dari indikator-indikator tersebut. Setelah melihat hasil penelitian
tahun pertama ini, maka di tahun kedua dan ketiga direncanakan untuk melakukan pengembangan
bahan ajar dengan pendekatan saintifik sesuai dengan kebutuhan mahasiswa calon guru, yang
diprediksi menghasilkan korelasi positif antar indikator serta deseminasinya
Key Words: Representation, reasoning, scientific approach, prospective teachers, correlation.
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INTRODUCTION
Tujuan pembelajaran matematika menurut Kurikulum 2013 meliputi 4 Kompetensi Inti
yaitu Kompetensi Sikap Spritual, Kompetensi Sikap Sosial, Kompetensi Pengetahuan, dan
Kompetensi Keterampilan. Tujuan matematika tersebut sejalan dengan National Council of
Teachers of Mathematics (NCTM) bahwa dalam belajar matematika siswa dituntut untuk memiliki
kemampuan: pemahaman, pemecahan masalah, penalaran, komunikasi matematika, representasi
matematika, dan disposisi matematis.
Namun, kenyataan yang terjadi adalah hasil belajar matematika siswa di Indonesia masih
tergolong rendah. Hasil studi The Third International Mathematics Science Study (TIMSS) tahun
2007 (Mullis dalam Dzulfikar, 2013) menunjukkan bahwa prestasi matematika siswa di Indonesia
berada pada peringkat 36 dari 49 negara peserta dengan memperoleh skor 397. Skor ini masih jauh
berada dibawah rata-rata skor internasional yaitu 500. Hasil yang masih belum menggembirakan
ditunjukkan dari hasil studi Program for International Student Assessment (PISA) pada 2015
(Gurria: 2015), Indonesia memperoleh skor 403 dari rata-rata internasional 500 atau menduduki
peringkat 64 dari 72 negara peserta.
Representasi matematis menurut NCTM (2000) diajarkan agar memungkinkan siswa untuk:
1) mengkreasi dan menggunakan representasi untuk mengorganisasi, mencatat, dan
mengkomunikasikan ide matematika; 2) menyeleksi, mengaplikasikan, dan menafsirkan di antara
representasi matematis untuk menyelesaikan masalah, dan 3) menggunakan representasi untuk
model dan menginterpretasikan fisika, sosial, dan fenomena matematika. Mengembangkan
kognitif representasi adalah tema utama dari tiga teori klasik dalam bagaimana siswa belajar suatu
konsep baru. Teori klasik tersebut adalah teori Piaget, Bruner, dan Vygotsky (Tomic dan Kingma,
1996).
Representasi dapat dikalisifikasikan menjadi: 1) representasi visual (gambar, diagram
grafik, atau tabel); 2) representasi simbolik (pernyataan matematik/notasi matematik,
numerik/simbol aljabar); dan 3) representasi verbal (teks tertulis/kata-kata). Kemampuan
representasi matematis adalah kemampuan mengungkapkan ide-ide matematika (masalah,
pernyataan, solusi, definisi, dan lain-lain) kedalam salah satu bentuk: 1) gambar, diagram grafik,
atau tabel; 2) notasi matematik, numerik/simbol aljabar; dan 3) teks tertulis/kata-kata, sebagai
interpretasi dari pikirannya.
Kebanyakan materi matematika selalu menggunakan penalaran deduktif. Hal ini sejalan
juga dengan pendapat Polya (1973) menyatakan Mathematics has two faces; it is the rigorous
science of euchlid but it is also something else. Mathematics presented in the Euclidian way
appears as a systematic, deductive science; but mathematics in the making appears as an
experimental, inductive science.Adapun Indikator kemampuan penalaran matematika menurut
Romberg dan Chair (dalam Andriani, 2012) adalah (1) Menarik kesimpulan logis; (2) Memberikan
penjelasan dengan menggunakan model, fakta, sifat-sifat, dan hubungan; (3) Memperkirakan
jawaban dan proses solusi; (4) Menggunakan pola dan hubungan untuk menganalisis situasi
matematik, menarik analogi dan generalisasi; (5) Menyusun dan menguji konjektur; (6)
Memberikan lawan contoh (counter examples); (7) Mengikuti aturan inferensi; (8) Memeriksa
validitas argumen, menyusun argumen yang valid; (9) Menyusun pembuktian langsung, tak
langsung dan menggunakan induksi matematik.
Berdasarkan pemaparan di atas perlu diteliti secara sistematis dan dicarikan upaya untuk
memperbaiki kemampuan calon guru matematika di perguruan tinggi khusunya untuk
meningkatkan kemampuan representasi, dan penalaran mahasiswa agar ke depan dapat
meningkatkan pula kemampuan matematis siswanya secara bertahap. Penelitian ini dikembangkan
bertujuan untuk menganalisis korelasi antara kemampuan representasi dan penalaran matematika.
Semakin tinggi pemahaman, penguasaan materi dan kemampuan pemecahan masalah mahasiswa
semakin tinggi pula tingkat keberhasilan pembelajaran seperti dalam merepresentasikan dan
bernalarnya (Jusep, 2015).
Selama beberapa tahun belakangan menemukan fakta bahwa mata kuliah Aljabar dan
Trigonometri termasuk mata kuliah yang tergolong sukar, memerlukan tingkat penalaran yang
tinggi, sulit untuk mengerti, sulit untuk mengkomunikasikan merupakan materi yang mengandung
konsep secara rinci. Pada kenyataannya materi-aterinya seperti persamaan, pertidaksamaan, fungsi
dan grafiknya, polinom dan logaritma, trigonometri, grafik dan analisisnya, identitas trigonometri,
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serta pemodelan matematika (Larson dan Falvo, 2011) yang terkait dengan kehidupan sehari-hari,
sebagai materi prasyarat dari beberapa mata kuliah selanjutnya seperti mata kuliah Kalkulus,
Aljabar Linear, Analisis Riil, Struktur Aljabar, Pemodelan matematika, dan untuk mengajarkan
matematika di sekolah. Permasalahan-permasalahan tersebut didukung dengan data nilai Aljabar
dan Trigonometri mahasiswa matematika FKIP Unpas selama 4 tahun terakhir, seperti tampak
pada Tabel 1.

TABEL 1
Nilai Rata-rata Aljabar dan Trigonometri
Mahasiswa Pendidikan Matematika Empat Tahun Terakhir
Stat. Deskriptif/
Tahun Akademik

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

UTS

3,1

2,9

2,3

2,2

UAS

3,0

2,6

2,8

NA

(Sumber: Data Mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika FKIP Unpas)
Tabel 1 menunjukan bahwa nilai UTS dan UAS matakuliah Aljabar dan Trigonometri
turun setiap tahunnya. Secara umum nilai tersebut masih di bawah harapan, sehingga perlu
dilakukan upaya agar nilai Aljabar dan Trigonometri setiap tahunnya naik dan memuaskan baik
bagi mahasiswa, dosen, dan institusi terkait.

METHODS AND MATERIALS
Jenis penelitian ini mengacu pada Penelitian Pengembangan (Research and Development).
Model Four-D yang dikemukakan Thiagarajan (Buhari, 2014) dengan mix method (the multiphase
design), melalui tahap: Define, Design, Develop, dan Disseminate, yaitu pendefinisian,
perancangan, pengembangan, dan penyebaran. Artikel ini memaparkan hasil penelitian tahun
pertama yaitu pendefinisian terkait kemampuan representasi dan penalaran mahasiswa calon guru
matematika sebagai titik tolak pengembangan tahun-tahun selanjutnya. Dari analisis ini akan
didapatkan gambaran fakta, harapan dan alternatif penyelesaian masalah dasar seperti korelasi
kedua kemampuan tersebut yang memudahkan dalam penentuan atau pemilihan bahan ajar yang
akan dikembangkan.
Analisis telaah tentang karakteristik mahasiswa calon guru untuk mendapatkan gambaran
korelasi awal kemampuan representasi dan penalaran matematis. Analisis konsep dilakukan untuk
mengidentifikasi konsep pokok Aljabar dan Trigonometri yang akan diajarkan, menyusunnya
dalam bentuk hirarki, dan merinci konsep-konsep individu ke dalam hal yang kritis dan yang tidak
relevan. Selanjutnya, merangkum hasil dari analisis konsep dan analisis korelasi setiap indikator
untuk menentukan perilaku mahasiswa yang menjadi dasar untuk menyusun tes dan merancang
perangkat pendekatan pembelajaran yang terintegrasi ke matakuliah. Mendesain atau merancang
isi pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan sumber belajar. Format yang dipilih adalah yang
memenuhi kriteria menarik, memudahkan, dan membantu meningkatkan kemampuan representasi
dan penalaran matematis. Indikator yang diukur adalah teridentifikasinya kebutuhan mahasiswa
dalam mengembangkan kemampuan representasi dan penalaran matematis mahasiswa calon guru
melalui pendekatan pembelajaran saintifik.
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RESULTS AND DISCUSSION
Hasil data tes awal dianalisis untuk mengetahui hubungan kemampuan penalaran dan
representasi matematis mahasiswa sebelum dilakukan penelitian. Tahap pertama yang dilakukan
adalah mengukur nilai statistika deskirptif masing-masing indikator penalaran dan representasi.

TABEL 2
Statistika Deskriptif Berdasarkan Indikator
Indikator
Menarik kesimpulan logis
Memberikan penjelasan dengan menggunakan
model, fakta, sifat-sifat, dan korelasi
Memperkirakan jawaban dan proses solusi
Menggunakan pola dan korelasi untuk
menganalisis situasi matematik, menarik
analogi dan generalisasi
Menyusun dan menguji konjektur
Memberikan lawan contoh (counter examples)
Mengikuti aturan inferensi
Memeriksa validitas argumen, menyusun
argumen yang valid
Menyusun pembuktian langsung, tak langsung
dan menggunakan induksi matematik
Representasi gambar ke notasi
Representasi gambar ke text
Representasi notasi ke gambar
Representasi notasi ke text
Representasi text ke gambar
Representasi text ke notasi

Minimum

Maximum

Std.
Deviation

0

4

2.907

1.49133

2.224

0

4

2

1.57056

2.467

0.8

4

3.082

0.94472

0.893

0

4

2.8411

1.40929

1.986

0
0
0

4
4
4

2.0767
1.1803
0.6995

1.95549
1.83946
1.23757

3.824
3.384
1.532

0

3

1.9672

1.37801

1.899

0

4

3.4975

0.96317

0.928

0
0
0
0
0
0

4
2
4
4
4
4

3.2131
0.1148
1.3607
1.9508
2.7705
2.8525

1.47326
0.41224
1.4146
0.99039
1.20268
1.79663

2.17
0.17
2.001
0.981
1.446
3.228

Mean

Variance

Berdasarkan Tabel 1, baris ke-1 sampai ke-9 adalah indikator kemampuan penalaran,
sedangkan baris ke-10 sampai ke-15 adalah indikator kemampuan representasi. Hampir semua
nilai minimumnya 0, hal ini menunjukan terdapat mahasiswa yang belum menguasai indikatorindikator kemampuan penalaran dan representasi. Sementara itu, nilai maksimumnya bisa
dikatakan baik.
Jika dilihat dari nilai rata-rata indikator kemampuan penalaran, maka nilai rata-rata di atas
3.00 ada pada indikator ke-3 dan ke-9, rata-rata lainnya di bawah 3.00. Hal ini diasumsikan
kemampuan penalaran mahasiswa rata-rata nilainya baik pada indikator memperkirakan jawaban
dan proses solusi; menyusun pembuktian langsung, tak langsung dan menggunakan induksi
matematik. Jika dilihat dari nilai rata-rata indikator kemampuan representasi, maka nilai rata-rata
di atas 3.00 hanya ada pada indikator ke-1, rata-rata lainnya di bawah 3.00. Hal ini diasumsikan
tingkat representasi mahasiswa rata-rata nilainya baik pada indikator representasi gambar ke
notasi.
Untuk melihat hubungan antara kemampuan representasi dan penalaran matematis,
selanjutnya dilakukan analisis korelasi kedua kemampuan tersebut. Berikut adalah hasil
analisisnya.

TABEL 2
Korelasi Antara Kemampuan Representasi dan Penalaran Matematis
Correlations
nilai penalaran

nilai representasi
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nilai penalaran

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
nilai representasi
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

1
61
**
.767
.000
61

**

.767
.000
61
1
61

Pada Tabel 2, nilai sin (2-tailed) nya adalah 0,000 < 0,05, artinya terdapat korelasi antara
kemampuan representasi dan penalaran matematis. Nilai korelasinya 0.767, artinya korelasi positif
tersebut berada pada kategori sangat kuat. Semakin tinggi nilai representasi, maka semakin tinggi
pula nilai penalarannya, begitupun sebaliknya. Selanjutnya berikut ini adalah hasil analisis korelasi
antara kedua kemampuan tersebut dilihat dari masing-masing idikatornya.

TABEL 3
Korelasi Antara Indikator Kemampuan Representasi Dan Penalaran
Matematis

Indikator
menarik
kesimpulan
logis

memberikan
penjelasan
dengan
menggunakan
model, fakta,
sifat-sifat, dan
hubungan
memperkirakan
jawaban dan
proses solusi

menggunakan
pola dan
hubungan
untuk
menganalisis
situasi
matematik,
menarik
analogi dan
generalisasi
menyusun dan
menguji
konjektur

memberikan
lawan contoh

Nilai
Korelasi
dan sign.
Pearson
Correlation
Sig. (2tailed)
korelasi
Pearson
Correlation
Sig. (2tailed)
korelasi

Pearson
Correlation
Sig. (2tailed)
korelasi
Pearson
Correlation
Sig. (2tailed)
korelasi

Pearson
Correlation
Sig. (2tailed)
korelasi
Pearson
Correlation

Correlations
RRR-visual- visualsimboliksimbolik
verbal
visual
**
.351
-.009
.211

Rsimbolikverbal
**
.339

Rverbalvisual
**
.341

Rverbalsimbolik
**
.627

.006

.942

.103

.008

.007

.000

sign,
cukup
.101

tidak
sign
*
.283

tidak sign

sign,
cukup
.043

sign,
cukup
**
.547

sign,
kuat
*
.266

.439

.027

.000

.743

.000

.038

tidak
sign

sign,
cukup

tidak
sign

sign,
kuat

sign,
cukup

.200

.104

sign,
sangat
kuat
-.227

.079

.046

.029

.122

.426

.079

.544

.724

.825

tidak
sign
**
.346

tidak
sign
.080

tidak sign
-.155

tidak
sign
**
.373

tidak
sign
-.120

tidak
sign
-.078

.006

.541

.233

.003

.355

.552

sign,
cukup

tidak
sign

tidak sign

sign,
cukup

tidak
sign

tidak
sign

.021

.278

**

.100

.871

.030

.000

.445

.000

.043

tidak
sign
.102

sign,
cukup
-.182

sign,
cukup
**
-.448

tidak
sign
.252

sign,
kuat
**
-.328

sign,
cukup
-.148

*

.750

.480

**

.641

**

*

.259
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Indikator
(counter
examples)

mengikuti
aturan inferensi

Nilai
Korelasi
dan sign.
Sig. (2tailed)
korelasi
Pearson
Correlation
Sig. (2tailed)
korelasi

memeriksa
validitas
argumen,
menyusun
argumen yang
valid

Pearson
Correlation
Sig. (2tailed)
korelasi

Menyusun
pembuktian
langsung, tak
langsung dan
menggunakan
induksi
matematik

Pearson
Correlation
Sig. (2tailed)
korelasi

Correlations
RRR-visual- visualsimboliksimbolik
verbal
visual
.432
.161
.000

Rsimbolikverbal
.050

Rverbalvisual
.010

Rverbalsimbolik
.255

tidak
sign
.039

tidak
sign
**
.689

sign,
cukup
-.058

sign,
cukup
**
.445

sign,
cukup
*
.266

Tidak
sign
.067

.766

.000

.659

.000

.038

.607

tidak
sign
.086

sign,
kuat
.095

tidak sign

sign,
kuat
.121

sign,
cukup
**
.438

tidak
sign
**
.786

.512

.468

.005

.353

.000

.000

tidak
sign

tidak
sign

sign,
cukup

tidak
sign

sign,
cukup

.061

-.076

.306

*

.032

.253

sign,
sangat
kuat
.065

.640

.560

.016

.805

.049

.617

tidak
sign

tidak
sign

sign,
cukup

tidak
sign

sign,
cukup

tidak
sign

.357

**

*

Terdapat 6 indikator kemampuan representasi dan 9 indikator kemampuan penalaran. Jika
indikator masing-masing kemampuan dikorelasikan, maka terdapat 54 pasangan indikator nilai
korelasi yang bisa dilihat pada Tabel 3. Semua nilai person correlation tidak ada yang nol, artinya
semua matriks di atas masing-masing memiliki korelasi. Jika dilihat dari nilai signifikansinya,
terdapat 29 pasangan korelasi yang tidak signifikan karena sign. > 0.05, dan terdapat 25 pasangan
korelasi yang signifikan karena sign. ≤ 0.05. Jika dilihat dari arahnya hubungan tersebut, terdapat
korelasi positif dan negatif dari 54 pasangan tesebut. Terdapat 44 pasangan korelasi positif yang
signifikan, terdapat 2 pasangan korelasi negatif yang signifikan, dan terdapat 8 korelasi negatif
yang tidak signifikan.
Beberapa korelasi negatif yang tidak signifikan bisa dilihat dari beberapa kasus seperti
berikut: (1) Mahasiswa dalam merepresentasikan visual ke dalam verbal rata-ratanya kecil yaitu
0.115, tetapi kemampuan penalarannya lebih besar yaitu mahasiswa bisa menjawab permasalahan
dalam menarik kesimpulan logis dengan rata-rata 2.907, dan mahasiswa bisa memberikan lawan
contoh dengan rata-rata 1.180, serta mahasiswa bisa menyusun pembuktian langsung, tak langsung
dan menggunakan induksi matematik dengan rata-rata 3.498; (2) Mahasiswa dalam
merepresentasikan simbolik ke dalam visual rata-ratanya kecil yaitu 1.361, tetapi kemampuan
penalarannya lebih besar yaitu mahasiswa bisa memperkirakan jawaban dan proses solusi dengan
rata-rata 3.082, dan mahasiswa bisa menggunakan pola dan hubungan untuk menganalisis situasi
matematik, menarik analogi dan generalisasi dengan rata-rata 2.841, tetapi ada juga yang
kemampuan penalarannya lebih kecil sedikit yaitu mahasiswa bisa mengikuti aturan inferensia
dengan rata-rata 0.700; (3) Mahasiswa dalam merepresentasikan verbal ke dalam visual rataratanya kecil yaitu 2.771, tetapi kemampuan penalarannya lebih besar yaitu mahasiswa bisa
menggunakan pola dan hubungan untuk menganalisis situasi matematik, menarik analogi dan
generalisasi dengan rata-rata 2.841; (4) Mahasiswa dalam merepresentasikan verbal ke dalam
simbolik rata-ratanya yaitu 2.852, tetapi kemampuan penalarannya lebih kecil sedikit yaitu
mahasiswa bisa menggunakan pola dan hubungan untuk menganalisis situasi matematik, menarik
analogi dan generalisasi dengan rata-rata 2.841.
Beberapa korelasi negatif yang signifikan bisa dilihat dari beberapa kasus seperti berikut:
(1) Mahasiswa dalam merepresentasikan simbolik ke dalam visual rata-ratanya yaitu 1.361, tetapi
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kemampuan penalarannya lebih kecil yaitu mahasiswa bisa menjawab permasalahan dalam
memberikan lawan contoh dengan rata-rata 1.180; (2) Mahasiswa dalam merepresentasikan verbal
ke dalam visual rata-ratanya yaitu 2.771, tetapi kemampuan penalarannya lebih kecil yaitu
mahasiswa bisa memberikan lawan contoh 1.180.
Berdasarakan hasil analisis secara keseluruhan menjelaskan bahwa korelasi negatif terjadi
karena kemampuan representasi yang lebih rendah daripada kemampuan penalarannya. Rata-rata
kemampuan representasinya adalah 2.16, dan rata-rata kemampuan penalarannya adalah 2.48.
Kemampuan representasi rendah terbanyak terdapat pada indikator dalam merepresentasikan
visual ke verbal, simbolik ke visual, dan verbal ke visual. Dalam hal ini, dapat diasumsikan bahwa
kemampuan representasi yang memuat visual masih perlu diberikan perlakuan khusus agar
kemampuannya meningkat sehingga tidak ditemukan lagi korelasi negatif. Hal tersebut sesuai
dengan penelitian yang dilakukan Saputra (2015) bahwa kemampuan awal visual mahasiswa dari
skala 0-100 berada pada skor rata-rata 40.54. Oleh karena itu perlu diperhatikan kurikulum dalam
pendidikan dan pembelajaran matematika yang memuat unsur visual khususnya pada mata kuliah
aljabar dan trigonometri sebagai mata kuliah prasyarat untuk mata kuliah selanjutnya yaitu
geometri analitik bidang dan ruang serta kalkulus, sehingga diperlukan penelitian lanjutan di tahun
selanjutnya untuk meningkatkan kemampuan visual.
Hal ini sesuai penelitian Peressini dan Bassett (Saputra dan Eliyarti, 2013) berpendapat
bahwa tanpa komunikasi khususnya representasi dalam matematika kita akan memiliki sedikit
keterangan, data, dan fakta tentang pemahaman siswa dalam melakukan proses dan aplikasi
matematika. Ini berarti, representasi yang merupakan bagian dari komunikasi dalam matematika
menolong pendidik memahami kemampuan peserta didik dalam menginterpretasi dan
mengekspresikan pemahamannya tentang konsep dan proses matematika yang mereka pelajari.
Banyak penelitian yang sepakat bahwa representasi matematika bermanfaat selain untuk
matematika itu sendiri, tetapi juga untuk mengkomunikasikan gagasan dan ide untuk berpikir
skeptis, kritis, kreatif, dan inovatif. Hal ini sejalan dengan penelitian Darta (2013) yang
menyatakan bahwa representasi sangat berperan dalam peningkatan kompetensi matematika siswa.
Selain itu representasi siswa dapat memberikan informasi kepada guru mengenai bagaimana siswa
berpikir mengenai suatu konteks atau ide matematika, tentang pola dan kecenderungan siswa
dalam memahami suatu konsep.
Carlos, Leiva, Torres, Lena, Khisty (2013) menyatakan bahwa pada proses pembelajaran
selesai, sebaiknya kita memberikan tugas terstruktur yang berkaitan dengan penalaran matematis.
Hal ini dilakukan agar ruang lingkup anak tidak terbatasi secara formal, karena dengan
mengurangi dan memformalkan lingkup dari apa yang dianggap sebagai penalaran matematis,
semakin kita membatasi multidimensionalitas potensi peserta didik. Selain itu, interaksi guru dan
siswa selama proses pembelajaran harus diminimalisir agar anak dapat mengembangkan sendiri
penalaran mereka.
Berkaitan dengan hasil penelitian yang relevan dan analisis pendahuluan, maka
diperlukan inovasi dalam proses pembelajaran, misalnya media, metode, model, strategi, maupun
pendekatan pembelajaran agar dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan representasi
dan penelaran matematis mahasiswa. Untuk memenuhi tujuan di atas, maka pemerintah
menetapkan pendekatan pembelajaran saintifik yang dapat mengembangkan semua potensi peserta
didik yang mencakup semua aspek. Hal ini sesuai berkaitan dengan diberlakukannya Kurikulum
2013 secara nasional, dan dalam kurikulum tersebut dianjurkan untuk menggunakan pendekatan
saintifik, maka penelitian mengenai pendekatan saintifik, kemampuan representasi, penalaran,
perlu segera dilakukan secara berkesinambungan. Agar kebijakan yang akan diberlakukan ke
depan mendapat dukungan hasil penelitian yang memadai di berbagai lini, baik dari sisi siswa,
guru, bahkan calon guru matematika.

CONCLUSION
Berdasarkan hasil uji korelasi product moment setiap indikator dari kedua kemampuan
tersebut, dapat disimpulkan dua hal di tahun pertama ini. Pertama, secara keseluruhan, terdapat
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korelasi positif yang signifikan antara kemampuan representasi dan penalaran matematis dengan
kategori sangat kuat. Kedua, jika dianalisis berdasarkan korelasi antar indikator, maka terdapat 44
korelasi positif, dan 10 korelasi negatif antara kemampuan representasi dan penalaran matematis.
Mahasiswa perlu diberikan perlakuan khusus untuk meningkatkan kemampuan representasi
khususnya visual sehingga tidak ditemukan lagi korelasi negatif dari indikator-indikator tersebut.
Setelah melihat hasil penelitian tahun pertama ini, maka di tahun kedua dan ketiga direncanakan
untuk melakukan pengembangan bahan ajar dengan pendekatan saintifik sesuai dengan kebutuhan
mahasiswa calon guru, yang diprediksi menghasilkan korelasi positif antar indikator serta
deseminasinya.
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ABSTRAK
Self-efficacy (selanjutnya akan disebut SE) merupakan komponen penting dalam pembelajaran
matematika yang harus dikembangkan. SE matematis diartikan sebagai keyakinan penilaian diri
seorang siswa berkenaan dengan kompetensi dirinya untuk berhasil dalam tugas-tugas matematika.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan self-efficacy pada mahasiswa tingkat
awal. Jenis penelitian ini mengacu pada Penelitian Pengembangan (Research and Development).
Model Four-D yang dikemukakan Thiagarajan (Buhari, 2014) dengan mix method (the multiphase
design), melalui tahap: Define, Design, Develop, dan Disseminate. Pemilihan sampel dilakukan
dari populasinya secara purposif (purposive sampling). Sampel penelitiannya adalah 1 kelas yaitu
mahasiswa yang mengontrak mata kuliah Aljabar dan Trigonometri yang berjumlah 33 orang. tes.
Non-tes dilakukan dalam bentuk angket self-efficacy yang berjumlah 30 pernyataan. Mahasiswa
tingkat awal memiliki sikap keyakinan diri secara signifikan dengan taraf kadang-kadang.
Perlunya meningkatkan rasa keyakinan diri mahasiswa sangat diperlukan sejak dini agar pada
semester akhir tingkat self efficacy-nya bisa naik. Pendekatan Saintifik sebagai pembelajaran
alternatif selanjutnya diasumsikan dapat memperbaiki tingkat self efficacy mahasiswa tingkat awal.
Keyword: Self-efficacy

PENDAHULUAN
Self-efficacy (selanjutnya akan disebut SE) merupakan komponen penting dalam
pembelajaran matematika yang harus dikembangkan. SE turut menentukan keberhasilan
mahasiswa dalam belajar. Seperti halnya yang dinyatakan oleh Dzulfikar (2013) self-efficacy
adalah keyakinan penilaian diri seseorang berkenaan dengan kompetensi seseorang untuk berhasil
dalam tugas-tugasnya. Dalam hal ini, SE matematis diartikan sebagai keyakinan penilaian diri
seorang siswa berkenaan dengan kompetensi dirinya untuk berhasil dalam tugas-tugas matematika.
Self-efficacy adalah keyakinan seseorang tentang kapabilitasnya untuk mempengaruhi
hasil yang diharapkan (Bandura, 2008). Bandura (dalam Setiadi, 2010: 20) mendefinisikan Selfefficacy sebagai, “Beliefs in one’s capability to organize and execute the courses of action required
to manage prospective situations”. Dalam kesempatan yang lain juga Bandura (2008)
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mendefinisikan bahwa self-efficacy adalah keyakinan seseorang tentang kapabilitasnya untuk
mempengaruhi hasil yang diharapkan.
Menurut Bandura (dalam Setiadi, 2010; dan Somakim, 2010) terdapat empat sumber
informasi yang berkontribusi terhadap konstruksi SE, yaitu: 1) pengalaman tuntas (mastery
experience); 2) pengalaman orang lain (vicarious experience); 3) pendekatan sosial atau verbal
(verbal persuasion), dan 4) status psikologis dan afektif (psycological and affective states).
Sedangkan Maddux (2000) menambahkan satu sumber lagi yaitu pengalaman bayangan (imaginal
experiences).
Menurut Somakin (2010) seseorang yang memiliki SE tinggi, tentu memiliki keyakinan
diri yang tinggi dan mengenal dirinya dengan baik. Siswa yang memiliki keyakinan diri yang
tinggi, maka cara menyelesaikan soal yang diberikan tidak cukup hanya satu cara, tapi dicoba
dengan berbagai cara. Tentu saja bahwa seseorang yang memiliki SE yang tinggi dia tidak akan
berhenti belajar, meskipun dia sudah lulus. Akay (2010) menyatakan bahwa SE telah ditemukan
sebagai prediktor yang kuat terhadap performance matematika. Dengan kata lain mayoritas
penelitian menyatakan bahwa ada hubungan positif antara sikap terhadap matematika dan sukses.
Dari hasil penelitian Akay, H. Dan Boz, N. (2010); Albayrak, M. dan Unal, Z.A.
(2012); Ayotola, A dan Adedeji , T (2009); Hassanzadeh, R. Ebrahimi, S., dan Mahdinejad, G.
(2012); Memnun, D.S., Akkaya, R., dan Hacıömeroğlu, G. (2012); Maddux, J.E. (2000); dan
Somakin (2010) dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1) SE calon guru terhadap
literasi matematika merupakan prediktor penting dalam keyakinan memecahkan masalah
matematika; 2) SE adalah suatu struktur yang mempengaruhi tes kecemasan. Siswa yang memiliki
keyakinan diri tinggi tes kecemasannya berkurang; 3) Self efficacy matematika merupakan
prediktor terbaik terhadap perolehan matematika diikuti oleh gender dan kecemasan; 4) adanya
pengaruh signifikan antara gaya menerangkan dengan prestasi matematika, bahwa gaya
menjelaskan seseorang mempengaruhi prestasi siswa; 5) Di tiga negara, Jepang, Finlandia, dan
Turkey SE diprediksi secara positif mempengaruhi prestasi matematika, efek tersebut relatif lebih
tinggi di Finlandia.
Berdasarkan pemaparan di atas perlu diteliti secara sistematis dan dicarikan upaya untuk
memperbaiki kemampuan self-efficacy matematika di perguruan tinggi agar ke depan dapat
meningkatkan pula kemampuan matematis siswanya secara bertahap. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis kemampuan awal self-efficacy pada mahasiswa tingkat awal.
Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan secara teoritis dan praktis. Secara
teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi perkembangan
pendidikan matematika dalam upaya pengembangan kemampuan mahasiswa calon guru untuk
kebijakan pendidikan lebih lanjut, sehingga kualitas pendidikan menjadi lebih baik. Secara praktis,
hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan informasi bagi LPTK dalam
upaya mengembangkan kemampuan SE mahasiswa calon guru, baik pengembangan perangkat
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pembelajaran ataupun bahan ajarnya, yang akhirnya meningkatkan SE untuk pengajaran
matematika kepada peserta didik di sekolah. Temuan yang diharapkan terdeskripsinya proses
afektif yang terjadi dalam pikiran peserta didik, sehingga dapat merancang bahan ajar yang dapat
meningkatkan SE.
Selama beberapa tahun belakangan menemukan fakta bahwa mata kuliah Aljabar dan
Trigonometri termasuk mata kuliah yang tergolong sukar, memerlukan tingkat penalaran yang
tinggi, sulit untuk mengerti, sulit untuk mengkomunikasikan merupakan materi yang mengandung
konsep secara rinci. Pada kenyataannya materi-aterinya seperti persamaan, pertidaksamaan, fungsi
dan grafiknya, polinom dan logaritma, trigonometri, grafik dan analisisnya, identitas trigonometri,
serta pemodelan matematika (Larson dan Falvo, 2011) yang terkait dengan kehidupan sehari-hari,
sebagai materi prasyarat dari beberapa mata kuliah selanjutnya seperti mata kuliah Kalkulus,
Aljabar Linear, Analisis Riil, Struktur Aljabar, Pemodelan matematika, dan untuk mengajarkan
matematika di sekolah. Permasalahan-permasalahan tersebut didukung dengan data nilai Aljabar
dan Trigonometri mahasiswa matematika FKIP Unpas selama 4 tahun terakhir, seperti tampak
pada Tabel 1.
Tabel 1. Nilai Rata-rata Aljabar dan Trigonometri
Mahasiswa Pendidikan Matematika Empat Tahun Terakhir
Tahun Akademik

2012/ 2013

2013/ 2014

2014/ 2015

2015/ 2016

2016/
2017

2,24
UTS
3,1
2,9
2,3
2,2
2,09
UAS
3,0
2,6
2,8
2,80
2,53
Nilai akhir
3,1
2,9
2,9
2,80
(Sumber: Data Mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika FKIP Unpas)
Tabel 1 menunjukan bahwa nilai UTS dan UAS matakuliah Aljabar dan Trigonometri
turun setiap tahunnya. Secara umum nilai tersebut masih di bawah harapan, sehingga perlu
dilakukan upaya agar nilai Aljabar dan Trigonometri setiap tahunnya naik dan memuaskan baik
bagi mahasiswa, dosen, dan institusi terkait.

METODOLOGI
Jenis penelitian ini

mengacu pada Penelitian Pengembangan (Research and

Development). Model Four-D yang dikemukakan Thiagarajan (Buhari, 2014) dengan mix method
(the multiphase design), melalui tahap:

Define, Design, Develop, dan Disseminate, yaitu

pendefinisian, perancangan, pengembangan, dan penyebaran. Artikel ini memaparkan hasil
penelitian tahun pertama yaitu pendefinisian terkait kemampuan representasi dan penalaran
mahasiswa calon guru matematika sebagai titik tolak pengembangan tahun-tahun selanjutnya. Dari
analisis ini akan didapatkan gambaran fakta, harapan dan alternatif penyelesaian masalah dasar
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seperti korelasi kedua kemampuan tersebut yang memudahkan dalam penentuan atau pemilihan
bahan ajar yang akan dikembangkan.
Pemilihan sampel dilakukan dari populasinya secara purposif (purposive sampling).
Sampel penelitiannya adalah 1 kelas yaitu mahasiswa yang mengontrak mata kuliah Aljabar dan
Trigonometri yang berjumlah 33 orang.
Data-data yang ada dalam penelitian ini dikumpulkan dari instrumen yang sudah
diberikan pada subjek penelitian. Instrumen yang digunakan adalah non tes. Non-tes dilakukan
dalam bentuk angket self-efficacy yang berjumlah 30 pernyataan.
Analisis telaah tentang karakteristik mahasiswa calon guru untuk mendapatkan gambaran
awal kemampuan self-efficacy mahasiswa tingkat awal. Analisis konsep dilakukan untuk
mengidentifikasi konsep pokok Aljabar dan Trigonometri yang akan diajarkan, menyusunnya
dalam bentuk hirarki, dan merinci konsep-konsep individu ke dalam hal yang kritis dan yang tidak
relevan. Selanjutnya, merangkum hasil dari analisis konsep dan analisis setiap pernyataan untuk
menentukan perilaku mahasiswa yang menjadi dasar untuk menyusun bahan ajar dan merancang
perangkat pendekatan pembelajaran yang terintegrasi ke matakuliah. Mendesain atau merancang
isi pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan sumber belajar. Format yang dipilih adalah yang
memenuhi kriteria menarik, memudahkan, dan membantu meningkatkan self-efficacy mahasiswa
tingkat awal. Indikator yang diukur adalah teridentifikasinya kebutuhan mahasiswa dalam
mengembangkan

kemampuan self-efficacy mahasiswa tingkat awal calon guru matematika

melalui pendekatan pembelajaran saintifik.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebelum diberikan perlakuan, peneliti ingin mengetahui tingkat self efficacy mahasiswa
calon guru tingkat awal dengan jumlah pernyataannya 30. Berikut interpretasi rata-rata angket
yang sudah diubah ke dalam skala interval.
Tabel 2. Interpretasi Total Skor Angket Self Efficacy
Rata-rata skor
1.000 - 1.905
1.906 - 2.810
2.811 - 3.716
3.717 - 4.622
4.263 - 5.528

Interpretasi
Tidak pernah
Jarang
Kadang-kadang
Sering
Selalu

Pada Tabel 2, interpretasi tersebut dibuat dari item pilihan yang ada pada angket yang
sudah diisi mahasiswa. Berikut ini adalah rata-rata dan interpretasi dari masing-masing pernyataan.
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Tabel 3. Statistik Deskriptif Data Angket Self Efficacy
Descriptive Statistics
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Saya mampu memahami matematika
Saya telah melakukan dengan baik dalam matakuliah matematika saya
Saya telah menikmati matematika
Saya tipe orang yang mampu belajar matematika dengan baik
Saya senang di matakuliah matematika saya
Pengajar bersedia untuk membantu saya mempelajari materi matematika
Saya menyampaikan pertanyaan di kelas matematika saya
Saya telah meminta bantuan dari pengajar matematika di luar kelas

9.
10.
11.
12.

Saya telah menetapkan tujuan di kelas matematika saya
Saya telah bekerja sama dengan mahasiswa lain di kelas matematika saya
Saya telah bekerja keras di kelas matematika saya
Saya secara teratur melakukan pekerjaan rumah yang ditugaskan di kelas
matematika saya
Mengerjakan pekerjaan rumah matematika membuat saya stres
Saya gugup ketika mengajukan pertanyaan di kelas
Saya merasakan tegang ketika saya mempersiapkan diri untuk tes
matematika
Saya percaya saya bisa mengerjakan matematika dalam perkuliahan
matematika
Saya yakin saya tipe orang yang pandai matematika
Saya percaya saya bisa mendapatkan "A" ketika saya di kuliah matematika
Saya yakin saya bisa belajar dengan baik dalam kuliah matematika.
Saya percaya saya bisa berpikir seperti ilmuwan matematika
Saya percaya saya bisa menyelesaikan semua tugas dalam kuliah
matematika
Saya gugup ketika saya harus menggunakan matematika di luar sekolah.
Saya yakin saya bisa memahami isi dalam kuliah matematika
Saya yakin saya bisa melakukannya dengan baik pada tes matematika

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Interpretasi

Mean
2.6814
3.0013
3.2520
2.5242
3.4779
3.1273
2.0916
1.3725

Jarang
Kadang-kadang
Kadang-kadang
Jarang
Kadang-kadang
Kadang-kadang
Jarang
Tidak pernah

3.2364
3.4925
3.6349
3.3453

Kadang-kadang
Kadang-kadang
Kadang-kadang
Kadang-kadang

2.8677
2.1365
2.0156

Kadang-kadang
Jarang
Jarang

3.4103

Kadang-kadang

2.8386
3.1637
3.6344
2.6963
3.5309

Kadang-kadang
Kadang-kadang
Kadang-kadang
Jarang
Kadang-kadang

2.4641
3.2329
3.1476

Jarang
Kadang-kadang
Kadang-kadang

Pada Tabel 3 terlihat bahwa rata-rata setiap pernyataan self efficacy mahasiswa tidak ada
yang berada pada taraf sering dan taraf selalu. Terdapat 7 pernyataan yang rata-ratanya
mempunyai keyakinan diri denga taraf jarang dan 17 pernyataan yang rata-ratanya mempnyai
keyakinan diri dengan taraf kadang-kadang. Hal tersebut menunjuka banyak mahasiswa yang
mempunyai keyakinan diri dengan taraf kadang-kadang. Berikut ini adalah nilai-nilai statistika
deskriptif dari rata-rata angket keseluruhan.
Tabel 4. Nilai Statistika Deskriptif Data Angket Self-efficacy Mahasiswa
Descriptive Statistic
Mean
Median

2.8226
2.9100
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Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis

.130
.36099
2.09
3.30
1.22
.61
-.436
-1.105

Rata-rata keseluruhan self efficacy 2.8226, artinya mahasiswa mempunyai keyakinan diri
dengan taraf kadang-kadang. Nilai minimumnya 2.09 dan nilai maksimunya 3.30, artinya
keyakinan diri terendah mahasiswa berada pada taraf jarang dan keyakinan diri tertinggi
mahasiswa berada pada taraf kadang-kadang. Hal tersebut tersebut menunjukan bahwa secara
deskriptif, self-efficacy mahasiswa masih rendah. Untuk melihat apakah sikap tersebut signifikan
atau tidak, maka gunakan statistik inferensia dengan terlebih dahulu menganalisis uji prasyarat
yaitu uji normalitas.
Untuk menguji normalitas data angket self efficacy digunakan uji normalitas ShapiroWilk. Kriteria pengujian hipotesis berdasarkan P-value dengan α = 0,05, jika sig < α, maka data
tidak normal dan jika sig ≥ α, maka data normal. Hasil analisis normalitas data self efficacy
mahasiswa terlihat pada Tabel 5 berikut:
Tabel 5. Hasil Uji Normalitas Data Angket Self Efficacy Mahasiswa
Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova

rata-rata

Shapiro-Wilk

Statistic

Df

Sig.

Statistic

df

Sig.

.181

33

.007

.907

33

.008

a. Lilliefors Significance Correction
Nilai signifikansinya 0.008 < 0,05 artinya data self efficacy mahasiswa tingkat awal tidak
berdistribusi normal. Karena data tersebut tidak normal, maka langkah selanjutnya yang dilakukan
adalah menganalisis rerata satu kelompok mahasiswa tingkat awal menggunakan statistika
nonparametrik dengan uji Kolmogorov smirnov satu klompok sampel. Adapun hipotesisnya bisa
dijelaskan sebagai berikut:
H0: µ = 2.8226 (Mahasiswa tingkat awal kadang-kadang memiliki sikap keyakinan diri secara
signifikan).
Ha: µ ≠ 2.8226 (Mahasiswa tingkat awal kadang-kadang secara memiliki sikap keyakinan diri
secara signifikan).
Tabel 6. Analisis Self-Efficacy Awal
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Uniform Parameters

a,,b

Most Extreme Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Minimum
Maximum
Absolute
Positive
Negative

rata-rata
2.09
3.30
.237
.040
-.237
1.363
.049

Pada Tabel 6 terlihat bahwa nilai sign < 0.05 artinya Ha diterima, maka mahasiswa
tingkat awal memiliki sikap keyakinan diri secara signifikan dengan taraf kadang-kadang.
Kesimpulan tadi menunjukan bahwa semua mahasiswa tingkat awal akan mempunyai keyakinan
diri yang tidak sesuai harapan pendidik. Self-efficacy mahasiswa akan senantiasa rendah jika
dibiarkan.
Perlunya meningkatkan rasa keyakinan diri mahasiswa sangat diperlukan sejak dini.
Pemahaman, penguasaan materi, dan representasi matematika adalah beberapa diantaranya yang
perlu diperhatikan agar pada semester akhir tingkat self-efficacy-nya bisa naik. Sesuai dengan hasil
penelitian yang menyimpulkan bahwa semakin tinggi pemahaman, penguasaan materi, dan
kemampuan pemecahan masalah mahasiswa semakin tinggi pula tingkat keberhasilan
pembelajaran seperti keyakinan diri (Saputra, 2015). Pendekatan Saintifik sebagai pembelajaran
alternatif selanjutnya diasumsikan dapat memperbaiki tingkat self efficacy mahasiswa tingkat awal.

KESIMPULAN
Mahasiswa tingkat awal memiliki sikap keyakinan diri secara signifikan dengan taraf
kadang-kadang. Perlunya meningkatkan rasa keyakinan diri mahasiswa sangat diperlukan sejak
dini agar pada semester akhir tingkat self efficacy-nya bisa naik. Pendekatan Saintifik sebagai
pembelajaran alternatif selanjutnya diasumsikan dapat memperbaiki tingkat self efficacy
mahasiswa tingkat awal.
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Matakuliah ini sebagai dasar untuk mempelajari analisis dan kalkulus, yang meliputi:
konsep dan prinsip Aljabar dan Trigonometri serta startegi mengajarkannya. Cakupan
materinya sebagai berikut: Materi prasyarat terdiri dari: sistem bilangan real, eksponen,
akar, polinon dan pemfaktorannya; Persamaan, pertidaksamaan dan model matematika;
Fungsi dan Grafiknya; Fungsi Polinom; Fungsi eksponen dan logaritma; Trigonometri;
Analitik Trigonometri; dan tambahan topik trigonometri yang terdiri dari aturan sinus,
aturan kosinus dan trigonmetri dalam bentuk bilangan kompleks.
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KATA PENGANTAR
Kurikulum 2013 dirancang untuk memperkuat kompetensi
peserta didik dari sisi pengetahuan, keterampilan dan sikap
secara utuh. Proses pencapaiannya melalui pembelajaran
sejumlah mata pelajaran yang dirangkai sebagai suatu kesatuan
yang saling mendukung pencapaian kompetensi tersebut. Tujuan
pembelajaran matematika menurut Kurikulum 2013 meliputi 4
Kompetensi Inti yaitu Kompetensi Sikap Spritual, Kompetensi
Sikap Sosial, Kompetensi Pengetahuan, dan Kompetensi
Keterampilan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibuatlah
bahan ajar ini.
Bahan ajar ini menjabarkan usaha minimal yang harus dilakukan
peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan.
Sesuai dengan pendekatan saintifik yang dipergunakan dalam
Kurikulum 2013, peserta didik diberanikan untuk mencari dari
sumber belajar lain yang tersedia dan terbentang luas di
sekitarnya. Peran pendidik sangat penting untuk meningkatkan
dan menyesuaikan daya serap peserta didik dengan ketersediaan
kegiatan pada buku ini. Pendidik dapat memperkayanya dengan
kreasi dalam bentuk kegiatan-kegiatan lain yang sesuai dan
relevan yang bersumber dari lingkungan sosial dan alam.
Bahan ajar ini sangat terbuka dan terus dilakukan perbaikan dan
penyempurnaan
dimasa
mendatang.
Untuk
itu,
kami
mengundang para pembaca memberikan kritik, saran dan
masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan bahan ajar ini
setiap tahunnya.
Atas kontribusi tersebut, kami ucapkan terima kasih. Mudahmudahan kita dapat memberikan yang terbaik bagi kemajuan
dunia pendidikan dalam rangka mempersiapkan generasi seratus
tahun Indonesia Merdeka (2045).

Bandung, Oktober 2017
Penulis
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CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN
CPL-PRODI PENDIDIKAN MATEMATIKA
Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan
S1
sikap religius;
Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat,
S3
berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila;
S9
Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang
keahliannya secara mandiri.
Mampu mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik-pedagogis
P1
matematika serta keilmuan matematika untuk merencanakan
P2
Mampu mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik-pedagogis
matematika serta keilmuan matematika untuk melaksanakan
P5
Menguasai konsep matematika secara mendalam untuk melaksanakan
pembelajaran di satuan pendidikan dasar dan menengah.
P6
Menguasai konsep matematika secara mendalam untuk studi ke jenjang
berikutnya.
KU5 Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian
masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan
KU7 data.
Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan
melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang
KU8 ditugaskan kepada pekerja yang berada dibawah tanggung jawabnya.
Mampu melaksanakan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja
yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola
KK1 pembelajaran secara mandiri.
Mampu menerapkan prinsip dan teori pendidikan matematika melalui
perancangan dan pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar secara
KK3 bertanggung jawab.
Mampu menerapkan pengetahuan konseptual bidang studi matematika
melalui perancangan dan pelaksanaan pembelajaran dengan metode
KK5 saintifik sesuai dengan etika akademik
Mampu merancang dan melaksanakan evaluasi proses dan hasil
pembelajaran di sekolah menengah secara
berkelanjutan.
CPL-MATA KULIAH ALJABAR DAN TRIGONOMETRI
MK-1 Mahasiswa mampu menguasai konsep matematika secara mendalam
untuk diaplikasikan pada mata kuliah selanjutnya dan dapat
melaksanakan pembelajarannya di satuan pendidikan menengah, (P5,
MK-2 P6).
Mahasiswa mampu bekerja kelompok dalam berdiskusi dan presentasi
MK-3 untuk melakukan evaluasi terhadap tugasnya (S9, KU5, KU7, KU8).
Mahasiswa mampu mengaplikasikan ilmunya di sekolah menengah
berdasarkan prinsip dan teori yang didapat serta mengajarkannya
dengan metode saintifik. (KK1, KK3, KK5)
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CARA MENGGUNAKAN BAHAN AJAR

•CPL Prodi Pend. Matematika
•CPL mata Kuliah Aljabar dan
Trigonometri

CAPAIAN
PEMBELAJARAN
LULUSAN (CPL)

RINGKASAN MATERI
•Pahami indikator-indikator
dari apa yang kamu pelajari?
•Pahami penjelasan dan
contohnya
•Kerjakan Latihan sesuai
nomor soal

•Amati permasalahan setiap
sub bab nya.
•Kerjakan 8 pertanyaan yang
diberikan secara kelompok
•Kerjakan tugas individunya.

CONTEXTUAL
PROBLEM
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SAMPEL CONTOH CONTEXTUAL PROBLEM
P.1 REVIEW DARI BILANGAN REAL DAN SIFATNYA

Apa Yang Kamu Pelajari?

Bagian P.1

Mewakili dan
mengklasifikasikan
bilangan real (hal.2).

Urutan bilangan real
dan menggunakan
ketidaksetaraan (hal.4).

Menemukan nilai-nilai
mutlak dari bilangan
real dan menemukan
jarak antara dua
bilangan real (hal.6).
Mengevaluasi
pernyataan aljabar
(hal.8).
Menggunakan aturan
dasar dan sifat-sifat
aljabar (hal.9).

Penjelasan / Contoh
Angka sebenarnya : kumpulan
semua bilangan rasional dan
irasional.
Angka rasional : bilangan real
yang dapat ditulis sebagai rasio dua
bilangan bulat.
Angka irasional : bilangan real
yang tidak bisa ditulis sebagai rasio
bilangan bulat.
Bilangan real dapat diwakili pada
garis bilangan real.
a < b : a kurang dari b.
a > b : a lebih besar dari b.
a ≤ b : a kurang dari sama dengan
b.
a ≥ b : a lebih besar dari sama
dengan b.
Nilai absolut a :

Latihan
1,2

3-6

7-12

Jarak antara a dan b :
Untuk mengevaluasi pernyataan
aljabar, nilai numerik pengganti
untuk masing-masing variabel
dalam pernyataan.
Aturan dasar aljabar, sifat negasi
dan persamaan, sifat nol,dan sifat
operasi pecahan dapat digunakan
untuk melakukan operasi.

13-16

17-30
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DEFISIT FEDERAL
Pahamilah masalah berikut dan kerjakan soal 1 sampai 8 !
Masalah P.1
Gunakan grafik batang, yang menunjukkan penerimaan pemerintah federal (dalam
miliaran dolar) untuk tahun-tahun yang dipilih dari tahun 1996 sampai 2006.
Dalam setiap latihan Anda diberi pengeluaran dari pemerintah federal. (Source:
U.S. Office of Management and Budget)
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Permintaan
1. Amatilah situasi masalah P.1.
2. Tuliskan beberapa informasi yang didapat dari hasil pengamatan Anda?

3.

Buatlah minimal 3 pertanyaaan sesuai tema sub bab dari masalah tersebut?

4. Temukan pada sub bab P.1 yang berkaitan dengan masalah tersebut, kemudian
cari definisi atau teori, dan rumus apa yang digunakan untuk menyelesaikan
malasah tersebut?

5. Berdasarkan informasi, definisi, atau teori, dan rumus yang sudah diperolah,
selesaikan permasalahan tersebut?
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6. Carilah masalah lain yang sejenis dengan masalah P.1, dan selesaikan
solusinya oleh anggota kelompoknya?

7. Jelaskan kesimpulan apa yang anda temukan?

8.

Diskusikan jawaban anda dengan anggota kelompoknya kemudian silahkan
presentasikan jawabannya, setelah itu anggota dari kelompok lain
memberikan argumentasi berupa saran/komentar/tambahan/sanggahan dari
jawaban yang sudah dipresentasikan?
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Lampiran F. Sampel Contoh Media Pembelajaran dengan Maple

Media Pembelajaran dengan Maple
Operasi Dasar Maple
Sebelum membahas penggunaan Maple untuk keperluan perhitungan
kalkulus, terlebih dahulu diberikan penjelasan mengenai operasi dasar dalam
Maple. Tabel 1 menjelaskan beberapa operator dasar yang sering digunakan
dalam Maple. Operator-operator yang disajikan dalam tabel tersebut dapat
dikombinasikan satu sama lain.
Tabel 1
Operasi Dasar Maple
Operator
+

Makna
Penjumlahan

Contoh
> -3+7; akan menghasilkan -4

*
/
^ atau **

Pengurangan
Perkalian
Pembagian
Pangkat

>
>
>
>

3-5; akan menghasilkan –2
4*7; akan menghasilkan 28
6/3; akan menghasilkan 2
4^3; atau > 4**3;
keduanya akan menghasilkan
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piecewise Fungsi bagian > piecewise(x>0,2*x,x<=0,-x),
akan menghasilkan

sqrt

Akar

> sqrt(5*x+2),

abs

Nilai mutlak

akan menghasilkan
> abs(x+y), akan menghasilkan

Exp

eksponensial

> exp(x), akan menghasilkan
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sin(x)

Contoh fungsi > sin(2*a+b), akan menghasilkan
trigonometri
sin(2a+b)
log[n](b) Logaritma
> log[2](8),
bilangan
akan menghasilkan
pokok n
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Assignment
Proses assignment merupakan pemberian nilai pada suatu variabel untuk
disimpan pada alamat tertentu pada memori komputer yang suatu saat dapat
digunakan atau dipanggil kembali. Nilai yang diassign pada suatu variabel dapat
berupa konstanta maupun berasal dari suatu operasi. Sintaks untuk assignment
dalam Maple adalah
> variabel := nilai;
Sebagai contoh, berikut ini diberikan beberapa perintah assignment pada Maple.
> a := 4;
> b := -3;
> c := 3*a+b;
Perintah pertama berfungsi untuk mengassign variabel a dengan nilai 4.
Perintah kedua untuk mengassign variabel b dengan –3, sedangkan yang perintah
ketiga mengassign variabel c yang nilainya merupakan hasil operasi 3a+b yaitu 9.
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Fungsi (Pemetaan)
Dalam matematika, suatu fungsi (pemetaan) didefinisikan sebagai suatu
relasi dari himpunan A ke himpunan B yang dalam hal ini setiap anggota dari A
direlasikan dengan tepat satu anggota B. Apabila dinyatakan dalam notasi,
misalkan f adalah suatu fungsi yang memetakan himpunan A ke B, maka
notasinya adalah

Pendefinisian Fungsi
Salah satu contoh fungsi adalah

Fungsi tersebut memetakan bilangan real ke bilangan real juga.
Selanjutnya, bagaimana cara mendefinisikan fungsi dalam Maple?
Dalam Maple, fungsi di atas dapat didefinisikan dengan cara:

Sintaks secara umum untuk mendefinisikan suatu fungsi dalam Maple
adalah sebagai berikut:
Jika 1 variabel, maka
> nama_fungsi := (variabel) -> operasi;

Jika 2 variabel, maka
> nama_fungsi := (variabel 1, variabel 2) -> operasi;
Berikut ini beberapa latihan bagaimana mendefinisikan fungsi ke dalam
Maple baik fungsi satu variabel atau lebih.
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Latihan 1
Interpretasikan fungsi-fungsi berikut ini dengan notasi-notasi dalam operasi dasar
Maple.
(Mathematical expression)
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Evaluasi Fungsi
Misalkan sudah diketahui suatu fungsi f (x), selanjutnya dapat dicari nilai
fungsi untuk x tertentu. Sebagai contoh diberikan fungsi f (x) = -2x + 4 dan akan
dicari nilai fungsi untuk x=3 atau f (3). Dari perhitungan manual diperoleh f (3) = 2.3 – 1 = -7.
Dalam Maple, evaluasi fungsi di atas dapat didefinisikan dengan cara:
;

Sintaks secara umum untuk mendefinisikan evaluasi fungsi dalam Maple
adalah sebagai berikut:
Jika 1 variabel, maka
> nama_fungsi(nilai variabel);
Jika 2 variabel, maka
> nama_fungsi(nilai variabel 1, nilai variabel 2);
Berikut ini beberapa latihan bagaimana mendefinisikan evaluasi fungsi ke
dalam Maple baik fungsi satu variabel atau lebih.
Latihan 2
Dengan menggunakan Maple, evaluasi nilai fungsi berikut ini pada titik yang
diberikan.
Jelaskan secara lisan maupun tulisan kenapa bisa diperoleh jawaban itu?
(Written text)
1.
2.

3.
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4.
5.
6.
7.
8.
Keterangan:
Beberapa kasus evaluasi fungsi dalam Maple dari fungsi yang telah
didefinisikan sebelumnya terkadang tidak memberikan hasil seperti yang
diharapkan (hasil tampilan hanya dalam bentuk simbolik). Sebagai gambaran,
diberikan contoh fungsi f (x) = sin (x) + cos (x) , dan akan dievaluasi nilai fungsi
tersebut pada x=2.
Apabila digunakan perintah Maple seperti di bawah ini,
> f := (x) -> sin(x) + cos(x);
> f(2);

maka Maple akan menghasilkan sin(2) + cos(2) . Di sini nilai sin(2) dan cos(2)
masing-masing tidak dihitung nilainya (dalam numerik), sehingga nilai fungsi f
(2) masih dinyatakan dalam simbol. Kasus semacam ini muncul karena nilai x
bukan dalam bentuk floating point.
Untuk menyatakan nilai x dalam floating point, caranya dengan
menambahkan digit desimal pada nilai x yang akan dievaluasi.
Dengan demikian perintah f (2); diubah menjadi f (2.0) ;
Hal itu bukan satu-satunya cara untuk menghindari munculnya hasil
perhitungan dalam bentuk simbol. Cara lain adalah dengan memberikan perintah
evalf( ) seperti yang ditunjukkan di bawah ini.
> f := (x) -> sin(x) + cos(x);
> evalf(f(2));
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Grafik Fungsi
Salah satu kelebihan Maple adalah tersedianya fasilitas untuk membuat
grafik suatu fungsi baik berdimensi 2 maupun 3, serta fungsi parametrik. Selain
itu, grafik juga dapat disajikan dalam bentuk koordinat kutub (polar). Efek-efek
animasi juga dapat diberikan pada grafik supaya lebih menarik. Dalam bahan ajar
kalkulus I, kita batasi materinya untuk grafik fungsi 2 dimensi saja.

Grafik Fungsi 2 Dimensi
Diberikan suatu fungsi y = f (x) , apabila fungsi ini akan dibuat dibuat
grafiknya menggunakan Maple, maka digunakan perintah plot dengan sintaks
perintahnya adalah:
> plot(f(x), x=a..b , option1, option2, ...);

Dengan x = a..b adalah batas nilai x untuk grafik yang akan dibuat pada
selang [a, b].
Sedangkan parameter option adalah properti asesoris grafik. Option ini bersifat
optional (tidak harus dituliskan).
Berikut ini beberapa latihan penggunaan perintah Maple untuk membuat
grafik fungsi dalam 2 dimensi:
Latihan 3
Ekspresikan ide-ide matematika pada soal ini melalui lisan, tertulis, dan
demonstrasikan dengan maple yang menghasilkan gambar secara visual.
(Drawing)
1.
2.
3.
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4.

Apabila diinginkan untuk ditambahkan option pada perintah plot, maka berikut ini
beberapa perintah option yang sering digunakan.
1. color=warna
Perintah ini digunakan untuk memberi warna grafik. Atau juga langsung
dengan perintah Maple. Sebagai contoh misalkan suatu grafik diberi warna
merah muda, maka dapat ditambahkan perintah
color = pink

2. filled=true,false
Option ini untuk memberi warna pada daerah antara kurva grafik dengan
sumbu x. Nilai dari parameter filled dapat diberi true atau false. Apabila
bernilai true maka daerah antara kurva dengan sumbu x diberi warna,
sedangkan apabila bernilai false maka daerahnya tidak diberi warna
3. labels=[string1, string2]
Perintah ini digunakan untuk memberi nama label pada sumbu x dan y.
Parameter string1 dan string 2 pada perintah dapat diganti dengan suatu kata
(diapit dengan dengan tanda petik dua ("). Misalnya untuk nama sumbu-x nya
diberi nama dengan "nilai x" dan sumbu-y nya dengan "nilai y", maka
perintahnya
labels=["nilai x","nilai y"]
4. legend=string
Suatu grafik dapat diberi keterangan berupa legenda untuk menjelaskan makna
grafik tersebut. Parameter string pada perintah diganti dengan keterangan yang
menjelaskan makna suatu grafik. Sebagai contoh misalkan diberikan suatu
grafik fungsi sinus dan selanjutnya akan dibuat keterangan legenda pada grafik,
maka dapat ditambahkan perintah
legend = "Grafik sinus"
5. linestyle=jenisgaris
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Perintah linestyle digunakan untuk memilih bentuk garis yang membentuk
kurva grafik. Beberapa pilihan bentuk garis yang dapat digunakan antara lain:
a. SOLID (berbentuk garisnya utuh)
b. DOT (berbentuk titik-titik)
c. DASH (berbentuk garis putus-putus)
d. DASHDOT (berbentuk gabungan garis putus-putus dan titik)
6. style=s
Perintah ini digunakan untuk mengatur tampilan grafik apakah disajikan dalam
bentuk titik-titik terhubung ataukah tidak terhubung. Nilai s dapat diganti
dengan LINE untuk mendapatkan grafik dengan titik terhubung, atau POINT
untuk grafik dengan titik tidak terhubung. Secara default, style dalam Maple
adalah LINE.
7. symbol=jenis simbol
Option ini digunakan untuk menentukan bentuk titik pada suatu grafik. Option
ini akan terlihat efeknya apabila grafik fungsinya dibuat dari sekumpulan titiktitik yang tidak kontinyu. Beberapa jenis simbol yang dapat dipilih antara lain
BOX, CROSS, CIRCLE, POINT, and DIAMOND.
8. title=string
Perintah title digunakan untuk memberi judul grafik yang akan tampak di
bagian atas grafik, dengan nilai string adalah judul yang ingin dituliskan dalam
bentuk string.
9. thickness=n
Tingkat ketebalan garis suatu grafik fungsi dapat ditentukan dengan option ini.
Nilai n dapat diisi dengan bilangan antara 0 s/d 15. Semakin besar nilai n, maka
semakin tebal garisnya.
10.view = [xmin..xmax, ymin..ymax]
Perintah view dapat digunakan untuk mengatur koordinat-koordinat maksimum
dan minimum yang ditampilkan pada grafik. Nilai-nilai xmin, xmax, ymin dan
ymax diganti dengan nilai-nilai yang diinginkan.
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Beberapa buah grafik fungsi juga dapat digabung dalam satu bidang
gambar. Biasanya hal ini digunakan untuk memudahkan perbandingan sifat
fungsi-fungsi melalui pengamatan grafik. Untuk membuat grafik yang semacam
ini masih menggunakan perintah plot, akan tetapi ada sedikit perbedaan dalam
sintaks. sebelumnya Berikut ini adalah sintaksnya:
> plot([fungsi 1, fungsi 2, ...], domain, option);

dengan parameter domain adalah batas nilai pada domain untuk fungsi-fungsi
yang akan digambar.
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Latihan 4

1. Buatlah grafik fungsi f(x) = sin(x) pada x

[0, 3 ] dengan warna kurva biru,

bertitel "Grafik Fungsi Sinus" dan beri nama label sumbu-x dengan "Nilai x",
sumbu-y dengan "Nilai y". ( dalam Maple ditulis “Pi”).
(Drawing, Written text, Mathematical expression)

2. Buatlah grafik fungsi f(x) = sin(x) dan g(x) = cos(x) pada domain x = 0 s/d 3
dalam satu bidang gambar. Sertakan option yaitu untuk grafik sinus diberi
warna biru, dan cosinus diberi warna hijau. Selain itu juga diberi legend
untuk masing-masing fungsi.
( dalam Maple ditulis “Pi”).
(Drawing, Written text, Mathematical expression)
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Efek Animasi pada Grafik
Grafik fungsi 2 dimensi dalam Maple juga dapat dibuat dalam bentuk
animasi. Efek animasi yang muncul memvisualisasikan proses membuat grafik
melalui penggabungan titik demi titik. Perintah untuk membuat efek animasi dari
suatu grafik fungsi 2 dimensi adalah:
> with(plots):
> animatecurve(F, domain, option);
dengan F adalah fungsi yang akan dibuat grafik animasinya, domain adalah batas
nilai untuk domainnya, dan option adalah properti dari grafik yang macamnya
sama dengan option pada perintah plot.
Sebagai contoh, akan dibuat grafik fungsi y = sin(x) pada x

[0,2 ] dengan efek

animasi. Perintahnya adalah:
> with(plots):
> animatecurve(sin(x),x=0..2*Pi);
Setelah perintah tersebut diberikan, Maple tidak langsung menampilkan
efek animasi pada grafik. Untuk menjalankan efek animasinya dengan melakukan
klik kanan pada grafik, selanjutnya pilih menu animation, dan terakhir pilih play.
Kecepatan efek animasi dapat diatur dengan memberikan option frames = n.
Perintah option ini menunjukkan banyak frame yang akan dibuat. Secara default,
nilai n pada adalah 16. Semakin besar nilai n, maka semakin lambat kecepatan
efek animasinya. Sebagai gambaran, apabila ditambahkan perintah option frames
dengan n = 100 pada grafik sinus maka perintahnya menjadi
> animatecurve(sin(x),x=0..2*Pi, frames = 100);
Apabila efek animasi grafik dari hasil perintah di atas dijalankan, maka akan
tampak kecepatan animasi yang sedikit lebih lambat dari grafik sebelumnya.
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Lampiran G. Instrumen representasi, penalaran matematis dan self-eficaccy
mahasiswa
Tes Kemampuan Aljabar dan Trigonometri
Petunjuk:
a. Tunjukkan semua rincian kerja Anda (nomor boleh tidak berurutan).
b. Boleh menggunakan kalkulator, tetapi bukan kalkulator grafik/ gadget.
c. Waktu 120 menit
Soal

1. Apa yang dapat anda simpulkan dari pasangan fungsi trigonometri berikut:
a.
b.
c.
2. Diketahui
a. Ubahlah ke dalam model bentuk standar
dari persamaan umum tersebut?
b. Dari sifat bentuk standar, tentukan titik puncak dan titik potongnnya?
c. Gambarkan sketsa fungsi tersebut, lalu jelaskan sifat-sifatnya
berdasarkan fakta-fakta gambar tersebut?
3. Tulis semua perkiraan kemungkinan bilangan rasional pembuat nol dari
polinomial
. Kemudian tentukan semua solusinya?
4. Karena angin yang selalu menerpa, pohon tumbuh miring dengan sudut 940
dari tanah. Pada titik 40 meter dari pohon, sudut elevasi ke atas pohon adalah
300 (lihat gambar).
a. Aturan/sifat/rumus/pola
apa
yang anda gunakan untuk
merepresentasikan
gambar
tersebut ke dalam bentuk
tertentu agar ketinggian pohon
bisa ditentukan?
b. Berapa
ketinggian
pohon
tersebut?
5. Diketahui segitiga siku-siku yang salah satu sudutnya 450.
a. Nyatakan situasi tersebut ke dalam bentuk gambar?
b. Apakah Anda bisa menghitung nilai sin 45 0, cos 450, dan tan 450 tanpa
mengetahui ukuran sisinya?
Jika bisa, hitunglah nilainya masing-masing?
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6.

a. Jika nilai
tidak didefinisikan, maka berikan lawan dari tan 90 0
yang nilainya tidak didefinisikan juga?
b. Jika
, maka dengan
menggunakan formula
. Apakah nilai
450) dan tan(300+600) menjadi dapat didefinisikan?
jelaskan alasannya?

7.

Buktikan dengan gambar bahwa:
a.
adalah pergeseran dari grafik
b.
adalah pergeseran dari grafik
c. Nyatakan dengan gambar situasi (a) dan (b) untuk mengetahui amplitode,
periode, dan arah pergeserannya?

8.

Kamar Ari mempunyai ukuran panjang 3 kaki lebih panjang dari lebarnya dan
luasnya 154 kaki persegi.
a. Nyatakan situasi masalah tersebut ke dalam bentuk persamaan.
b. Buktikan bahwa akan diperoleh dua ukuran lebar yang berlawanan
tandanya.
Mengapa terjadi demikian?
c. Apakah ukuran negatif dalam masalah tersebut bisa digunakan dalam
kehidupan sehari-hari dan bisa dihitung secara matematis?

9.

Buktikan identitas trigonometri berikut:
a.
.
b.
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Soal Representasi
Indikator
Visual
Simbolik
Verbal

Perubahan
Simbolik
Verbal
Visual
Verbal
Visual
simBOLIK

Soal
4a
7c
2c
6b
5a
8a

Soal Penalaran
1. Menarik kesimpulan logis;
2. Memberikan penjelasan dengan menggunakan model, fakta, sifat-sifat, dan
hubungan;
3. Memperkirakan jawaban dan proses solusi;
4. Menggunakan pola dan hubungan untuk menganalisis situasi matematik,
menarik analogi dan generalisasi;
5. Menyusun dan menguji konjektur (dugaan);
6. Memberikan lawan contoh (counter examples);
7. Mengikuti aturan inferensi;
8. Memeriksa validitas argumen, menyusun argumen yang valid;
9. Pembuktian langsung, tak langsung dan menggunakan induksi matematik.
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