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RINGKASAN 

 

Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan kemampuan berpikir tingkat lanjut 

mahasiswa yang berdampak pada keberhasilannya dalam menempuh matakuliah– 

matakuliah tingkat lanjut melalui strategi pembelajaran abduktif-deduktif, juga untuk 

menghasilkan bahan ajar bagi mahasiswa. Metode penelitian yang dilakukan adalah 

metode campuran antara kuantitatif dan kualitatif. Tahapan penelitian kuantitatif 

menguji peningkatan kemampuan berpikir tingkat lanjut mahasiswa menggunakan 

pembelajaran dengan strategi deduktif-abduktif. Instrumen yang digunakan adalah 

instrumen tes berupa soal kemampuan berpikir tingkat lanjut. Sedangkan tahapan 

penelitian kualitatif menelaah persepsi mahasiswa terhadap penggunaan strategi 

deduktif abduktif dalam pembelajaran, instrument yang digunakan angket skala 

sikap, lembar observasi, dan wawancara. Hasil penelitian ini adalah peningkatan 

advanced mathematical thinking mahasiswa yang menggunakan pembelajaran 

dengan strategi abduktif-deduktif lebih baik daripada mahasiswa yang menggunakan 

pembelajaran konvensional. Mahasiswa memiliki sikap positif terhadap pembelajaran 

dengan strategi abduktif-deduktif.  

 
Key Words: Advanced Mathematical Thinking, Pembelajaran Matematika, Strategi 

Abduktif-Deduktif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

 

PRAKATA 

 

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena karunia-

Nyalah kami dapat menyelesaikan laporan akhir penelitian yang berjudul: 

“Pembelajaran Matematika dengan Strategi Abduktif-Deduktif untuk 

Meningkatkan Advanced Mathematical Thinking Mahasiswa”. Penelitian ini 

kami lakukan di Program Studi Pendidikan Matematika, FKIP, Universitas 

Pasundan pada bulan Maret s.d Juli 2016. 

Penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan bahan ajar pada materi 

Analisis Real bagi mahasiswa pendidikan matematika dalam meningkatkan 

advanced mathematical thinking atau kemampuan berpikir matematis tingkat 

lanjutnya. Bahan ajar tersebut dirancang dengan menggunakan strategi abduktif-

deduktif, yaitu strategi pembelajaran yang melibatkan dua proses berpikir yaitu 

proses abduktif dan deduktif. Abduksi adalah penalaran yang bertujuan untuk 

mencari pola dalam fenomena dan menyarankan hipotesis, sedangkan deduktif 

adalah pendekatan di mana kesimpulan yang diambil dari hukum umum, teori 

atau hipotesis. 

Kegiatan penelitian ini terwujud karena adanya berbagai bantuan dari 

banyak pihak, pada kesempatan ini kami sampaikan terimakasih yang sebesar-

besarnya kepada: 

1. DP2M Ristekdikti, yang telah memberikan bantuan dana dalam penyelesaian 

penelitian ini. 

2. Rektor Universitas Pasundan; 

3. Kepala Lembaga Penelitian Universitas Pasundan; 

4. Direktur Program Pascasarjana Universitas Pasundan; 

5. Pimpinan Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Pasundan; dan 

6. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan. 

Kami menyadari laporan penelitian ini masih belum sempurna, karena itu 

kami mengharapkan saran/masukan yang membangun guna perbaikan laporan 

penelitian selanjutnya. Kami berharap apa yang kami tulis ini dapat bermanfaat 

bagi kita semua. 

        Bandung,   Oktober 2016 

    Peneliti 
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BAB 1 

 PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Advanced Mathematical Thinking atau kemampuan berpikir matematik 

tingkat lanjut adalah kemampuan yang perlu dimiliki oleh peserta didik khususnya 

mahasiswa yang belajar matematika (Sumarmo, 2014b). Seorang mahasiswa yang 

kemampuan berpikir matematika tingkat lanjutnya memadai, tidak akan kesulitan 

dalam menyelesaikan pendidikannya di Perguruan Tinggi yang dalam 

pelaksanaannya memuat mata kuliah matematika lanjut dan kemampuan berpikir 

matematika tingkat lanjut tersebut akan mendukung pembentukan pribadinya yang 

cerdas, kritis, kreatif, berempati kepada orang lain, mampu bekerja sama, percaya 

diri, tangguh dan tanggap akan perubahan. Hal tersebut menyiratkan bahwa 

seseorang dengan penguasaan matematika yang baik akan berkontribusi pada 

keberhasilan dalam pendidikannya dan dalam kehidupannya.   

Pada tingkat perguruan tinggi, materi matematika semakin sulit untuk 

dipelajari, Suryana (2012) mengemukakan bahwa pembelajaran matematika sering 

dinilai negatif oleh mahasiswa dan mereka memiliki kesulitan yang cukup besar 

terhadap beberapa proses matematika seperti penalaran, pemecahan masalah yang 

tidak rutin dan membuktikan. Menurut  Tall (1991), perubahan dari berpikir 

elementer ke berpikir tingkat lanjut melibatkan suatu transisi yang signifikan, yaitu 

dari mendeskripsikan ke mendefinisikan, dari meyakinkan ke membuktikan secara 

logika berdasarkan suatu definisi. Proses peralihan tersebut merupakan suatu masalah 

bagi mahasiswa. Matematika di sekolah dapat dipandang sebagai kombinasi dari 

representasi visual, termasuk geometri dan grafik, bersama-sama dengan perhitungan 

dan manipulasi simbolis, sedangkan matematika di perguruan tinggi bergeser menuju 

kerangka formal, sistem aksiomatik dan bukti matematika. Oleh karena itu, 

mahasiswa membutuhkan pemikiran matematika tingkat lanjut (Advanced 

Mathematical Thinking).  

Berdasarkan hasil analisis dokumen penilaian di salah satu Program Studi 

Pendidikan Matematika di suatu Univeritas di kota Bandung menunjukkan nilai akhir 

matakuliah yang memerlukan AMT seperti mata kuliah Geometri Analitik, Teori 
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Bilangan, Aljabar Abstrak, Analisis Real, Matematika Diskrit dan mata kuliah tingkat 

lanjut lainnya cenderung lebih kecil dibandingkan mata kuliah yang membutuhkan 

pemahaman konsep semata. Bahkan nilai geometri analitik dari 56 mahasiswa, tidak 

ada satu orangpun yang bernilai A (≥3.50), nilai yang paling tinggi B (≥2.75) 

berjumlah 7 orang, bernilai C (≥2.00) sebanyak 22 orang, bernilai D (≥1.00) 

sebanyak 22 orang, bernilai E (≥0.00) sebanyak 3 orang, dan 2 orang yang nilainya 

tidak lengkap (T). Hasil analisis dokumen tersebut menyiratkan bahwa AMT 

mahasiswa masih rendah.  

Agar mahasiswa memiliki Advanced Mathematical Thinking yang memadai, 

dibutuhkan suatu strategi pembelajaran matematika yang efektif yang dapat 

mengeksplorasi kemampuan berpikir mahasiswa. Pembelajaran matematika dengan 

strategi abduktif-deduktif memungkinkan Advanced Mathematical Thinking 

mahasiswa meningkat. Pembelajaran matematika dengan strategi abduktif-deduktif 

merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang dimulai dengan menyajikan masalah 

kepada mahasiswa, kemudian mereka dituntut untuk dapat mengelaborasi setiap 

informasi atau fakta yang diberikan. Melalui pendekatan ini, masalah yang diberikan 

harus dapat mengantarkan mahasiswa untuk dapat memahami objek-objek 

matematika dan kaitan antara objek matematika yang satu dengan objek yang 

lainnya.  

Dalam pelaksanaannya, dosen harus mendorong  mahasiswa untuk melakukan 

transactive reasoning seperti mengkritik, menjelaskan, mengklarifikasi, 

menjastifikasi, dan mengelaborasi suatu gagasan yang diajukan, baik yang diinisiasi 

oleh mahasiswa maupun dosen. untuk dapat terlibat di dalam diskusi transaktif, 

kemampuan awal matematika mahasiswa memegang peranan yang sangat penting, 

sehingga suatu gagasan yang muncul dapat berkembang secara bertahap sehingga 

membangun suatu konsep matematika yang komprehensif. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti tertarik untuk meneliti 

efektivitas pendekatan pembelajaran abduktif-deduktif yang diusulkan itu di dalam 

meningkatkan Advanced Mathematical Thinking (kemampuan representasi, 

kemampuan abstraksi, kemampuan berpikir kreatif matematis, dan kemampuan 

membuktikan matematis).  

 

1 
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1.2 PERMASALAHAN DAN PENDEKATAN MASALAH 

Hasil belajar mahasiswa dalam mata kuliah – mata kuliah matematika tingkat 

lanjut masih belum memuaskan, berdasarkan analisis, hal tersebut dikarenakan 

kemampuan berpikir tingkat lanjut (advanced mathematical thinking) mahasiswa 

yang belum optimal. Sebagai solusi dalam meningkatkan advanced mathematical 

thinking mahasiswa diterapkan model pembelajaran yang karakteristiknya 

mengeksplor kemampuan berpikir siswa, yaitu pembelajaran dengan strategi abdukif-

deduktif.  
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Advanced Mathematical Thinking 

Menurut Sumarmo (2011), berpikir Matematika Tingkat Lanjut (Advanced 

Mathematical Thinking) adalah kemampuan yang meliputi representasi, abstraksi, 

menghubungkan representasi dan abstraksi, berpikir kreatif matematis, dan 

membuktikan matematis. Pembelajaran matematika pada tingkat dasar saat ini sudah 

mulai disajikan dengan bentuk permasalahan terbuka, sehingga proses berfikir 

lanjutan tidak hanya ditemukan pada tingkat universitas. Namun, Mason et al (1982) 

menggambarkan proses verifikasi di berpikir matematis pada tiga tingkatan: (1) 

meyakinkan diri sendiri, (2) meyakinkan teman, (3) meyakinkan musuh. Meyakinkan 

diri sendiri melibatkan memiliki gagasan tentang mengapa beberapa pernyataan yang 

mungkin benar, tetapi meyakinkan teman mensyaratkan bahwa argumen diatur dalam 

cara yang lebih koheren. Meyakinkan musuh berarti bahwa argumen kini harus 

dianalisis dan disempurnakan sehingga itu akan bertahan jika diuji. Ini adalah yang 

paling dekat dengan berpikir matematis sampai ke gagasan bukti.  Menurut Tall 

(1991), perubahan dari berpikir elementer ke berpikir matematis tingkat lanjut 

melibatkan suatu transisi yang signifikan, yaitu dari mendeskripsikan ke 

mendefinisikan, dari meyakinkan ke membuktikan secara logika berdasarkan pada 

suatu definisi. 

Pada tingkat Universitas pengajaran selalu dimulai dengan pembuktian. 

Pembuktian dipandang sebagai bagian dari proses pemecahan masalah yang 

merupakan tahap akhir dari kegiatan matematika di mana ide-ide dibuat secara tepat. 

Sebagian besar mahasiswa pada tingkat advance mengalami kesulitan dalam 

membuktikan. Leron (1983ab), berpendapat bahwa proses membuktikan merupakan 

kegiatan yang bermakna bagi para siswa. Bukti adalah argumen yang diperlukan 

untuk memvalidasi pernyataan, sebuah argumen yang mungkin menganggap 

beberapa bentuk yang berbeda selama itu adalah meyakinkan. (Hanna, 1983). Davis 

(1986) menyatakan bahwa bukti dapat memainkan beberapa peran yang berbeda. Hal 

ini dapat berfungsi sebagai validasi, dapat menyebabkan penemuan-penemuan baru, 

dapat menjadi fokus perdebatan, dan dapat membantu menghilangkan kesalahan. 
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Kemampuan matematika tingkat lanjut juga meliputi kemampuan 

representasi. Representasi memiliki fungsi yang sangat penting dalam matematika. 

Ketika kita membayangkan integral, fungsi, limit maka beberapa simbol akan muncul 

dalam benak kita. Simbol merupakan suatu bentuk representasi dari ide matematika 

yang mempermudah para matematikawan dalam penulisannya. Repreentasi terbagi 

menjadi dua yaitu representasi mental dan simbolik. Setiap objek maupun proses 

matematis yang terjadi dalam pikiran manusia dinamakan representasi dari objek atau 

proses yang dikerjakan. Sebuah representasi simbolis tertulis atau lisan, biasanya 

dengan tujuan membuat komunikasi tentang konsep menjadi lebih mudah. 

Representasi adalah alat yang berguna yang mendukung penalaran matematika, 

memungkinkan komunikasi matematika, dan menyampaikan pemikiran matematika 

(Kilpatrick, Swafford, & Findell, 2001). Siswa menggunakan representasi untuk 

mendukung pemahaman ketika mereka memecahkan masalah matematika atau 

belajar konsep-konsep matematika yang baru.  

"Sebuah representasi adalah konfigurasi yang dapat mewakili sesuatu dalam 

beberapa cara" (Goldin, 2002). Orang mengembangkan representasi untuk 

menafsirkan dan mengingat pengalaman mereka dalam upaya untuk memahami 

dunia. Bruner (1966) menemukan tiga cara yang berbeda dari orang-orang dalam 

memahami dunia, diantaranya: (a) melalui tindakan, (b) melalui gambar visual, dan 

(c) melalui kata-kata dan bahasa. Hal tersebut dinamakan jenis-jenis representasi 

enaktif, ikonik, dan simbolik. Kebanyakan peneliti setuju bahwa ketiga jenis 

representasi penting dalam pemahaman manusia. Peneliti lain telah mengurangi tiga 

jenis representasi menjadi dua kategori. Teori pengkodean ganda menyatakan bahwa 

ada dua sistem representasi  (verbal dan visual) yang memungkinkan otak untuk 

memproses dan menyimpan informasi dalam memori (Clark & Paivio, 

1991). Kesalingterkaitan dari verbal dan visual yang menyebabkan sistem 

pengkodean memungkinkan pencarian informasi terjadi dengan mudah. Kedua sistem 

juga telah disebut linguistik dan nonlinguistik (Marzano, 2004).  

Beberapa peneliti berpendapat bahwa representasi digunakan untuk 

memahami matematika (Abrahamson, 2006; Goldin, 2003; Kilpatrick, Swafford, & 

Findell, 2001). "Matematika membutuhkan representasi, karena sifat abstrak 

matematika, orang mengungkapkan ide-ide matematika hanya melalui representasi 
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dari ide-ide "(Kilpatrick, Swafford, & Findell, 2001, hal. 94). Lesh, Landau, dan 

Hamilton (1983) menemukan lima jenis representasi yang berguna untuk pemahaman 

matematika: (a) pengalaman kehidupan nyata, (b) model manipulatif, (c) gambar atau 

diagram, (d) kata-kata yang diucapkan, dan (e) simbol tertulis. Kategori ini bisa 

dianggap perluasan Bruner tiga kategori. Pengalaman kehidupan nyata dan model 

manipulatif yang representasi enaktif, gambar dan diagram adalah representasi 

ikonik, dan kata yang diucapkan dan simbol yang ditulis adalah representasi simbolis. 

Representasi dan abstraksi memiliki saling keterkaitan satu sama lain. 

Keduanya saling melengkapi proses pembelajaran. Proses pembelajaran kemudian 

dapat dilihat  terdiri dari empat tahap: (1) Menggunakan representasi tunggal, (2) 

Menggunakan lebih dari satu representasi secara paralel, (3) Membuat hubungan 

antara representasi paralel, (4) Mengintegrasikan representasi. Dreyfuss (Tall, 1991) 

 Dreyfus (1991) berpendapat tidak ada perbedaan yang tajam antara banyak 

proses dasar dan proses berpikir matematika lanjutan, meskipun matematika lanjut 

lebih difokuskan pada abstraksi dari definisi dan deduksi. Abstraksi disorot oleh 

Dreyfus sebagai dasar untuk pengembangan konsep-konsep matematika tingkat 

lanjut. Abstraksi menggambarkan sifat pemikiran matematika dan bagian teori 

kognitif. Reflektif sebagai lawan empiris. Abstraksi reflektif adalah konsep yang 

diperkenalkan oleh Piaget untuk menggambarkan pembangunan struktur matematika 

logis oleh seorang individu selama perkembangan kognitif. Piaget membedakan tiga 

jenis abstraksi. Abstraksi empiris berasal pengetahuan dari sifat-sifat benda (Beth & 

Piaget, 1966). Pseudo-empiris abstraksi adalah penengah antara abstraksi empiris dan 

reflektif. Ketiga, abstraksi reflektif diambil dari apa yang Piaget (1980) sebut sebagai 

koordinasikan tindakan umum dan, dengan demikian, sumbernya adalah subjek dan 

itu benar-benar internal. Dalam abstraksi empiris subjek mengamati sejumlah benda 

dan abstrak sebuah sifat umum. Pseudo-empiris hasil abstraksi dengan cara yang 

sama, setelah tindakan dilakukan pada objek. Abstraksi reflektif, bagaimanapun, 

adalah jauh lebih rumit. Hal ini tidak mengherankan karena, menurut Piaget, 

"Perkembangan struktur kognitif adalah karena abstraksi reflektif ..." (Piaget, 1985).  

Apabila seorang siswa mengembangkan kemampuan untuk secara sadar 

membuat abstraksi dari situasi matematika, ia telah mencapai tingkat lanjutan dari 

pemikiran matematis. Pencapaian kemampuan abstraksi mungkin menjadi tujuan 
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yang paling penting dari pendidikan matematika lanjut. Dua proses, selain mewakili, 

membentuk dasar prasyarat untuk abstrak: generalisasi dan sintesis; Menurut (Tall, 

2002) menggeneralisasi berarti memunculkan atau menginduksi dari yang khusus 

untuk mengidentifikasi kesamaan-kesamaan. Mensintesa berarti menggabungkan 

atau menyusun bagian-bagian dalam cara dimana bagian-bagian tersebut membentuk 

suatu keutuhan, yaitu keseluruhan (Tall, 2002). Seseorang siswa dikatakan telah 

memahami suatu konsep apabila ia telah mampu mengenali dan mengabstraksi sifat 

yang sama pada konsep tersebut, yang merupakan ciri khas dari konsep yang 

dipelajari, dan telah mampu membuat generalisasi terhadap konsep itu. Artinya, 

siswa telah memahami bahwa keberadaan konsep itu tidak lagi terkait dengan suatu 

benda konkret tertentu atau peristiwa tertentu, tetapi bersifat umum (general). 

Manfaat abstraksi adalah: 1) menemukan keterkaitan yang mendalam di 

antara cabang-cabang matematika, 2) mengetahui hasil-hasil di dalam satu cabang 

yang dapat memicu konjektur pada cabang yang berkaitan, dan 3) teknik dan metode 

dari satu cabang dapat diterapkan untuk membuktikan hasil pada cabang yang 

berkaitan. Sedangkan kerugian utama abstraksi adalah bahwa konsep yang paling 

abstrak lebih sukar dipelajari, dan memerlukan tingkat kedewasaan dan pengalaman 

matematika sebelum mereka dapat dipadukan. (Proclus, 2006). 

 Proses kognitif  lain dalam matematika lanjut adalah kreativitas dalam 

menghasilkan ide-ide baru dan gagasan dari bukti yang meyakinkan teman-temannya 

tentang kebenaran pernyataan itu. Setelah proses kreativitas matematika, ada 

berbagai kualitas bahwa ide-ide baru harus menunjukkan agar mereka bisa diterima 

dan bertahan di masyarakat matematika secara luas. MacLane (1986) menunjukkan 

sejumlah kriteria yang dibutuhkan sehingga ide baru dapat diberi label "matematika 

yang baik". Yaitu harus: 

1. Illuminating. Hal ini tampaknya menjadi karakteristik penting dari kreativitas 

matematika. matematika yang baik harus membantu dalam memahami.  

2. Jauh. kreativitas matematis seharusnya dapat mengungkap hubungan 

tersembunyi. Sebuah hasil yang mendalam belum tentu sulit dibuktikan, tetapi 

biasanya luas dalam nya relevansi dan aplikasi. 

3. Responsif. Produk kreativitas yang sukses didasarkan pada hasil yang dapat 

memenuhi kebutuhan saat ini. Jika itu adalah untuk bertahan hidup, juga 
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menyediakan dasar untuk pembangunan masa depan sehingga tetap merupakan 

bagian penting dari hidup matematika. 

4. Asli. Harus ada sesuatu yang tak terduga dalam hasil, sesuatu yang baru di 

lapangan, jika itu hanya penataan ulang hasil yang sudah dikenal, akan ada yang 

keraguan kuat tentang aspek kreatif. 

Ervynck (Tall, 1991) berpendapat kreativitas matematika bekerja dan beroperasi 

umumnya dalam urutan sebagai berikut: (1) studi, menghasilkan keakraban dengan 

subjek, (2) intuisi dari struktur dalam subjek, (3) imajinasi dan inspirasi, (4) hasil, 

dibingkai dalam struktur deduktif 

 

2.2 Pembelajaran Matematika dengan Strategi Abduktif-Deduktif 

Pembelajaran matematika dengan strategi abduktif-deduktif merupakan suatu 

pembelajaran yang melibatkan dua proses berpikir yaitu proses abduktif dan deduktif.  

Pengajaran dan pembelajaran abduktif menyiratkan berpikir divergen, yang berarti 

bahwa aktivitas mental diarahkan pada alternatif yang berbeda dan ide-ide baru. Tapi 

itu tidak berarti bahwa berpikir konvergen tidak memiliki fungsi dalam proses 

pembelajaran (Konvergen berarti bahwa hanya ada satu solusi untuk masalah)? 

Sebelum Proses berpikir divergen mungkin diajarkan terlebih dahulu proses berpikir 

konvergen. strategi abduktif-deduktif adalah sebuah pendekatan pembelajaran dari 

proses berpikir matematika. 

Peirce (Laursen, 2010) berpendapat  bahwa sebuah metode deduktif adalah 

pendekatan di mana kesimpulan yang diambil dari hukum umum, teori atau hipotesis. 

Misalkan jika kita mengatakan bahwa semua masakan padang rasanya pedas, maka 

ketika kita menemukan masakan padang rasanya haruslah pedas. Sementara menurut 

Peirce abduktif merupakan langkah ketiga dalam pemikiran ilmiah. Ini adalah 

langkah di mana hipotesis yang dibuat mungkin bisa berkontribusi pada pemahaman 

baru. 

Peirce (Yu, DiGangi, & Jannasch-Pennell, 2008). Abduksi adalah penalaran 

yang bertujuan untuk mencari pola dalam fenomena dan menyarankan hipotesis 

Penalaran logis dibagi menjadi jenis formal (logika simbolik) dan jenis informal yang 

(Berpikir kritis dan penalaran yang masuk akal). Tidak seperti deduksi dan induksi, 

Abduksi adalah jenis berpikir kritis daripada logika simbolik. Proses ini merupakan 
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penyelidikan yang dapat dianalogikan dengan analisis data eksplorasi. Singkatnya, 

abduksi dapat dibagi ke dalam dua ide utama, yaitu, pengenalan pola dan penalaran 

yang masuk akal. 

Laursen (2010) mengungkapkan hubungan pembelajaran dan 

pengajaran.abduktif, induktif dan deduktif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Hubungan pembelajaran dan pengajaran.abduktif, induktif dan deduktif 

Pembelajaran dengan strategi abduktif-deduktif dimulai dengan menyajikan 

masalah kepada mahasiswa, kemudian mereka dituntut untuk dapat mengelaborasi 

setiap informasi atau fakta yang diberikan.Melalui pendekatan ini, masalah yang 

diberikan harus dapat mengantarkan mahasiswa untuk dapat memahami objek-objek 

matematika dan kaitan antara objek matematika yang satu dengan objek yang 

lainnya. 

Dalam pelaksanaannya, dosen harus mendorong  mahasiswa untuk melakukan 

transactive reasoning seperti mengkritik, menjelaskan, mengklarifikasi, 

menjastifikasi, dan mengelaborasi suatu gagasan yang diajukan, baik yang diinisiasi 

oleh mahasiswa maupun dosen. untuk dapat terlibat di dalam diskusi transaktif, 

kemampuan awal matematika mahasiswa memegang peranan yang sangat penting, 

 
Pembelajaran Abduktif 

Pengajaran dan pembelajaran berbasis pada prinsip bahwa 

peserta didik sendiri dating dengan hipotesis, interpretasi 

atau model pemecahan masalah sebagai kemungkinan solusi 

untuk masalah tertentu, tantangan atau proposisi . 

Pembelajaran Deduktif 

Pengajaran dan pembelajaran berdasarkan 

prinsip bahwa peserta didik adalah 

diperkenalkan dengan aturan, prinsip atau teori 

yang berusaha untuk meningkatkan 

pemahamannya tentang subjek tertentu 

atau lapangan. Pengetahuan khusus adalah 

diambil dari aturan umum atau 

prinsip. 

Pembelajaran Induktif 

 

Pengajaran dan pembelajaran berdasarkan 

prinsip bahwa peserta didik menggambarkan 

pengetahuan dari pengalaman sendiri. Hal ini 

dapat terjadi melalui pengalaman masa lalu atau 

melalui pengalaman dan percobaan dibuat dalam 

lingkungan belajar tertentu. 

Kesimpulan atau generalisasi yang 

terbuat dari pengalaman tertentu 

untuk menghasilkan pengetahuan. 
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sehingga suatu gagasan yang muncul dapat berkembang secara bertahap sehingga 

membangun suatu konsep matematika yang komprehensif. 

Model kerangka kerja strategi abduktif deduktif menurut Hiltrimartin dan 

Hartono (2010) adalah seperti pada gambar 2.2 berikut: 

 

Gambar.2.2 Model kerangka kerja Strategi Abduktif-Deduktif 

Strategi abduktif-deduktif yang selama ini dikembangkan dalam pendidikan 

matematika berkenaan dengan pembuktian. Strategi abduktif dikembangkan dari 

struktur argumentasi yang dikembangkan oleh Toulmin (dalam Kusnandi, 2008). 

Struktur argumentasi dari Toulmin ini digunakan Krummheueur (dalam Kusnandi, 

2008) untuk menganalisis argumentasi, seperti gambar 2 di bawah. 

 

Gambar 2.3 Skematik untuk Menganalisis Argumentasi 

Dalam hubungannya dengan pembuktian matematika, pernyataan-pernyataan 

di dalam di dalam pembuktian matematika dipandang sebagai salah satu bentuk 

argumentasi.Di dalam argumentasi pembuktian matematika, sebagai data adalah 

premis-premis, sedangkan yang menjadi warrant adalah definisi atau teorema.Dalam 

membaca suatu pernyataan matematika, pernyataan tersebut akan dinyatakan dalam 

bentuk “jika  maka ” atau “ ” dimana  adalah hipotesis yang terdiri atas 

premis-premis, dan  adalah konklusi. Seorang mahasiswa dikatakan dapat membaca 
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pembuktian suatu pernyataan matematika bentuk  apabila dapat 

mengidentifikasi apa yang menjadi data dan konklusi dari pernyataan itu, dapat 

menyetakan keterkaitan diantara data dan antara data dan konklusi dengan 

mengunjukkan suatu warrant, dan dapat menjembatani antara data dan konklusi, 

dapat mengevaluasi aturan-aturan oenarikan kesimpulan dari fakta-fakta yang 

diberikan, serta dapat mengekspresikan ide serta proses matematika baik secara lisan 

maupun tulisan. 

Diagram skematik Krummheuer dapat juga digunakan untuk mengembangkan 

suatu model strategi pembuktian matematika secara informal. Konklusi di dalam 

skematik, baik sebagai target-conclussion maupun claim perantara yang dilakukan di 

atas menggunakan penarikan secara deduktif. Argumentasi dengan cara ini dinamakan 

argumentasi deduktif. Akan tetapi, sering ditemu bahwa warrant yang menjadi untuk 

menghasilkan suatu konklusi dari data yang ada belum terpikirkan. Salah satu gagasan 

untuk memunculkan gagasan ke claim perantara adalah dengan cara abduktif. Abduksi 

menurut (Kusnandi, 2008) adalah suatu penarikan kesimpulan yang dimulai dari fakta 

yang diamati berupa claim, dan suatu aturan yang diberikan, membawa pada suatu 

kondisi yang harus dimiliki. Langkah abduktif dapat disajikan dengan cara sebagai 

berikut: 

 

 

premis yang lebih memungkinkan adalah  

Dimana adalah fakta yang diamati (sebagai claim), dan  adalah suatu 

aturan (sebagai warrant).Argumentasi ini dinamakan argumentasi abduktif. skema 

pembuktian menggunakan strategi abduktif-deduktif seperti pada gambar 3 berikut: 

 

Gambar 2.4. Skema pembuktian menggunakan strategi Abduktif-deduktif 

Contoh dalam strategi Abduktif-Deduktif dalam soal teori bilangan berikut 
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Gambar 2.5. Contoh strategi Abduktif-Deduktif dalam soal teori bilangan 
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BAB 3 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

 

3.1 TUJUAN PENELITIAN 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 

berpikir tingkat lanjut mahasiswa agar berhasil dalam menempuh mata kuliah – mata 

kuliah tingkat lanjut melalui strategi pembelajaran abduktif-deduktif. Strategi 

pembelajaran abduktif-deduktif dikembangkan karena pembelajaran ini dapat 

mengeksplor kemampuan berpikir mahasiswa. 

Fokus kajian pada penelitian ini adalah untuk menelaah peningkatan 

Advanced Mathematical Thinking antara mahasiswa yang memperoleh pembelajaran 

berbasis masalah (PBM) dengan strategi abduktif-deduktif dan mahasiswa yang 

memperoleh pembelajaran konvensional serta mendapatkan gambaran sikap 

mahasiswa terhadap pembelajaran matematika dengan strategi abduktif-deduktif. 

 

3.2 MANFAAT PENELITIAN 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, dosen,  

instansi pendidikan tinggi, dan masyarakat pendidikan matematika yang terangkum 

dalam tabel berikut: 

Tabel 3.1. Manfaat Penelitian 

Penerima Manfaat Manfaat 

Mahasiswa - Dapat meningkatkan advanced mathematical 

thinkingnya. 

- Dapat menggunakan bahan ajar yang merupakan 

luaran penelitian ini 

Dosen - Dapat menjadi alternatif pembelajaran untuk 

meningkatkan advanced mathematical thinking 

mahasiswa 

Instransi Pendidikan 

Tinggi 

- Masukan dalam mengembangkan dan 

menyempurnakan program pendidikan di Perguruan 

Tinggi 

Masyarakat pendidikan 

matematika 

- Dapat memberikan informasi dan pengetahuan 

mengenai strategi pembelajaran abduktif-deduktif dan 

advanced mathematical thinking  
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

 

 

4.1 METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini adalah penelitian campuran kuantitatif dan kualitatif yaitu 

eksplanasi sekuensial. Penelitian kuantitatif menguji peningkatan advanced 

mathematical thinking mahasiswa menggunakan pembelajaran dengan strategi 

deduktif-abduktif. Penelitian kualitatif menelaah sikap mahasiswa terhadap 

penggunaan strategi deduktif abduktif dalam pembelajaran. Selain itu, penelitian ini 

juga bertujuan untuk menghasilkan bahan ajar bagi mahasiswa. Desain penelitian 

eksplanasi sekuensial menurut Indrawan dan Yaniawati (2014) adalah sebagai 

berikut. 

 

 

 

Gambar 4.1 Desain Eksplanasi Sekuensial 

 

4.2 TAHAPAN-TAHAPAN PENELITIAN 

Tahapan-tahapan penelitian yang telah dilakukan tersaji pada gambar berikut: 

No Tahapan 
 

 
Kegiatan 

 
Waktu 

      

1 Persiapan 

 

 

 

1. Menyusun proposal dan mengajukan 

dana ke DP2M ristek Dikti. 

2. Menyiapkan bahan ajar dan instrumen 

penelitian (soal tes, lembar observasi, 

pedoman wawancara, & lembar validasi) 

3. Melakukan validasi bahan ajar dan 

instrumen oleh para ahli, kemudian 

melakukan revisi bahan ajar dan 

instrumen berdasarkan hasil validasi. 

 

Feb 2015 –

Feb 2016  

      

2 Penelitian 

 

 

 

1. Melakukan pengumpulan data sebelum 

perlakuan (pretes) 

2. Melakukan pengumpulan data ketika 

perlakuan (observasi) 

3. Melakukan pengumpulan data setelah 

perlakuan (postes dan wawancara) 

 

Mar – Apr 

2016 

Quantitative Data 

Collection and Analysis 
Follow-Up 

with 

Qualitative Data 

Collection and 

Analysis 

Interpretation 
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3 

Pengolahan 

dan analisis  

data 

 
1. Pengolahan data hasil penelitian 

2. Analisis dan interpretasi data  

 
Mei – Jun 

2016 

      

4 
Penyusunan 

Laporan 
 

Menyusun laporan penelitian, berupa : 1) 

laporan kemajuan; 2) laporan penggunaan 

keuangan; dan 3) log book. 

 
Jul – Ags 

2016 

      

5 
Publikasi 

ilmiah 
 

1. Mengikuti seminar nasional sebagai 

pemakalah 

2. Membuat dan memasukkan artikel ke 

jurnal nasional terakreditasi 

 

Sep – Nop 

2016 

 

Gambar 4.1. Tahapan-tahapan penelitian 

 

4.3 WAKTU, TEMPAT, DAN SUBJEK PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan pada Maret s.d April 2016 di Program Studi Pendidikan 

Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas Pasundan 

yang beralamat di Jl. Tamansari No. 6-9 Bandung. Subjek penelitian ini adalah 74 

orang mahasiswa yang diambil berdasarkan acak kelas yang terdiri dari 37 orang 

kelas eksperimen dan 37 orang kelas kontrol.  

 

4.4 INSTRUMEN PENELITIAN 

Instrumen pada penelitian ini adalah 1) soal tes kemampuan advanced 

mathematical thinking, 2) lembar observasi, dan 3) pedoman wawancara. Dalam 

menyusun soal tes kemampuan advanced mathematical thinking dilakukan langkah-

langkah sebagai berikut: a) Membuat kisi-kisi soal kemampuan advanced 

mathematical thinking; b) Menyusun soal kemampuan advanced mathematical 

thinking; 3) Menilai kesesuaian antara materi, indikator, dan soal tes untuk 

mengetahui validitas isi, yang dilakukan oleh peneliti, 2 orang ahli matematika dan 

bahasa; 4) Melakukan uji coba soal; 5) Menghitung validitas tiap butir soal, 

reliabilitas soal, daya pembeda dan indeks kesukaran tiap butir soal menggunakan 

data hasil uji coba.  
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4.5 PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA 

Data hasil penelitian dan analisisnya tergambar dalam diagram berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Data hasil penelitian dan analisisnya 

 

Keterangan: Gain ternormalisasi ( ) diperkenalkan oleh Hake (1999) yaitu:  

 dengan kriteria interpretasinya sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Kriteria Gain Ternormalisasi  

 

 (Gain Ternormalisasi) Interpretasi 

 Tinggi 

 Sedang  

 Rendah 

 

 

 

 

 

 

Data Hasil Penelitian 

Hasil Tes AMT Hasil Angket Hasil Observasi Hasil Wawancara 

Hasil Pretes Hasil Postes 

Analisis Kualitatif Deskriptif 

Analisis Statistik: 
1. Deskriptif 
2. Uji Normalitas 
3. Uji Mann Whitney 

Gain 

Ternormalisasi 

Deskriptif 
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BAB 5 

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 

 

 

5.1 HASIL PENELITIAN 

 

(a) Hasil tes AMT 

Hasil data gain ternormalisasi dianalisis untuk mengetahui mutu peningkatan 

kemampuan komunikasi matematis mahasiswa yang menggunakan e-learning dan 

konvensional. Tahap awal yang dilakukan adalah analisis deskriptif data 

menggunakan SPSS versi 21 sebagai berikut: 

 

Tabel 5.1 

Analisis Deskriptif Data Gain Ternormalisasi 

 

 N Range Min Max Sum Mean 
Std. 

Deviation 
Var 

Gain Kelas Eksperimen 37 .43 .48 .91 26.39 .7132 .10119 .010 

Gain Kelas Kontrol 37 .44 .41 .85 22.13 .5981 .11220 .013 

Valid N (listwise) 37        

 

 Berdasarkan tabel 5.1, rerata gain ternormalisasi kelas eksperimen dan kelas 

kontrol berbeda, namun tidak terlalu jauh, selisihnya 0,1151. Rerata gain normal 

kelas eksperimen (0,7132) lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol (0,5981). 

Berdasarkan kriteria Hake (1999:1) gain normal kelas ekperimen berada pada 

kategori tinggi, sedangkan kelas kontrol berada pada kategori sedang. Untuk melihat 

peningkatannya signifikan atau tidak, maka dilakukan tahap kedua yaitu analisis 

statistik parametrik, uji normalitas data. 

Untuk menguji normalitas data gain ternormalisasi pada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol digunakan uji normalitas Shapiro-Wilk, dengan rumusan hipotesis 

sebagai berikut: 

Ho  : Data gain ternormalisasi kedua kelas berdistribusi normal. 

H1  : Data gain ternormalisasi kedua kelas tidak berdistribusi normal. 

Kriteria pengujian hipotesis berdasarkan P-value dengan α = 0,05, jika sig < α, maka 

H0 ditolak dan jika sig ≥ α, maka H0  diterima. Hasil analisis normalitas data gain 

ternormalisasi terlihat pada Tabel 5.2 berikut: 
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Tabel 5.2 

Hasil Uji Normalitas Data Gain Ternormalisasi 

Advanced Mathematical Thinking 

 

 Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. 

Kelas Eksperimen .935 37 .031 

Kelas Kontrol .971 37 .442 

 

Nilai signifikansi gain kelas eksperimen (0,031) lebih kecil dari 0,05, sehingga 

Ho ditolak, artinya H1 diterima (data gain ternormalisasi kelas eksperimen dan kelas 

kontrol tidak berdistribusi normal). Karena datanya tidak berdistribusi normal, maka 

dilanjutkan uji statistik nonparametrik Mann-Whitney. dengan rumusan hipotesis 

sebagai berikut: 

Ho : 21   (Rerata gain ternormalisasi kemampuan AMT kelas eksperimen 

sama dengan kelas kontrol) 

H1 : 21   (Rerata gain ternormalisasi kemampuan AMT kelas eksperimen 

lebih besar daripada kelas kontrol) 

Kriteria pengujian hipotesis berdasarkan P-value dengan α = 0,05, jika sig < α, maka 

H0 ditolak dan jika sig ≥ α, maka H0  diterima.  

Tabel 5.3. Ranks Data Gain Ternormalisasi 

 

Ranks 

 Kelas N Mean Rank Sum of Ranks 

Gain 

Kelas Eksperimen 37 48.09 1779.50 

Kelas Kontrol 37 26.91 995.50 

Total 74   

 

Tabel 5.3 di atas menunjukkan Mean Rank atau rata-rata tiap kelompok, rerata kelas 

eksperimen (48,09) lebih tinggi daripada rerata kelas kontrol (26,91). Untuk 

mengetahui perbedaan reratanya signifikan atau tidak, perhatikan tabel .. di bawah. 

Tabel 5.4. Uji Mann-Whitney Data Gain Ternormalisasi 

 Gain 

Mann-Whitney U 292.500 

Wilcoxon W 995.500 

Z -4.241 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 
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Tabel 5.4 di atas menunjukkan nilai U sebesar 292,500 dan nilai W sebesar 

995,500. Apabila dikonversikan ke nilai Z maka nilainya -4,241. Nilai Signifikansi 

atau P Value sebesar 0,000 < 0,05 maka Ho ditolak, artinya rerata gain ternormalisasi 

kemampuan AMT kelas eksperimen lebih besar daripada kelas kontrol.  

 

(b) Angket Skala Sikap 

Untuk mengetahui gambaran sikap mahasiswa terhadap pembelajaran 

matematika menggunakan strategi abduktif-deduktif dalam meningkatkan 

kemampuan advanced mathematical thinking, dirumuskan tiga indikator skala sikap 

yaitu sikap mahasiswa terhadap pembelajaran matematika, sikap mahasiswa terhadap 

pembelajaran matematika menggunakan strategi abduktif-deduktif, dan sikap 

mahasiswa terhadap soal-soal AMT yang diberikan. Hasil angket skala sikap yang 

terdiri dari 20 pernyataan, diberikan skor berdasarkan skala likert. Deskripsi skor 

hasil angket skala sikap adalah sebagai berikut: 

Tabel 5.2 

Deskripsi Hasil Angket Skala Sikap 

Sikap Siswa 

Terhadap 

No 

Pernyataan 
Jumlah  Rerata 

Rerata 

tiap 

indikator 

Nilai 

Maks 

Nilai 

Min 
Stdev 

Pelajaran 

Matematika 

1 60 1,50 

1,33 

2 1 0,51 

2 31 0,78 2 0 0,53 

5 71 1,78 2 1 0,48 

8 36 0,90 2 0 0,59 

16 76 1,90 2 0 0,30 

19 46 1,15 2 0 0,62 

Pembelajaran 

Matematika 

Menggunakan 

Strategi Abduktif-

Deduktif 

3 67 1,68 

1,5 

2 1 0,53 

4 43 1,08 2 0 0,76 

7 70 1,75 2 0 0,44 

9 39 0,98 2 0 0,53 

12 78 1,95 2 0 0,22 

15 71 1,78 2 0 0,48 

18 44 1,10 2 1 0,50 

20 69 1,73 2 0 0,55 

Soal-Soal 

Advanced 

Mathematical 

Thinking 

6 39 0,98 

1,48 

2 0 0,66 

10 65 1,63 2 0 0,63 

11 79 1,98 2 1 0,16 

13 72 1,80 2 0 0,52 

14 48 1,20 2 0 0,61 

17 52 1,30 2 1 0,65 
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Dari tabel di atas, terlihat bahwa rerata sikap siswa berdasarkan tiap 

indikatornya yaitu sikap mahasiswa terhadap pelajaran matematika (1,33), 

terhadap pembelajaran matematika menggunakan strategi abduktif-deduktif (…), 

dan sikap mahasiswa terhadap soal-soal AMT (1,50) lebih besar dari nilai 

netralnya (1,48), sehingga secara keseluruhanpun sikap mahasiswa tersebut lebih 

besar daripada skor netral, artinya sikap mahasiswa adalah positif.  

5.2 LUARAN YANG DICAPAI 

 

Luaran yang ditargetkan adalah 1) peningkatan advanced mathematical 

thinking mahasiswa; 2) Bahan ajar pada materi “Sistem Bilangan Real” pada mata 

kuliah “Analisis Real” menggunakan strategi abduktif-deduktif; 3) artikel ilmiah 

yang dipresentasikan pada pertemuan ilmiah (seminar) nasional dan dimuat pada 

prosiding berISSN; dan artikel ilmiah yang accepted pada Jurnal Nasional yang 

terakreditasi. 

Sampai tanggal 31 Oktober 2016, luaran yang telah dicapai ada 3 luaran, 

pertama peningkatan advanced mathematical thinking mahasiswa, Kedua Bahan 

ajar pada materi sistem bilangan real menggunakan strategi abduktif-deduktif. Untuk 

memperoleh bahan ajar yang baik, maka peneliti melakukan validasi kepada para ahli 

dan berkonsultasi dengan dosen pengampu mata kuliah untuk mengetahui kesesuaian 

materi pada bahan ajar, kesesuaian bahasa dan sebagainya. Ketiga artikel ilmiah 

Artikel ilmiah yang pertama telah diseminarkan pada seminar nasional bertema 

“Pembaharuan dalan Penelitian, Pendidikan, dan Teknologi Berbasis Etnomatematik” 

yang diselenggarakan oleh Universitas Siliwangi pada tanggal 30 Oktober 2016. 

Artikel ilmiah yang kedua telah di submitted ke Jurnal Cakrawala Pendidikan yang 

terakreditasi (bukti terlampir). 
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BAB 6 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan analisis, hasil penelitian dan pembahasan yang sudah diungkapkan 

pada bab sebelumnya, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Peningkatan advanced mathematical thinking mahasiswa yang mendapatkan 

pembelajaran matematika dengan strategi abdukif-deduktif lebih baik 

daripada mahasiswa yang menggunakan pembelajaran konvensional. rerata 

gain normal mahasiswa yang menggunakan pembelajaran matematika dengan 

strategi abdukif-deduktif berada pada kategori tinggi sedangkan yang 

menggunakan pembelajaran konvensional berada pada kategori sedang. 

2. Pembelajaran matematika dengan pembelajaran matematika dengan strategi 

abdukif-deduktif diterima dengan sikap positif oleh mahasiswa. 

 

 

6.2  SARAN 

 

Berdasarkan kesimpulan dan temuan hasil penelitian, peneliti menyarankan hal-

hal sebagai berikut: 

1. Apabila strategi abduktif-deduktif akan digunakan dalam pembelajaran, 

sebaiknya dosen perlu meluangkan cukup banyak waktu sebelum 

pembelajaran, hal tersebut diperlukan untuk mempelajari cara berfikir siswa, 

menyusun bahan ajar, dan melakukan validasi bahan ajar tersebut. 

2. Pembelajaran matematika dengan strategi abdukif-deduktif disarankan untuk 

diteliti lebih dalam, lebih tajam dan lebih luas penerapannya di jenjang 

Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sekolah setara, dengan memperhatikan 

kecukupan waktu dan kesiapan siswa dalam memperoleh pembelajaran 

dengan strategi abdukif-deduktif tersebut. 

3. Perlu dilakukan penelitian sejauhmana efek pembelajaran matematika dengan 

strategi abdukif-deduktif terhadap peningkatan advanced mathematical 

thinking juga perlu ditelaah aspek advanced mathematical thinking mana yang 

dominan.  
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Lampiran 1 Instrumen penelitian 

Lampiran 1.1 Silabus dan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) 

SILABUS 

Matakuliah  : Analisis Real  
Kode Matakuliah : - 
SKS   : 3 SKS 
Jenjang    : Strata 1 
Program Studi  : Pendidikan Matematika 

 
Tujuan matakuliah : Setelah menempuh mata kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat 

meningkatkan kemampuan representasi, abstraksi, kreatif, dan 
pembuktian matematis, serta kemampuan problem solving melalui 
pemahaman konsep-konsep analisis real. 

 
Deskripsi Matakuliah : Mata kuliah ini akan mendiskusikan beberapa konsep dasar dan 

penting dalam analisis real. Matakuliah ini juga memberikan wahana 
kepada mahasiswa untuk berlatih berpikir kreatif dalam 
menyelesaikan suatu permasalahan dalam analisis real. Dengan 
mengacu sasaran di atas. Matakuliah ini diberikan dengan menekankan 
pada pemberian waktu yang relatif banyak kepada mahasiswa untuk 
melakukan problem solving mulai dari permasalahan sederhana hingga 
yang cukup rumit. Adapun bahan matakuliah ini meliputi system 
bilangan real, barisan bilangan real, limit fungsi, kontinuitas fungsi, dan 
derivatif fungsi,   . 

 
Uraian Pokok Bahasan Setiap Pertemuan : 
Pertemuan 1 : Pendahuluan. Meliputi pembahasan tentang tujuan kuliah ruang  

  lingkup mata kuliah, sistem evaluasi kuliah, referensi dan lain-lain 
Pertemuan 2 : Sistem bilangan real 
Pertemuan 3 : Sistem bilangan real 
Pertemuan 4 : Sistem bilangan real 
Pertemuan 5 : Sistem bilangan real 
Pertemuan 6 : Sistem bilangan real 
Pertemuan 7 : Sistem bilangan real  
Pertemuan 8 : Ujian Tengah Semester (UTS) 
Pertemuan 9 : Barisan bilangan real 
Pertemuan 10 : Barisan bilangan real 
Pertemuan 11 : Barisan bilangan real  
Pertemuan 12 : Limit Fungsi 
Pertemuan 13 : Limit fungsi 
Pertemuan 14 : Kontinuitas fungsi 
Pertemuan 15 : Derivatif fungsi 
Pertemuan 16 : Ujian Akhir Semester (UAS) 
 
Penilaian Perkuliahan: 

2 X UTS + 2 X UAS + 1 T 
Penilaian: NA  =   --------------------------------- 

      5 
UTS : Ujian Tengah Semester 
UAS : Ujian Akhir Semester 
T      : Tugas 
 
Referensi : Robert G. Bartle & Donald R. Sherbert, Introduction to Real Analysis. USA. 

2000 
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SATUAN ACARA PERKULIAHAN 

 

Matakuliah  : Analisis Real 
Kode Matakuliah : - 
Materi Pokok  : Sistem Bilangan Real 
Pertemuan ke  : 1 (satu) 
Alokasi Waktu  : 3 x 50 menit 
 
Kompetensi Umum: Mahasiswa dapat memahami, merepresentasikan, membuktikan, dan 

menyelesaikan masalah yang berkenaan dengan sistem bilangan real. 
Indikator: 

1) Memahami  konsep teorema pada sistem bilangan real 
2) Mengemukakan gagasan matematika yang berkenaan dengan teorema pada sistem 

bilangan real secara lisan atau tulisan dengan bahasa sendiri. 
3) Mengidentifikasi premis beserta implikasi dan kondisi yang mendukung teorema-

teorema pada sistem bilangan real 
4) Mengorganisasikan dan memanipulasi fakta untuk menunjukkan kebenaran suatu 

pernyataan mengenai teorema-teorema pada sistem bilangan real 
5) Membuat koneksi antara fakta dengan unsur dari konklusi yang hendak di buktikan 
6) Menyusun suatu bukti pernyataan matematik berdasarkan definisi, prinsip, dan 

teorema, serta menuliskannya dalam bentuk pembuktian lengkap.  
 

Materi Ajar : Sifat-sifat aljabar bilangan real 
 

Metode Pembelajaran 
Model Pembelajaran : Pembelajaran Berbasis Masalah 
Metode Pembelajaran  : Diskusi  
Strategi Pembelajaran : Abduktif-Deduktif 

   

Langkah-langkah Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Alokasi 

waktu Kegiatan Dosen  Kegiatan Mahasiswa 
I. Pendahuluan (Fase 1: Memberikan 

orientasi tentang permasalahan 
kepada mahasiswa) 
a. Dosen melakukan apersepsi untuk 

menggali kemampuan dasar 
mahasiswa yang berkaitan dengan 
teorema sifat aljabar bilangan real 
dengan cara mengajukan pertanyaan  

b. Dosen memberikan motivasi dan 
menekankan bahwa pembelajaran ini 
akan memberikan pengalaman 
kepada mahasiswa apabila mereka 
ikut terlibat secara aktif dalam 
proses pembelajaran 

c. Dosen membahas tujuan 
pembelajaran  

 
 
 
a. Mahasiswa memperhatikan dan 

menjawab pertanyaan yang 
diajukan oleh dosen  
 
 

b. Mahasiswa menyimak penjelasan 
dari dosen 
 
 
 
 

c. Mahasiswa menyimak penjelasan 
dari dosen 

 
 
 
10 menit 

11 e
n
i
t 

II.   Kegiatan Inti   
Fase 2 :Mengorganisasikan mahasiswa 
untuk memahami masalah dan 
merencanakan penyelesaiannya 
a. Dosen memberikan masalah yang 

berkenaan dengan teorema sifat aljabar 

 
 
 
 
a. mahasiswa memahami dan 

menggali informasi yang diberikan 

 
80 
menit 
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bilangan real kepada mahasiswa  
b. Dosen membantu mahasiswa yang 

kesulitan dalam memahami dan 
membuat rencana penyelesaian 
mengenai masalah tersebut 

 
Fase 3 : Membantu investigasi mandiri 
atau kelompok dengan menerapkan 
kerangka kerja strategi abduktif-
deduktif 
c. Dosen mendorong  mahasiswa untuk 

mendapatkan informasi yang tepat, 
dengan melakukan transactive 
reasoning seperti mengkritik, 
menjelaskan, mengklarifikasi, 
menjastifikasi, dan mengelaborasi suatu 
gagasan yang diajukan 

d.  juga mendorong mahasiswa untuk 
melaksanakan rencana, dan mencari 
solusi 

 
 
 
 
Fase 4 : Mengembangkan dan 
mempresentasikan model solusi dan 
penyajian 
e. Dosen membantu mahasiswa dalam 

mencari solusi lain, juga merencanakan 
dan menyiapkan bahan-bahan untuk 
presentasi dan diskusi 

 

pada masalah yang diberikan 
b. mahasiswa membuat rencana 

penyelesaian dengan membuat 
sketsa data yang diketahui, target 
perantara, dan target akhir dari 
masalah tersebut 

 
 
 
 

c. mahasiswa melakukan transactive 
reasoning denganmenjelaskan, 
mengklarifikasi, menjastifikasi, dan 
mengelaborasi data yang diketahui 
serta mengidentifikan premis, 
implikasi dan kondisi yang 
mendukung  

d. mahasiswa melaksanakan rencana 
dengan mengaitkan data yang 
diperoleh dengan target akhir untuk 
mencari target perantaranya, 
caranya dengan mengorganisasikan 
dan memanipulasi fakta yang 
diberikan atau dengan metode trial 
and error atau metode lainnya 
hingga diperoleh penyelesaiannya 
 

e. mahasiswa mencari solusi lain dan 
menyiapkan bahan-bahan (laporan 
tertulis yang sistematik) untuk 
dipresentasikan kepada teman-
temannya 

III. Penutup (Fase 5 : Menganalisis dan 
mengevaluasi proses penyelesaian 
masalah) 
a. Dosen membantu mahasiswa 

untuk menganalisis dan 
mengevaluasi hasil penyelesaian 
mahasiswa 

b. Dosen  membantu mahasiswa 
membuat kesimpulan dari materi 
yang dibahas dan memberikan 
soal latihan 

c. Dosen memberikan informasi 
tentang materi yang akan dibahas 
pada pertemuan berikutnya yaitu 
sifat urutan bilangan real agar 
mahasiswa dapat mempersiapkan 
materi itu 

 
 
 
a. Bersama dengan dosen dan teman-

temannya, mahasiswa menganalisis 
dan mengevaluasi hasil 
penyelesaiannya 

b. Mahasiswa membuat kesimpulan 
dari materi yang telah dibahas dan 
menyelesaikan soal latihan yang 
diberikan dosen 

c. Siswa mencari materi yang akan 
dibahas pada pertemuan 
selanjutnya baik dari internet, buku 
paket, maupun buku penunjang 
lainnya. 

10 menit 
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Lampiran 1.2 Bahan ajar 
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PENDAHULUAN 

 

Bahan ajar ini disusun dengan menggunakan strategi abduktif-deduktif, yaitu 

suatu proses mengelaborasi premis (data) dan konklusi (target akhir) yang ada dalam 

suatu konsep dengan cara menentukan target antara yang bisa diperoleh dari premis 

tersebut secara deduktif dan menentukan suatu kondisi (target antara) secara abduktif 

agar konklusi yang diharapkan dapat tercapai. Proses pengelaborasian seperti ini 

diharapkan dapat memunculkan gagasan yang bisa menjembatani antara kedua target 

antara tersebut.  

Kerangka kerja proses strategi abduktif deduktif seperti disajikan di bawah ini 

 

Gb. 1 Skema Abduktif-Deduktif 

Yang di bahas dalam buku ini adalah Analisis Real dengan pokok bahasan Sistem 

Bilangan Real, yang terdiri dari Sifat Aljabar Bilangan Real, Sifat Urutan Bilangan Real, 

Harga Mutlak, dan Supremum, Infimum. 

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu 

penyelesaian bahan ajar ini dengan harapan mudah-mudahan bahan ajar ini 

bermanfaat dan memudahkan pembaca dalam memahaminya. 
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SISTEM BILANGAN REAL 

 

2.1 Sifat Aljabar Bilangan Real 

Pada himpunan bilangan real (  didefinisikan dua operasi biner, dinotasikan 

dengan + dan . berturut-turut disebut operasi tambah dan kali, atau 

penjumlahan (Addiction) dan perkalian (Multiplication). Operasi-operasi ini 

memenuhi sifat-sifat berikut: 

(A1) , untuk setiap  (sifat komutatif operasi tambah) 

(A2)  untuk setiap  (sifat asosiatif operasi 

tambah) 

(A3) Terdapat unsur  sehingga  untuk setiap  

(eksistensi unsur 0) 

(A4) Unsur setiap  terdapat  sehingga  

(eksistensi unsur lawan / invers tambah) 

(M1) , untuk setiap  (sifat komutatif operasi kali) 

(M2)  untuk setiap  (sifat asosiatif operasi kali) 

(M3) Terdapat unsur  sehingga  untuk setiap  

(eksistensi unsur satuan) 

(M4) Unsur setiap  terdapat  sehingga  (eksistensi 

unsur lawan / invers kali) 

(D)  dan  untuk setiap 

 (sifat distributif kali terhadap tambah) 

Kesembilan sifat ini merupakan sifat dasar dan dikenal dengan sebutan aksioma 

lapangan (field). 

2.1.1 Teorema (Keunikan unsur 0 dan 1) 

(a) Jika  dan  unsur-unsur di  sehingga  maka  

 Bukti: 

i. “Data” apa saja yang terdapat pada teorema 2.1.1? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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ii.  Apa ”targer akhir” dari teorema di atas? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

iii. Lakukan operasi-operasi aljabar pada “data” atau “target akhir” 

berdasarkan pada sifat-sifat yang dapat digunakan untuk menghasilkan 

“target perantara” dalam mencapai target akhir. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

iv. Susun pembuktian teorema di atas secara terperinci berdasarkan sifat-sifat 

yang dapat digunakan. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

(b) Jika  dan  unsur-unsur di  sehingga  maka  

Bukti: 

i.    “Data” apa saja yang terdapat pada teorema di atas? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

ii.     Apa ”targer akhir” dari teorema di atas? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

iii.     Lakukan operasi-operasi aljabar pada “data” atau “target akhir” 

berdasarkan pada sifat-sifat yang dapat digunakan untuk menghasilkan 

“target perantara” dalam mencapai target akhir. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

iv.     Susun pembuktian teorema di atas secara terperinci berdasarkan sifat-sifat 

yang dapat digunakan. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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2.1.2 Teorema (Keunikan unsur Invers) 

 (a) Jika  sehingga  maka  

 Bukti 

i. “Data” apa saja yang terdapat pada teorema di atas? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

ii. Apa ”targer akhir” dari teorema di atas? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

iii. Lakukan operasi-operasi aljabar pada “data” atau “target akhir” 

berdasarkan pada sifat-sifat yang dapat digunakan untuk menghasilkan 

“target perantara” dalam mencapai target akhir. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

iv. Susun pembuktian teorema di atas secara terperinci berdasarkan sifat-sifat 

yang dapat digunakan. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

(b) Jika  dan  unsur-unsur di  sehingga  maka  

 Bukti 

i. “Data” apa saja yang terdapat pada teorema di atas? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

ii. Apa ”targer akhir” dari teorema di atas? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

iii. Lakukan operasi-operasi aljabar pada “data” atau “target akhir” 

berdasarkan pada sifat-sifat yang dapat digunakan untuk menghasilkan 

“target perantara” dalam mencapai target akhir. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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iv. Susun pembuktian teorema di atas secara terperinci berdasarkan sifat-sifat 

yang dapat digunakan. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Latihan : 

Berdasarkan langkah-langkah yang sama pada pembuktian sebelumnya, buktikan 

teorema-teorema di bawah ini: 

1. Jika , maka  

2. Jika , maka  

3. Jika , maka  

4. Jika , maka  

5. Jika , maka  

6. Jika , maka  

7. Jika , maka  

8. Jika , maka  

9. Jika , maka  jika  

10. Jika , sehingga  maka   dan  

11. Jika , sehingga  dan  maka  

12. Jika , sehingga  maka  atau  

 

2.2 Sifat Urutan Bilangan Real 

Sifat urutan bilangan real R berkaitan dengan istilah kepositifan dan 

ketidaksamaan antara bilangan-bilangan real.  

2.2.1 Sifat urutan (dasar) bilangan real 

Terdapat himpunan bagian tidak kosong P dari R yang disebut bilangan real 

positif, yang memenuhi sifat-sifat berikut: 

(i) Jika a  unsur-unsur di P, maka  juga unsur di P  

(ii) Jika a  unsur-unsur di P, maka  juga unsur di P 

(iii) Jika  maka hanya 1 dari yang berikut terpenuhi: 
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Sifat (i) dan (ii) menyatakan kesesuaian antara urutan dan operasi penjumlahan 

dan perkalian. Sifat (iii) disebut sifat trikhotomi, dapat diartikan bahwa R 

merupakan gabungan dari tiga himpunan yang saling lepas, yaitu 

dan . Himpunan   disebut himpunan 

bilangan real negatif. 

Jika ,  disebut bilangan real positif, dan ditulis  

Jika ,  disebut bilangan real tak negatif dan ditulis  

Jika ,  disebut bilangan real negatif, dan ditulis  

Jika ,  disebut bilangan real tak positif dan ditulis  

2.2.2 Definisi : Misalkan  

(i)  jika dan hanya jika   

(ii)  jika dan hanya jika   

(iii)  jika dan hanya jika   dan  

(iv)  jika dan hanya jika   dan  

Relasi  di baca  “lebih besar daripada”  

Relasi  di baca  “lebih kecil daripada”  

Berdasarkan sifat Trikhotomi, hanya 1 dari yang berikut terpenuhi: 

 atau  

 

2.2.3 Teorema : Misalkan  

(a) Jika  dan , maka  

Bukti:  

i. “Data” apa saja yang terdapat pada teorema di atas? 

___________________________________________________________________

_________________________________ 

ii. Apa “target akhir” teorema di atas? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

iii. Lakukan operasi-operasi aljabar pada “data” berdasarkan pada sifat-sifat 

yang dapat digunakan untuk menghasilkan “target perantara” dalam 

mencapat “target akhir” 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

  

iv. Susun pembuktian teorema di atas secara terperinci berdasarkan sifat-sifat 

yang dapat digunakan. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Latihan: 

Buktikan teorema-teorema di bawah, menggunakan langkah-langkah seperti Teorema 

2.2.3 (a). 

1. Teorema 2.2.3 (b) Jika  dan , maka  

2. Teorema 2.2.4 (a) Jika  dan  maka  

3. Teorema 2.2.4 (b) Jika  

4. Teorema 2.2.4 (c) Jika , maka  

5. Teorema 2.2.5 Jika  maka  

(a) Jika  maka  

(b) Jika  dan  maka  

(c) Jika  dan  maka  

(d) Jika  dan  maka  

(e) Jika  maka  

(f) Jika  maka  

6. Teorema 2.2.6 Jika  sehingga  untuk setiap   maka  

7. Teorema 2.2.7 Jika  sehingga  untuk setiap   maka 

 

8. Teorema 2.2.8 Jika  dan , maka salah satu yang berikut 

terpenuhi: 

(i)  dan , atau 

(ii)  dan  
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2.3 Nilai Mutlak 

Konsep nilai mutlak merupakan konsep yang esensial dalam analisis. 

Konsep ini berkaitan dengan sifat urutan atau ketidaksamaan. Secara geometris 

nilai mutlak suatu bilangan real dapat diinterpretasikan sebagai jarak dari ttik  

ke titik 0. Jika diberikan dua bilangan real  dan , nilai mutlak dari  

dapat diinterpretasikan sebagai jarak dari titik  ke titik  

Konsep nilai mutlak dan ketidaksamaan memotivasi lahirnya suatu konsep 

baru yang banyak digunakan dalam analisa yaitu konsep lingkungan 

(neighborhood) 

2.3.1 Definisi 

Misalkan  Nilai mutlak dari  dinyatakan oleh , didefinisikan sebagai 

berikut: 

 

Dari pendefinian di atas dapat dilihat bahwa  untuk setiap dan 

jika dan hanya jika  Demikian pula  untuk setiap  

2.3.2 Teorema 

(a)  untuk setiap  

Bukti:  

 

i. “Data” apa saja yang terdapat pada teorema di atas? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

ii. Apa “target akhir” teorema di atas? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

iii. Lakukan operasi-operasi aljabar pada “data” berdasarkan pada sifat-sifat 

yang dapat digunakan untuk menghasilkan “target perantara” dalam 

mencapat “target akhir” 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

iv. Susun pembuktian teorema di atas secara terperinci berdasarkan sifat-sifat 

yang dapat digunakan. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Buktikan teorema-teorema di bawah, menggunakan langkah-langkah seperti 

Teorema 2.3.2 (a). 

1. Teorema 2.3.2 (b) , untuk setiap  

2. Teorema 2.3.2 (c) Jika  maka  jika dan hanya jika  

3. Teorema 2.3.2 (d)  untuk setiap  

4. Teorema 2.3.2 (e)  untuk setiap  (Ketidaksamaan 

segitiga) 

5. Teorema 2.3.3 Teorema (akibat), untuk setiap  berlaku: 

a.  

b.  

6. Teorema (akibat)  

Untuk  berlaku  

7. Tentukan himpunan  yang merupakan himpunan penyelesaian dari 

pertidaksamaan  

8. Tentukan himpunan B  yang merupakan himpunan penyelesaian dari 

pertidaksamaan  

9. Misalkan fungsi f didefinisikan oleh  untuk 

. Tentukan suatu bilangan M sehingga  untuk setiap  

yang memenuhi  

 

2.4 Supremum, Infimum 

2.4.1 Definisi 

Misalkan H adalah himpunan bilangan Real 

a. Himpunan real a disebut batas atas dari H jika  untuk setiap  

b. Himpunan real b disebut batas bawah dari H jika  untuk setiap  
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c. Himpunan H dikatakan terbatas ke atas atau mempunyai batas atas jika ada 

bilangan real c sedemikian sehingga  untuk setiap  

d. Himpunan H dikatakan terbatas ke bawah atau mempunyai batas bawah 

jika ada bilangan real d sedemikian sehingga  untuk setiap  

e. Himpunan H dikatakan terbatas jika H terbatas ke atas dan terbatas ke 

bawah 

f. Himpunan H dikatakan tidak terbatas jika H tidak terbatas ke atas atau 

tidak terbatas ke bawah 

Latihan: 

Untuk setiap himpunan berikut, selidikah dan jelaskan apakah terbatas ke atas, 

terbatas ke bawah, terbatas, atau tidak terbatas. Sebutkan batas atas atau batas 

bawahnya jika ada. 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.   

 

2.4.2 Definisi 

a. Misalkan   dan H terbatas ke atas. Bilangan real a disebut supremum 

dari H, atau batas atas terkecil dari H, apabila a merupakan batas atas dari 

H dan lebih kecil dari atau sama dengan setiap batas atas dari H. 

b. Misalkan   dan H terbatas ke atas. Bilangan real b disebut infimum 

dari H, atau batas bawah terbesar dari H, apabila b merupakan batas 

bawah dari H dan lebih besar dari atau sama dengan setiap batas bawah 

dari H 

Supremum dari H dinyatakan dengan lambang sup H/ sup(H)/ bak H/ bak(H) 

Infimum dari H dinyatakan dengan lambing inf H/ inf(H)/ bab H/ bab(H) 

 

2.4.3 Lemma 

 

Suatu bilangan real u adalah supremum dari himpunan tak kosong S dari R jika 

dan hanya jika u memenuhi dua kondisi 

(1)   untuk setiap  

(2)  Jika  maka terdapat  sedemikian sehingga  

 

2.4.4 Lemma  

Suatu batas atas u dari himpunan tak kosong S dari R adalah supremum dari S 

jika dan hanya jika untuk setiap  terdapat  sehingga  
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Latihan:  

Untuk setiap himpunan berikut, tentukan supremum dan infimumnya. Apakah 

supremum dan infimumnya merupakan anggota himpunan H? 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

2.4.5 Sifat supremum untuk R 

Setiap himpunan bilangan real yang tak kosong dan terbatas di atas, memiliki 

supremum di R 

2,4,6 Sifat infimum untuk R 

Setiap himpunan bilangan real yang tak kosong dan terbatas di bawah, memiliki 

infimum di R 

2.4.7 Definisi interval 

S disebut interval atau selang, jika S adalah himpunan kosong atau himpunan 

tidak kosong yang merupakan himpunan bilangan real dan bersifat bahwa: 

apabila a dan b adalah anggota S dengan  dan t adalah bilangan real yang 

bersifat  maka t juga merupakan anggota dari S. 

Ada beberapa macam interval. Untuk menyatakan interval, kita gunakan notasi-

notasi sebagai berikut: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10. = R 
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Lampiran 1.3 Kisi-kisi soal tes AMT 

No Uraian Soal  
Kategori/ 

Tingkat 
Kesukaran 

Aspek AMT Indikator 

1 

Jika  sehingga  

maka  

a. Tuliskan pernyataan yang 

merupakan invers, konvers, dan 

kontrapositif dari teorema di atas. 

b. Apakah pernyataan invers dan 

konvers dari soal  merupakan 

pernyataan yang benar? 

c. Susunlah pembuktian dari teorema 

di atas. 

Mudah 

a.  Representasi 

b.  Abstraksi 

c.  Pembuktian 

a. Merepresentasikan  

pernyataan ke dalam 

pernyataan invers, 

konvers, dan 

kontrapositif 

b. Merepresentasikan 

gagasan matematika 

dalam simbol-simbol 

matematika 

c. Membuktikan sebuah 

pernyataan dengan 

menggunakan premis 

yang ada 

2 

Jika , , maka 

. 

a. Informasi apa saja yang diberikan 

pada pernyataan di atas? 

b. Sudah cukupkah informasi yang 

diberikan untuk membuktikan 

pernyataan tersebut?  

c. Teorema apakah yang dapat 

digunakan untuk membuktikannya? 

d. Berdasarkan jawaban (a) , (b), dan 

(c), buktikanlah pertanyaan tersebut. 

Sedang 

a. Representasi 

b. Abstraksi 

c. Kreativitas 

d. Pembuktian 

 

a. Menuliskan 

interpretasi dari suatu 

representasi 

b. Mengidentifikasi 

karakteristik objek  

c. Mengidentifikasi data 

yang relevan dan 

tidak relevan 

d. Mengidentifikasi 

premis beserta 

implikasinya 

e. membuktikan sebuah 

pernyataan dengan 

menggunakan premis 

yang ada 

3 

Jika  dan  

tunjukkan bahwa  

kemudian interpretasikan situasi di atas 

secara geometris. 

Sulit 

Abstraksi, 

Pembuktian, 

dan 

Representasi  

a. Membuat gambar 

pola-pola geometri 

b. Merepresentasikan 

gagasan matematika 

dalam simbol-simbol 

matematika 

4 

Himpunan  

mempunyai 1 sebagai batas atas. 

Apakah 1 merupakan supremum dari 

? Jelaskan. 

Sedang 
Abstraksi dan 

pembuktian 

a. Menuliskan langkah-

langkah penyesuaian 

masalah matematika 

b. Mengorganisasikan 

fakta untuk 

menunjukkan suatu 

kebenaran 
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Lampiran 1.4 Soal tes AMT 

Soal Tes Kemampuan Advanced Mathematical Thinking 

Perguruan Tinggi/Fak  : Universitas Pasundan/ FKIP 

Program Studi/Sem  : Pendidikan Matematika/ VI 

Mata Kuliah   : Analisis Real 

Materi Pokok   : Sistem Bilangan Real 

 

Jawablah pertanyaan di bawah ini,  

 

1. Jika  sehingga  maka  

d. Tuliskan pernyataan yang merupakan invers, konvers, dan kontrapositip 

dari teorema di atas. 

e. Apakah pernyataan invers dan konvers dari soal  merupakan 

pernyataan yang benar? 

f. Susunlah pembuktian dari teorema di atas. 

 

2. Jika , , maka . 

e. Informasi apa saja yang diberikan pada pernyataan di atas? 

f. Sudah cukupkah informasi yang diberikan untuk membuktikan pernyataan 

tersebut?  

g. Teorema apakah yang dapat digunakan untuk membuktikannya? 

h. Berdasarkan jawaban (a) , (b), dan (c), buktikanlah pertanyaan tersebut. 

 

3. Jika  dan  tunjukkan bahwa  kemudian 

interpretasikan situasi di atas secara geometris. 

 

4. Himpunan  mempunyai 1 sebagai batas atas. Apakah 1 

merupakan supremum dari ? Jelaskan. 
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Lampiran 1.5 Kisi-kisi skala sikap 

Kisi-Kisi Angket Skala Sikap 

No. Aspek Indikator 

Nomor 

Pernyataan 

Positif Negatif 

1 Sikap siswa 

terhadap pelajaran 

matematika 

 

 Menunjukkan kesukaan 

terhadap matematika 

 

 Menunjukkan 

kesungguhan mengikuti 

proses pembelajaran 

5 

 

 

1, 16 

8,19 

 

 

2 

2 Sikap siswa 

terhadap 

pembelajaran 

matematika 

menggunakan 

strategi abduktif-

deduktif 

 

 Menunjukkan kesukaan 

terhadap pembelajaran 

matematika menggunakan 

strategi abduktif-deduktif 

 

 Manfaat mengikuti 

pembelajaran matematika 

menggunakan strategi 

abduktif-deduktif 

 

 Menunjukkan kesukaan 

terhadap bahan ajar yang 

digunakan dalam 

pembelajaran dengan 

menggunakan strategi 

abduktif-deduktif 

12, 3 

 

 

 

 

7, 9 

 

 

 

 

18 

 4 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

15 

3 Sikap siswa 

terhadap soal-soal  

advanced 

mathematical 

thinking   

 Menunjukkan kesukaan 

terhadap soal-soal 

advanced mathematical 

thinking  yang diberikan 

 

 Manfaat soal-soal 

advanced mathematical 

thinking  yang diberikan 

dalam kehidupan sehari-

hari 

 11 

 

 

 

 

17, 14 

10, 6 

 

 

 

 

13 

Jumlah 11 9 
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Lampiran 1.6 Skala sikap 

Angket Tanggapan Siswa tentang Kegiatan Pembelajaran Matematika 

dengan Strategi Abduktif-Deduktif 

 

Petunjuk: 

1. Anda diminta untuk memberikan pendapat tentang kegiatan pembelajaran 

matematika dengan strategi abduktif-deduktif 

2. Dimohon pertanyaan dijawab dengan jujur sesuai dengan pengalaman Anda 

sendiri 

3. Ini bukan tes sehingga jawaban Anda tidak mempengaruhi nilai pelajaran Anda 

4. Anda tidak perlu mencantumkan identitas diri 

5. Bacalah setiap pernyataan dengan cermat, kemudian nyatakanlah bagaimana 

pendapat Anda tentang pernyataan itu dengan cara memberikan tanda cek () pada 

kolom disamping pernyataan tersebut yaitu: pada kolom SS bila sangat setuju, 

kolom S bila setuju, kolom N bila netral, kolom TS bila tidak setuju, dan kolom 

STS bila sangat tidak setuju. 

 

No. Pernyataan 
Jawaban 

SS S N TS STS 

1 
Saya bersungguh-sungguh mengikuti pelajaran 

matematika 

     

2 
Saya sangat malas dalam mengajukan 

pertanyaan selama pembelajaran berlangsung 

     

3 

Pembelajaran matematika dengan strategi 

abduktif-deduktif memudahkan  saya 

memahami materi 

     

4 

Pembelajaran matematika dengan strategi 

abduktif-deduktif menyebabkan saya tegang 

dan tidak nyaman dalam belajar 

     

5 Saya senang belajar matematika      

6 
Soal-soal advanced mathematical thinking  

yang diberikan sangat sulit 

     

7 

Pembelajaran matematika dengan strategi 

abduktif-deduktif membuat saya lebih rajin 

dalam mencari informasi dari berbagai sumber 

     

8 Menurut saya pelajaran matematika itu sulit       

9 

Pembelajaran matematika dengan strategi 

abduktif-deduktif membuat komunikasi 

matematis saya lebih baik 

     

10 
Saya merasa cepat putus asa apabila 

mengerjakan soal matematika 

     

11 
Saya merasa senang apabila bisa mengerjakan 

soal-soal matematika 
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12 

Pembelajaran matematika dengan strategi 

abduktif-deduktif lebih menyenangkan 

daripada cara yang biasa  

     

13 
Soal-soal advanced mathematical thinking  

yang diberikan menghambat kreativitas saya 

     

14 

Soal-soal advanced mathematical thinking  

yang diberikan membuat saya bebas 

mengemukakan pendapat dalam 

menyelesaikan soal 

     

15 Bahan ajar yang diberikan tidak menarik      

16 
Saya aktif mengajukan pertanyaan selama 

pembelajaran berlangsung 

     

17 
Soal-soal yang diberikan menuntut saya 

berpikir keras, teliti, dan lebih mendalam 

     

18 
Bahan ajar yang diberikan membantu saya 

dalam mempermudah memahami materi   

     

19 
Saya selalu ingin menghindar dari pelajaran 

matematika 

     

20 

Pelajaran matematika semakin terasa sulit 

setelah pembelajarannya menggunakan strategi 

abduktif-deduktif 
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Lampiran 1.7 Pedoman wawancara 

Pertanyaan mengenai pembelajaran dengan strategi Abduktif-Deduktif 

1. Apa yang Anda ketahui mengenai pembelajaran dengan strategi abduktif-deduktif? 

2. Bagaimana pandangan Anda tentang pembelajaran menggunakan strategi abduktif-

deduktif dalam matematika? 

3. Apakah Anda kesulitan memahami materi menggunakan strategi abduktif-deduktif? 

4. Apakah pembelajaran dengan strategi abduktif-deduktif dapat mengakomodir 

kemampuan berpikir Anda dan memberikan keleluasaan kepada Anda untuk 

meningkatkan kemampuan kognitif maupun afektif Anda? 

5. Apakah pembelajaran dengan strategi abduktif-deduktif dapat memperluas 

wawasan Anda? 

6. Apa kelebihan dan kekurangan yang Anda rasakan dalam menggunakan 

pembelajaran dengan strategi abduktif-deduktif? 

7. Bagaimana saran Anda terhadap pelaksanaan pembelajaran dengan strategi 

abduktif-deduktif ini? 
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Lampiran 1.8 Lembar observasi 

Keterangan: Skor SB = 5; B = 4; C = 3; K = 2; dan SK = 1 

No Kegiatan Pembelajaran 
Kategori 

SB B C K SK 

1 Dosen menjelaskan kegiatan pembelajaran yang akan 
dilakukan dengan strategi abduktif-deduktif  

     

2 Mahasiswa antusias dalam melakukan pembelajaran 
dengan strategi abduktif-deduktif 

     

3 Mahasiswa memperhatikan bahan ajar yang digunakan 
dengan seksama 

     

4 Mahasiswa mempelajari bahan ajar yang diberikan dan 
mengikuti petunjuk yang ada pada bahan ajar 

     

5 Dosen memperhatikan dan membantu mahasiswa yang 
mengalami kesulitan  

     

6 Mahasiswa mengerjakan latihan-latihan soal yang ada 
pada bahan ajar 

     

7 Mahasiswa tidak melakukan kegiatan-kegiatan di luar 
kegiatan belajar, misalnya mengobrol atau membuka 
buku pelajaran lain 

     

8 Mahasiswa tidak banyak bertanya tentang cara 
menggunakan bahan ajar 

     

9 Mahasiswa dapat menentukan materi yang sesuai 
dengan urutan materinya 

     

10 Mahasiswa dapat menjawab latihan soal yang diberikan      

11 Mahasiswa dapat membuat kesimpulan dari materi pada 
bahan ajar 

     

12 Dosen membahas latihan soal yang diberikan      
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Lampiran 2 Personalia tenaga pelaksana beserta kualifikasinya 

No Nama/NIDN 
Instansi 

Asal 

Bidang 

Ilmu 

Alokasi 

Waktu 
Uraian Tugas 

1 In In Supianti/ 

0415058801 

Universitas 

Pasundan 

Pendidikan 

Matematika 

8 jam/ 

minggu 
 Penanggung jawab kegiatan 

 Mengkoordinasikan seluruh 

kegiatan penelitian. 

 Menyusun rencana kerja setiap 

kegiatan. 

 Membuat instrumen penelitian 

 Melakukan uji coba instrumen 

penelitian 

 Melakukan pretes, pembelajaran 

dengan strategi deduktif-abduktif, 

dan postes (melakukan penelitian 

dan pengumpulan data) 

 Melakukan Evaluasi dan refleksi 

 Menyusun laporan 

2 Nenden 

Mutiara Sari/ 

0418078801 

Universitas 

Pasundan 

Pendidikan 

Matematika 

6 jam/ 

minggu 
 Menyusun rencana kerja setiap 

kegiatan 

 Membuat instrumen penelitian 

 Melakukan uji coba instrumen 

penelitian 

 Melakukan pretes, pembelajaran 

dengan strategi deduktif-abduktif, 

dan postes (melakukan penelitian 

dan pengumpulan data) 

 Melakukan Evaluasi dan refleksi 

 Menyusun laporan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

 

Lampiran 3 Artikel ilmiah (submission) 

 

 

PEMBELAJARAN MATEMATIKA DENGAN STRATEGI ABDUKTIF-

DEDUKTIF UNTUK MENINGKATKAN ADVANCED MATHEMATICAL 

THINKING MAHASISWA 

  

In-In Supianti
1)

, Nenden Mutiara Sari
2)

 
1
 Pascasarjana, Universitas Pasundan, supianti@unpas.ac.id  

2
 Pascasarjana, Universitas Pasundan, nenden.mutiara@unpas.ac.id  

 

Abstract  

The purpose of this research is to improve the ability to think advanced students who 

have an impact on its success in taking the course - advanced course through 

abductive-deductive learning strategies, as well as to produce teaching materials for 

students. The research method is a method mix between quantitative and qualitative. 

Stages of quantitative research will examine further increase thinking skills students 

use learning strategies abductive-deductive. The instrument used is a matter of test 

instruments in the form of advanced thinking skills. While the stages of qualitative 

research will examine the perception of students and faculty to use deductive strategy 

abductive learning, instrument used questionnaire attitude scale, observation sheets, 

and interviews. Results of this study was the increase in advanced mathematical 

thinking that students use learning with abductive-deductive strategy better than 

students who use conventional learning. Students have a positive attitude towards 

learning with abductive-deductive strategy. 

 

Keywords:  Advanced Mathematical Thinking, Pembelajaran Matematika, Strategi 

Abduktif-Deduktif. 

mailto:supianti@unpas.ac.id
mailto:nenden.mutiara@unpas.ac.id
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1. PENDAHULUAN  

Advanced Mathematical Thinking 

atau kemampuan berpikir matematik tingkat 

lanjut adalah kemampuan yang perlu 

dimiliki oleh peserta didik khususnya 

mahasiswa yang belajar matematika 

(Sumarmo, 2014b). Seorang mahasiswa 

yang kemampuan berpikir matematika 

tingkat lanjutnya memadai, tidak akan 

kesulitan dalam menyelesaikan 

pendidikannya di Perguruan Tinggi yang 

dalam pelaksanaannya memuat mata kuliah 

matematika lanjut dan kemampuan berpikir 

matematika tingkat lanjut tersebut akan 

mendukung pembentukan pribadinya yang 

cerdas, kritis, kreatif, berempati kepada 

orang lain, mampu bekerja sama, percaya 

diri, tangguh dan tanggap akan perubahan. 

Hal tersebut menyiratkan bahwa seseorang 

dengan penguasaan matematika yang baik 

akan berkontribusi pada keberhasilan dalam 

pendidikannya dan dalam kehidupannya.   

Pada tingkat perguruan tinggi, 

materi matematika semakin sulit untuk 

dipelajari, Suryana (2012) mengemukakan 

bahwa pembelajaran matematika sering 

dinilai negatif oleh mahasiswa dan mereka 

memiliki kesulitan yang cukup besar 

terhadap beberapa proses matematika seperti 

penalaran, pemecahan masalah yang tidak 

rutin dan membuktikan. Menurut  Tall 

(1991), perubahan dari berpikir elementer ke 

berpikir tingkat lanjut melibatkan suatu 

transisi yang signifikan, yaitu dari 

mendeskripsikan ke mendefinisikan, dari 

meyakinkan ke membuktikan secara logika 

berdasarkan suatu definisi. Proses peralihan 

tersebut merupakan suatu masalah bagi 

mahasiswa. Matematika di sekolah dapat 

dipandang sebagai kombinasi dari 

representasi visual, termasuk geometri dan 

grafik, bersama-sama dengan perhitungan 

dan manipulasi simbolis, sedangkan 

matematika di perguruan tinggi bergeser 

menuju kerangka formal, sistem aksiomatik 

dan bukti matematika. Oleh karena itu, 

mahasiswa membutuhkan pemikiran 

matematika tingkat lanjut (Advanced 

Mathematical Thinking).  

Berdasarkan hasil analisis dokumen 

penilaian di salah satu Program Studi 

Pendidikan Matematika di suatu Univeritas 

di kota Bandung menunjukkan nilai akhir 

matakuliah yang memerlukan AMT seperti 

mata kuliah Geometri Analitik, Teori 

Bilangan, Aljabar Abstrak, Analisis Real, 

Matematika Diskrit dan mata kuliah tingkat 

lanjut lainnya cenderung lebih kecil 

dibandingkan mata kuliah yang 

membutuhkan pemahaman konsep semata. 

Bahkan nilai geometri analitik dari 56 

mahasiswa, tidak ada satu orangpun yang 

bernilai A (≥3.50), nilai yang paling tinggi B 

(≥2.75) berjumlah 7 orang, bernilai C 

(≥2.00) sebanyak 22 orang, bernilai D 

(≥1.00) sebanyak 22 orang, bernilai E 

(≥0.00) sebanyak 3 orang, dan 2 orang yang 

nilainya tidak lengkap (T). Hasil analisis 

dokumen tersebut menyiratkan bahwa AMT 

mahasiswa masih rendah.  

Agar mahasiswa memiliki Advanced 

Mathematical Thinking yang memadai, 

dibutuhkan suatu strategi pembelajaran 

matematika yang efektif yang dapat 

mengeksplorasi kemampuan berpikir 

mahasiswa. Pembelajaran matematika 

dengan strategi abduktif-deduktif 

memungkinkan Advanced Mathematical 

Thinking mahasiswa meningkat. 

Pembelajaran matematika dengan strategi 

abduktif-deduktif merupakan suatu 

pendekatan pembelajaran yang dimulai 

dengan menyajikan masalah kepada 

mahasiswa, kemudian mereka dituntut untuk 

dapat mengelaborasi setiap informasi atau 

fakta yang diberikan. Melalui pendekatan 

ini, masalah yang diberikan harus dapat 

mengantarkan mahasiswa untuk dapat 

memahami objek-objek matematika dan 

kaitan antara objek matematika yang satu 

dengan objek yang lainnya.  

Dalam pelaksanaannya, dosen harus 

mendorong  mahasiswa untuk melakukan 

transactive reasoning seperti mengkritik, 

menjelaskan, mengklarifikasi, 

menjastifikasi, dan mengelaborasi suatu 

gagasan yang diajukan, baik yang diinisiasi 

oleh mahasiswa maupun dosen. untuk dapat 

terlibat di dalam diskusi transaktif, 
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kemampuan awal matematika mahasiswa 

memegang peranan yang sangat penting, 

sehingga suatu gagasan yang muncul dapat 

berkembang secara bertahap sehingga 

membangun suatu konsep matematika yang 

komprehensif. 

Berdasarkan latar belakang masalah di 

atas peneliti tertarik untuk meneliti efektivitas 

pendekatan pembelajaran abduktif-deduktif 

yang diusulkan itu di dalam meningkatkan 

Advanced Mathematical Thinking 

(kemampuan representasi, kemampuan 

abstraksi, kemampuan berpikir kreatif 

matematis, dan kemampuan membuktikan 

matematis).  

 

2. KAJIAN LITERATUR 

2.1    Advanced Mathematical Thinking 

Menurut Sumarmo (2011), berpikir 

Matematika Tingkat Lanjut (Advance 

Mathematical Thinking) adalah kemampuan 

yang meliputi representasi, abstraksi, 

menghubungkan representasi dan abstraksi, 

berpikir kreatif matematis, dan 

membuktikan matematis. Pembelajaran 

matematika pada tingkat dasar saat ini sudah 

mulai disajikan dengan bentuk permasalahan 

terbuka, sehingga proses berfikir lanjutan 

tidak hanya ditemukan pada tingkat 

universitas. Namun, Mason et al (1982) 

menggambarkan proses verifikasi di berpikir 

matematis pada tiga tingkatan: (1) 

meyakinkan diri sendiri, (2) meyakinkan 

teman, (3) meyakinkan musuh. Meyakinkan 

diri sendiri melibatkan memiliki gagasan 

tentang mengapa beberapa pernyataan yang 

mungkin benar, tetapi meyakinkan teman 

mensyaratkan bahwa argumen diatur dalam 

cara yang lebih koheren. Meyakinkan musuh 

berarti bahwa argumen kini harus dianalisis 

dan disempurnakan sehingga itu akan 

bertahan jika diuji. Ini adalah yang paling 

dekat dengan berpikir matematis sampai ke 

gagasan bukti.  Menurut Tall (1991), 

perubahan dari berpikir elementer ke 

berpikir matematis tingkat lanjut melibatkan 

suatu transisi yang signifikan, yaitu dari 

mendeskripsikan ke mendefinisikan, dari 

meyakinkan ke membuktikan secara logika 

berdasarkan pada suatu definisi. 

Pada tingkat Universitas pengajaran 

selalu dimulai dengan pembuktian. 

Pembuktian dipandang sebagai bagian dari 

proses pemecahan masalah yang merupakan 

tahap akhir dari kegiatan matematika di 

mana ide-ide dibuat secara tepat. Sebagian 

besar mahasiswa pada tingkat advance 

mengalami kesulitan dalam membuktikan. 

Leron (1983ab), berpendapat bahwa proses 

membuktikan merupakan kegiatan yang 

bermakna bagi para siswa. Bukti adalah 

argumen yang diperlukan untuk 

memvalidasi pernyataan, sebuah argumen 

yang mungkin menganggap beberapa bentuk 

yang berbeda selama itu adalah meyakinkan. 

(Hanna, 1983). Davis (1986) menyatakan 

bahwa bukti dapat memainkan beberapa 

peran yang berbeda. Hal ini dapat berfungsi 

sebagai validasi, dapat menyebabkan 

penemuan-penemuan baru, dapat menjadi 

fokus perdebatan, dan dapat membantu 

menghilangkan kesalahan. 

Kemampuan matematika tingkat 

lanjut juga meliputi kemampuan 

representasi. Representasi memiliki fungsi 

yang sangat penting dalam matematika. 

Ketika kita membayangkan integral, fungsi, 

limit maka beberapa simbol akan muncul 

dalam benak kita. Simbol merupakan suatu 

bentuk representasi dari ide matematika 

yang mempermudah para matematikawan 

dalam penulisannya. Repreentasi terbagi 

menjadi dua yaitu representasi mental dan 

simbolik. Setiap objek maupun proses 

matematis yang terjadi dalam pikiran 

manusia dinamakan representasi dari objek 

atau proses yang dikerjakan. Sebuah 

representasi simbolis tertulis atau lisan, 

biasanya dengan tujuan membuat 

komunikasi tentang konsep menjadi lebih 

mudah. Representasi adalah alat yang 

berguna yang mendukung penalaran 

matematika, memungkinkan komunikasi 

matematika, dan menyampaikan pemikiran 

matematika (Kilpatrick, Swafford, & 

Findell, 2001). Siswa menggunakan 

representasi untuk mendukung pemahaman 

ketika mereka memecahkan masalah 

matematika atau belajar konsep-konsep 

matematika yang baru.  

"Sebuah representasi adalah 

konfigurasi yang dapat mewakili sesuatu 

dalam beberapa cara" (Goldin, 2002). Orang 

mengembangkan representasi untuk 
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menafsirkan dan mengingat pengalaman 

mereka dalam upaya untuk memahami 

dunia. Bruner (1966) menemukan tiga cara 

yang berbeda dari orang-orang dalam 

memahami dunia, diantaranya: (a) melalui 

tindakan, (b) melalui gambar visual, dan (c) 

melalui kata-kata dan bahasa. Hal tersebut 

dinamakan jenis-jenis representasi enaktif, 

ikonik, dan simbolik. Kebanyakan peneliti 

setuju bahwa ketiga jenis representasi 

penting dalam pemahaman manusia. Peneliti 

lain telah mengurangi tiga jenis representasi 

menjadi dua kategori. Teori pengkodean 

ganda menyatakan bahwa ada dua sistem 

representasi  (verbal dan visual) yang 

memungkinkan otak untuk memproses dan 

menyimpan informasi dalam memori (Clark 

& Paivio, 1991). Kesalingterkaitan dari 

verbal dan visual yang menyebabkan sistem 

pengkodean memungkinkan pencarian 

informasi terjadi dengan mudah. Kedua 

sistem juga telah 

disebut linguistik dan nonlinguistik (Marzan

o, 2004).  

Beberapa peneliti berpendapat 

bahwa representasi digunakan untuk 

memahami matematika (Abrahamson, 2006; 

Goldin, 2003; Kilpatrick, Swafford, & 

Findell, 2001). "Matematika membutuhkan 

representasi, karena sifat abstrak 

matematika, orang mengungkapkan ide-ide 

matematika hanya melalui representasi dari 

ide-ide "(Kilpatrick, Swafford, & Findell, 

2001, hal. 94). Lesh, Landau, dan Hamilton 

(1983) menemukan lima jenis representasi 

yang berguna untuk pemahaman 

matematika: (a) pengalaman kehidupan 

nyata, (b) model manipulatif, (c) gambar 

atau diagram, (d) kata-kata yang diucapkan, 

dan (e) simbol tertulis. Kategori ini bisa 

dianggap perluasan Bruner tiga 

kategori. Pengalaman kehidupan nyata dan 

model manipulatif yang representasi enaktif, 

gambar dan diagram adalah representasi 

ikonik, dan kata yang diucapkan dan simbol 

yang ditulis adalah representasi simbolis. 

Representasi dan abstraksi memiliki 

saling keterkaitan satu sama lain. Keduanya 

saling melengkapi proses 

pembelajaran. Proses pembelajaran 

kemudian dapat dilihat  terdiri dari empat 

tahap: (1) Menggunakan representasi 

tunggal, (2) Menggunakan lebih dari satu 

representasi secara paralel, (3) Membuat 

hubungan antara representasi paralel, (4) 

Mengintegrasikan representasi. Dreyfuss 

(Tall, 1991) 

 Dreyfus (1991) berpendapat tidak 

ada perbedaan yang tajam antara banyak 

proses dasar dan proses berpikir matematika 

lanjutan, meskipun matematika lanjut lebih 

difokuskan pada abstraksi dari definisi dan 

deduksi. Abstraksi disorot oleh Dreyfus 

sebagai dasar untuk pengembangan konsep-

konsep matematika tingkat lanjut. Abstraksi 

menggambarkan sifat pemikiran matematika 

dan bagian teori kognitif. Reflektif sebagai 

lawan empiris. Abstraksi reflektif adalah 

konsep yang diperkenalkan oleh Piaget 

untuk menggambarkan pembangunan 

struktur matematika logis oleh seorang 

individu selama perkembangan kognitif. 

Piaget membedakan tiga jenis 

abstraksi. Abstraksi empiris berasal 

pengetahuan dari sifat-sifat benda (Beth & 

Piaget, 1966). Pseudo-empiris abstraksi 

adalah penengah antara abstraksi empiris 

dan reflektif. Ketiga, abstraksi reflektif 

diambil dari apa yang Piaget (1980) sebut 

sebagai koordinasikan tindakan umum dan, 

dengan demikian, sumbernya adalah subjek 

dan itu benar-benar internal. Dalam 

abstraksi empiris subjek mengamati 

sejumlah benda dan abstrak sebuah sifat 

umum. Pseudo-empiris hasil abstraksi 

dengan cara yang sama, setelah tindakan 

dilakukan pada objek. Abstraksi reflektif, 

bagaimanapun, adalah jauh lebih rumit. Hal 

ini tidak mengherankan karena, menurut 

Piaget, "Perkembangan struktur kognitif 

adalah karena abstraksi reflektif ..." (Piaget, 

1985).  

Apabila seorang siswa 

mengembangkan kemampuan untuk secara 

sadar membuat abstraksi dari situasi 

matematika, ia telah mencapai tingkat 

lanjutan dari pemikiran matematis. 

Pencapaian kemampuan abstraksi mungkin 

menjadi tujuan yang paling penting dari 

pendidikan matematika lanjut. Dua proses, 

selain mewakili, membentuk dasar prasyarat 

untuk abstrak: 

generalisasi dan sintesis; Menurut (Tall, 

2002) menggeneralisasi berarti 
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memunculkan atau menginduksi dari yang 

khusus untuk mengidentifikasi kesamaan-

kesamaan. Mensintesa berarti 

menggabungkan atau menyusun bagian-

bagian dalam cara dimana bagian-bagian 

tersebut membentuk suatu keutuhan, yaitu 

keseluruhan (Tall, 2002). Seseorang siswa 

dikatakan telah memahami suatu konsep 

apabila ia telah mampu mengenali dan 

mengabstraksi sifat yang sama pada konsep 

tersebut, yang merupakan ciri khas dari 

konsep yang dipelajari, dan telah mampu 

membuat generalisasi terhadap konsep itu. 

Artinya, siswa telah memahami bahwa 

keberadaan konsep itu tidak lagi terkait 

dengan suatu benda konkret tertentu atau 

peristiwa tertentu, tetapi bersifat umum 

(general). 

 Proses kognitif  lain dalam 

matematika lanjut adalah kreativitas dalam 

menghasilkan ide-ide baru dan gagasan 

dari bukti yang meyakinkan teman-

temannya tentang kebenaran pernyataan itu. 

Ervynck (Tall, 1991) berpendapat kreativitas 

matematika bekerja dan beroperasi 

umumnya dalam urutan sebagai berikut: (1) 

studi, menghasilkan keakraban dengan 

subjek, (2) intuisi dari struktur dalam subjek, 

(3) imajinasi dan inspirasi, (4) hasil, 

dibingkai dalam struktur deduktif 

2.3 Pembelajaran Matematika dengan 

Strategi Abduktif-Deduktif 

 Pembelajaran matematika dengan 

strategi abduktif-deduktif merupakan suatu 

pembelajaran yang melibatkan dua proses 

berpikir yaitu proses abduktif dan deduktif.  

Pengajaran dan pembelajaran abduktif 

menyiratkan berpikir divergen, yang berarti 

bahwa aktivitas mental diarahkan pada 

alternatif yang berbeda dan ide-ide baru. 

Tapi itu tidak berarti bahwa berpikir 

konvergen tidak memiliki fungsi dalam 

proses pembelajaran (Konvergen berarti 

bahwa hanya ada satu solusi untuk 

masalah)? Sebelum Proses berpikir divergen 

mungkin diajarkan terlebih dahulu proses 

berpikir konvergen. strategi abduktif-

deduktif adalah sebuah pendekatan 

pembelajaran dari proses berpikir 

matematika. 

Peirce (Laursen, 2010) berpendapat  

bahwa sebuah metode deduktif adalah 

pendekatan di mana kesimpulan yang 

diambil dari hukum umum, teori atau 

hipotesis. Misalkan jika kita mengatakan 

bahwa semua masakan padang rasanya 

pedas, maka ketika kita menemukan 

masakan padang rasanya haruslah pedas. 

Sementara menurut Peirce abduktif 

merupakan langkah ketiga dalam pemikiran 

ilmiah. Ini adalah langkah di mana hipotesis 

yang dibuat mungkin bisa berkontribusi 

pada pemahaman baru. 

Peirce (Yu, DiGangi, & Jannasch-

Pennell, 2008). Abduksi adalah penalaran 

yang bertujuan untuk mencari pola dalam 

fenomena dan menyarankan hipotesis 

Penalaran logis dibagi menjadi jenis formal 

(logika simbolik) dan jenis informal yang 

(Berpikir kritis dan penalaran yang masuk 

akal). Tidak seperti deduksi dan induksi, 

Abduksi adalah jenis berpikir kritis daripada 

logika simbolik. Proses ini merupakan 

penyelidikan yang dapat dianalogikan 

dengan analisis data eksplorasi. Singkatnya, 

abduksi dapat dibagi ke dalam dua ide 

utama, yaitu, pengenalan pola dan penalaran 

yang masuk akal. 

Pembelajaran dengan strategi 

abduktif-deduktif dimulai dengan 

menyajikan masalah kepada mahasiswa, 

kemudian mereka dituntut untuk dapat 

mengelaborasi setiap informasi atau fakta 

yang diberikan.Melalui pendekatan ini, 

masalah yang diberikan harus dapat 

mengantarkan mahasiswa untuk dapat 

memahami objek-objek matematika dan 

kaitan antara objek matematika yang satu 

dengan objek yang lainnya. 

Dalam pelaksanaannya, dosen harus 

mendorong  mahasiswa untuk melakukan 

transactive reasoning seperti mengkritik, 

menjelaskan, mengklarifikasi, 

menjastifikasi, dan mengelaborasi suatu 

gagasan yang diajukan, baik yang diinisiasi 

oleh mahasiswa maupun dosen. untuk dapat 

terlibat di dalam diskusi transaktif, 

kemampuan awal matematika mahasiswa 

memegang peranan yang sangat penting, 

sehingga suatu gagasan yang muncul dapat 

berkembang secara bertahap sehingga 

membangun suatu konsep matematika yang 

komprehensif. 
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3. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini adalah penelitian 

campuran kuantitatif dan kualitatif yaitu 

eksplanasi sekuensial. Penelitian kuantitatif 

menguji peningkatan advanced 

mathematical thinking mahasiswa 

menggunakan pembelajaran dengan strategi 

deduktif-abduktif. Penelitian kualitatif 

menelaah sikap mahasiswa terhadap 

penggunaan strategi deduktif abduktif dalam 

pembelajaran. Selain itu, penelitian ini juga 

bertujuan untuk menghasilkan bahan ajar 

bagi mahasiswa. Desain penelitian 

eksplanasi sekuensial menurut Indrawan dan 

Yaniawati (2014) adalah dengan 

mengumpulkan data kuantitatif, analisis data 

kuantitatif diikuti dengan mengumpulkan 

data kualitatif kemudian membuat 

interpretasi dari kedua data tersebut. 

Penelitian ini dilakukan pada Maret  

s.d April 2016 di Program Studi Pendidikan 

Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan (FKIP), Universitas Pasundan 

yang beralamat di Jl. Tamansari No. 6-9 

Bandung. Subjek penelitian ini adalah 74 

orang mahasiswa yang diambil berdasarkan 

acak kelas yang terdiri dari 37 orang kelas 

eksperimen dan 37 orang kelas kontrol.  

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil data gain ternormalisasi 

dianalisis untuk mengetahui mutu 

peningkatan kemampuan komunikasi 

matematis mahasiswa yang menggunakan e-

learning dan konvensional. Tahap awal yang 

dilakukan adalah analisis deskriptif data 

menggunakan SPSS versi 21 sebagai 

berikut: 

Tabel 1 

Analisis Deskriptif Data Gain 

Ternormalisasi 

 
 Berdasarkan tabel 1, rerata gain 

ternormalisasi kelas eksperimen dan kelas 

kontrol berbeda, namun tidak terlalu jauh, 

selisihnya 0,1151. Rerata gain normal kelas 

eksperimen (0,7132) lebih tinggi 

dibandingkan kelas kontrol (0,5981). 

Berdasarkan kriteria Hake (1999:1) gain 

normal kelas ekperimen berada pada 

kategori tinggi, sedangkan kelas kontrol 

berada pada kategori sedang. Untuk melihat 

peningkatannya signifikan atau tidak, maka 

dilakukan tahap kedua yaitu analisis statistik 

parametrik, uji normalitas data. 

Untuk menguji normalitas data gain 

ternormalisasi pada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol digunakan uji normalitas 

Shapiro-Wilk, dengan rumusan hipotesis 

sebagai berikut: 

Ho  : Data gain ternormalisasi kedua 

kelas berdistribusi normal. 

H1  : Data gain ternormalisasi kedua 

kelas tidak berdistribusi normal. 

Kriteria pengujian hipotesis berdasarkan P-

value dengan α = 0,05, jika sig < α, maka H0 

ditolak dan jika sig ≥ α, maka H0  diterima. 

Hasil analisis normalitas data gain 

ternormalisasi terlihat pada Tabel 2 berikut: 

Tabel 2 

Hasil Uji Normalitas  

Data Gain Ternormalisasi AMT 

 
Nilai signifikansi gain kelas 

eksperimen (0,031) lebih kecil dari 0,05, 

sehingga Ho ditolak, artinya H1 diterima 

(data gain ternormalisasi kelas eksperimen 

dan kelas kontrol tidak berdistribusi 

normal). Karena datanya tidak berdistribusi 

normal, maka dilanjutkan uji statistik 

nonparametrik Mann-Whitney. dengan 

rumusan hipotesis sebagai berikut: 

Ho : 21   (Rerata gain ternormalisasi 

kemampuan AMT kelas eksperimen sama 

dengan kelas kontrol) 

H1 : 21   (Rerata gain ternormalisasi 

kemampuan AMT kelas eksperimen lebih 

besar daripada kelas kontrol) 

Kriteria pengujian hipotesis berdasarkan P-

value dengan α = 0,05, jika sig < α, maka H0 

ditolak dan jika sig ≥ α, maka H0  diterima.  

Tabel 3. Ranks Data Gain Ternormalisasi 

Ranks 

 Kelas N 
Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 

Gain 

Kelas Eksperimen 37 48.09 1779.50 

Kelas Kontrol 37 26.91 995.50 

Total 74   
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Tabel 3 di atas menunjukkan Mean Rank 

atau rata-rata tiap kelompok, rerata kelas 

eksperimen (48,09) lebih tinggi daripada 

rerata kelas kontrol (26,91). Untuk 

mengetahui perbedaan reratanya signifikan 

atau tidak, perhatikan tabel .. di bawah. 

 

Tabel 4. Uji Mann-Whitney Data Gain 

Ternormalisasi 

 Gain 

Mann-Whitney U 292.500 

Wilcoxon W 995.500 

Z -4.241 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 

.000 

 

Tabel 4 di atas menunjukkan nilai U 

sebesar 292,500 dan nilai W sebesar 

995,500. Apabila dikonversikan ke nilai Z 

maka nilainya -4,241. Nilai Signifikansi atau 

P Value sebesar 0,000 < 0,05 maka Ho 

ditolak, artinya rerata gain ternormalisasi 

kemampuan AMT kelas eksperimen lebih 

besar daripada kelas kontrol.  

 

5. KESIMPULAN 

Berdasarkan analisis, hasil penelitian dan 

pembahasan yang sudah diungkapkan pada 

bab sebelumnya, diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Peningkatan advanced mathematical 

thinking mahasiswa yang mendapatkan 

pembelajaran matematika dengan strategi 

abdukif-deduktif lebih baik daripada 

mahasiswa yang menggunakan 

pembelajaran konvensional. rerata gain 

normal mahasiswa yang menggunakan 

pembelajaran matematika dengan strategi 

abdukif-deduktif berada pada kategori 

tinggi sedangkan yang menggunakan 

pembelajaran konvensional berada pada 

kategori sedang. 

2. Pembelajaran matematika dengan 

pembelajaran matematika dengan strategi 

abdukif-deduktif diterima dengan sikap 

positif oleh mahasiswa. 
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Lampiran 5 Foto-foto kegiatan penelitian 
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